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Finanças Públicas: Complexidade Ainda que Gasto Primário em 
Contenção 

Vera Martins da Silva  (*)

1  Resultado Primário

A situação das contas públicas 
reflete a capacidade dos diversos 
grupos de interesse da economia, 
mostrando que todos desejam uma 
parte do bolo, mas são relutantes 
em contribuir para o seu financia-
mento. Como resultado, a arreca-
dação não acompanha os desejos 
de gastos do conjunto da socie-
dade e  o resultado não poderia 
ser outro senão a persistência de 
déficits nas contas dos governos. 
Segundo o Tesouro Nacional, no 
ano de 2018, o Déficit Primário 
do Governo Central foi de R$ 121 
bilhões, contra um déficit de R$ 
130 bilhões em 2017 − uma queda 
real de 7,2%.1 Com essa redução, o 
déficit primário estimado em rela-
ção ao PIB (Produto Interno Bruto) 
ficou em 1,7%. Esse resultado ficou 

R$ 38,7 bilhões inferior à meta es-
tipulada para 2018, que era de R$ 
159 bilhões. Esse ajuste decorreu 
do aumento de despesa primária 
inferior ao aumento da receita pri-
mária: a Receita Total cresceu R$ 
52 bilhões, 3,6%, enquanto a Des-
pesa Total cresceu R$ 26 bilhões, 
ou seja, 2%. 

Se olharmos a origem dos resulta-
dos primários de 2018, a redução 
de R$ 9,5 bilhões no Déficit Primá-
rio foi resultado da obtenção de Su-
perávit Primário de R$ 15,6 bilhões 
pelo Tesouro e Banco Central e pelo 
aumento do Déficit da Previdência 
em R$ 6,1 bilhões. Este modelo de 
gasto primário da Previdência em 
crescimento em contraste com 
demais gastos sob rígida conten-
ção tem sido a prática dos últimos 
anos, na medida em que os gastos 

obrigatórios têm vida própria em 
virtude de leis que garantem be-
nefícios específicos, entre eles, e 
principalmente, os previdenciários. 
O Gráfico 1 apresenta os valores 
mensais do Déficit Primário do 
Governo Central, onde fica óbvio o 
desequilíbrio recorrente das con-
tas do governo federal, exceto nos 
meses de arrecadação acima da 
média, como janeiro – em que estão 
refletidas a movimentação e lucros 
do final do exercício fiscal anterior 
− e abril, período do ajuste anual de 
pessoas físicas. 

Do lado da Receita, destaca-se o 
aumento de R$ 7 bilhões, ou 21%, 
de aumento real do Imposto de Im-
portação, em função da retomada 
da economia e consequentemente 
das Importações, assim como de 
R$ 10 bilhões do Imposto de Renda 
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Gráfico 1 - Resultado Primário do Governo Central, Valores Mensais, Jan/2017 a Dez/2018  
R$ Milhões (Valores de Dez/2018- IPCA/FIBGE) 

                                                      Fonte: STN.

(IR); aumento de 3,1% do IR e de R$ 7,4 bilhões da 
Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguri-
dade Social), 3% de crescimento. Destaca-se também 
o aumento de R$ 23 bilhões, +60% da arrecadação da 
Cota Parte das Compensações Financeiras, participa-
ções nos resultados de exploração de petróleo, gás e 
minerais. A retomada da economia, ainda que tímida, 
e os preços de commodities foram, portanto, os gran-
des agentes da melhora da receita pública. Contudo, 

a redução de Incentivos Fiscais também cumpriu de 
forma vigorosa seu papel no ajuste fiscal. Em 2018, os 
Incentivos Fiscais foram de apenas R$ 14 milhões con-
tra R$ 1,4 bilhão em 2017 − uma queda significativa, 
de 99%. A arrecadação da Previdência Social também 
apresentou crescimento de R$ 2,7 bilhões entre 2017 
e 2018, o que representa  aumento de 0,7% da arreca-
dação previdenciária.

Mas esse aumento da arrecadação do Regime Geral 
da Previdência não foi suficiente para compensar o 
crescimento da despesa previdenciária, destacando-
-se o aumento de R$ 8,8 bilhões, 1,5% de aumento de 
Benefícios Previdenciários. Cabe ressaltar que nessa 
passagem do ano de 2017 para 2018, apesar da rigidez 
da maior parte do orçamento, sujeito a regras e vincu-
lações, as Despesas Discricionárias − aquelas sobre as 
quais o governo tem governabilidade – foram as que 
mais cresceram (aumento de R$ 17,8 bilhões). Entre 
as Discricionárias, o maior incremento foi relativo 
ao Ministério da Saúde, de R$ 11,5 bilhões. Há que se 

destacar, também, o surgimento da conta de Finan-
ciamento de Campanha Eleitoral em 2018, inexistente 
anteriormente, e que alcançou R$ 1,7 bilhão em 2018. 
Espera-se que a mudança nas regras de financiamen-
to eleitoral torne esse processo mais transparente 
e menos sujeito à pressão de grupos de interesse e à 
corrupção sistêmica que tem assolado o país.

Em relação ao controle de despesas, destaca-se a 
queda de R$ 3 bilhões em despesas de Abono e Seguro 
Desemprego, fruto de mudanças nas regras de acesso 
aos benefícios; redução de R$ 4,1 bilhão, ou seja, 21%, 
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de Subsídios, Subvenções e Proagro 
e de R$ 3,6 bilhões, ou seja, 56% de 
despesas do Fies (Fundo de Finan-
ciamento Estudantil ao Nível Supe-
rior). Considerando-se a despesa 
pelos ministérios, a maior redução 
foi de R$ 1,5 bilhões  (4,3%) para o 
Ministério da Educação e de R$ 931 
milhões (21%) para o Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovação. O 
Ministério que apresentou o maior 
gasto, ou seja, ganhou recursos 
orçamentários em 2018, foi o da 
Saúde, com aumento de R$ 11,5 
bilhões (11,3%). 

Nosso sistema federativo implica 
que a recuperação da receita pú-
blica nacional, arrecadada pela 
União é compartilhada com Esta-
dos e Municípios. Em 2018, ape-
sar da crise fiscal da maioria dos 
Estados, ocorreu um aumento de 
Transferências de R$ 20,4 bilhões 
para governos subnacionais, atra-
vés dos Fundos Constitucionais: 
R$ 7 bilhões com o aumento da 
arrecadação do Imposto sobre a 
Renda (IR) e Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI), e de 
R$ 13 bilhões pelas Compensações 
Financeiras. Depois dessas transfe-
rências, a Receita Líquida da União 
teve efetivamente um aumento de 
R$ 31,6 bilhões, aumento real de 
2,6% entre 2017 e 2018, ligeira-
mente acima das Despesas Primá-
rias, que aumentaram em 2%. 

Por outro lado, o Governo Central 
economizou com os repasses aos 
Estados exportadores e seus mu-
nicípios ao reduzir pela metade as 

Compensações Financeiras decor-
rentes da desoneração de impostos 
estaduais na exportação (Lei Kan-
dir- Lei Complementar 87/1996 e 
102/2000). Em 2017, esse montan-
te foi de R$ 4 bilhões, e em 2018 de 
apenas R$ 2 bilhões. Isso tem sido 
questionado no Supremo Tribunal 
Federal (STF) pelos Estados expor-
tadores, os maiores deles na pior 
penúria financeira, e ainda deve 
ser regulamentado pelo Congresso.

Apesar de a Lei Kandir (1996) pre-
ver uma lei complementar para 
regulamentar as compensações 
devidas aos Estados e Municípios, 
essa longa novela da regulamenta-
ção só esquentou em novembro de 
2016 quando o STF fixou o prazo 
de 12 meses para que o Congresso 
determinasse as regras dessa com-
pensação. Caso o Congresso não 
realizasse essa tarefa, caberia ao 
Tribunal de Contas da União esta-
belecer a regulamentação. O prazo 
venceu e o Congresso não cumpriu 
a determinação do STF. No pre-
sente, o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, afirmou 
que deverá encaminhar ao STF um 
pedido de prorrogação do prazo, 
mas que deve ser votado ainda no 
primeiro semestre de 2019. Por 
seu lado, o TCU não se manifestou 
sobre o caso, em decorrência de o 
STF não ter estipulado um prazo 
limite para o órgão e, além disso, 
por essa regulamentação ir além 
das atribuições legais do órgão. 
Enquanto isso, os Estados exporta-
dores seguem em grande desequilí-
brio financeiro.2

2   Regras Fiscais

Em relação ao Novo Regime Fis-
cal, ou regra do teto de gastos − 
que permite apenas o aumento do 
gasto global da maioria das des-
pesas primárias pela aplicação de 
índice de inflação ao gasto do ano 
anterior, instituído pela Emenda 
Constitucional 95/2016  −  o teto 
autorizado para 2018 tinha sido 
estipulado em R$ 1,348 trilhão, 
mas foram pagos apenas R$ 1,288 
trilhão, ocorrendo uma execução 
de 95,54% do teto, com folga de R$ 
60 bilhões. Desse montante, R$ 34 
bilhões referem-se a uma mudança 
na contabilização de despesas. A 
folga verdadeira, sem a mudança 
no critério de apuração das ordens 
de pagamento, foi calculada em R$ 
26 bilhões para 2018. Essa regra do 
teto é a verdadeira âncora fiscal, já 
que a Lei de Responsabilidade Fis-
cal (Lei Complementar 101/2000) 
determinava maior transparência 
dos cálculos envolvidos na elabora-
ção do Orçamento Anual, que deve-
riam ser explicitados já no Anexo 4 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). No entanto, segundo essa 
lei, não há a imposição de resultado 
primário positivo, apenas de rigor 
e transparência nos parâmetros de 
cálculos. Apesar de a regra do teto 
estar realizando o que pretendia – 
limitar o montante total de gastos 
reais – há muito a ser feito quanto 
à eficiência do uso dos recursos 
públicos em nível de programas e 
projetos específicos.
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No caso da Regra de Ouro, segundo 
a qual as Operações de Crédito só 
podem ser usadas para Despesas 
de Capital, isto é, Investimentos, 
Inversões Financeiras e Amortiza-
ção de Dívidas, e não para finan-
ciar Despesas Correntes, em 2018 
houve uma margem de R$ 35,8 
bilhões em seu cumprimento. As 
Receitas de Capital alcançaram R$ 
868,35 bilhões, abaixo das Despe-
sas de Capital que atingiram R$ 
904,1. Em que pese o cumprimento 
da Regra de Ouro, há que se notar 
que o Investimento foi de apenas 
R$ 44, 1 bilhões enquanto as Amor-
tizações chegaram a R$ 786 bi-
lhões. Ou seja, essa regra permite 
muito mais o refinanciamento da 
dívida do que a canalização de re-
cursos para investimentos novos, o 
que seria idealmente o espírito da 
regra de ouro. A criatividade fiscal 
tem tido aqui um bom espaço de 
atuação.  

3   LDO do Governo Central

Segundo a LDO para 2019, Lei 
13.707 de 14/08/2018, está estipu-
lada uma meta de Déficit Primário 
de R$ 132 bilhões para o setor 
público não financeiro, estimado 
em 1,75% do PIB. Desse montante, 
R$ 139 bilhões estão associados 
ao Governo Central, R$ 3,5 bilhões 
para as Estatais Federais e supe-
rávit primário de R$ 10,5 bilhões 
para Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Está previsto um Dé-
ficit Nominal de 7,1% do PIB, esti-
mado em R$ 469 bilhões. A Dívida 
Bruta do Governo Geral está pro-
jetada em 77,7% do PIB e a Dívida 
Líquida em 59%. A Tabela 1 apre-
senta as metas fiscais para 2019, 
destacando-se a suposta capacida-
de de Estados, Distrito Federal e 
Municípios gerarem um Superávit 
Primário de R$ 10,5 bilhões. Ape-
sar de ser uma meta indicativa, há 
um otimismo exagerado neste que-
sito, dadas as condições de cala-
midade financeira de vários entes 
subnacionais. Isso só será possível 
com a definição razoável das com-

pensações previstas pela Lei Kan-
dir e pela retomada vigorosa da 
economia, que todos esperam, mas 
que está difícil de se obter.

Além disso, cabe notar que a pró-
pria dívida pública é objeto de dis-
cordância quanto a sua concei-
tuação. Segundo o Relatório de 
Acompanhamento Fiscal de feve-
reiro de 2019, da Instituição Fiscal 
Independente, ligada ao Senado, a 
Dívida Pública do Governo Geral 
já tinha atingido 76,7% do PIB no 
final de 2018 com um aumento de 
2,6% do PIB entre 2017 e 2018, 
segundo a metodologia do Bacen. 
Já segundo a metodologia do FMI, 
a Dívida Bruta já estaria em 86,4% 
do PIB, numa situação bem menos 
confortável para o seu gerencia-
mento, especialmente em relação a 
oscilações de inflação e juros, bem 
como em relação aos passivos em 
pendência judicial. Assim como o 
déficit da Previdência, o cresci-
mento da Dívida Pública é sempre 
um dos maiores desafios para os 
gestores públicos.

Tabela 1 - Metas Fiscais para 2019

 2019  
 R$ bilhões % PIB

Setor Público não financeiro -132 -1,75
Governo Central -139 -1,84

Estados, DF, Municípios 10,5 0,14

Estatais Federais -3,5 -0,05
Resultado Nominal -470 -7,1

                                                Fonte: Anexo IV da LDO, Lei 13.707/2018.
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4   Finanças Federais em Janeiro

Em meio à reestruturação funcional do governo fede-
ral e reavaliação de prioridades pela nova administra-
ção, com ênfase em reformas estruturais, o governo 
central apresentou um superávit primário de R$ 30,2 
bilhões, mas em termos reais ocorreu uma redução de 
5,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Este 
superávit vai se dissipar ao longo do ano e reverter 
para déficit à medida que as ações de governo e suas 
despesas vão sendo executadas.  Na comparação com 
janeiro de 2018, a receita administrada pela receita 
federal caiu R$ 4,8 bilhões, apesar do aumento da ar-
recadação do Imposto de Renda em R$ 3,1 bilhões, o 
que já era esperado pelo fator sazonal.  A arrecadação 
para o Regime Geral da Previdência Social apresentou 
significativo aumento de R$ 2,6 bilhões, 8,6% em ter-
mos reais. 

Um fator adicional de aumento da receita foi o paga-
mento pela Exploração de Recursos Naturais, com 
aumento de R$ 2,2 bilhões (28%). Considerando-se os 
desastres ambientais recentemente ocorridos no país, 
fica claro que esse tipo de tributo deveria ser mais efe-

tivamente utilizado, não só para compensar o estrago 
ambiental que a maioria das atividades extrativas 
acarreta, mas também para financiar alternativas de 
desenvolvimento com maior conteúdo tecnológico. 

1  Cf. Resultado do Tesouro Nacional, v.24, n.12, Brasília, janeiro de 2019. 
Os valores aqui citados estão a preços de dezembro de 2018, tendo 
sido usado o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) da 
FIBGE. 

2  Uma comissão mista do Congresso havia aprovado um projeto de 
compensação anual aos Estados de R$ 39 bilhões, mas o governo 
Temer conseguiu que esse projeto não fosse aprovado em plenário.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Nível de Atividade: Ainda Crescimento Modesto e Hesitante

Vera Martins da Silva (*)

A recuperação do crescimento 
em 2018 deixou a desejar e, como 
todos os que acompanham a eco-
nomia nacional já sabiam, esse ano, 
que prometia ser de recuperação 
importante, foi apenas mais um 
de crescimento apenas modesto, 
muito aquém do necessário para 
fazer o mercado de trabalho rea-
gir e desatar os nós da produção 
doméstica. Mas, como consolo, há 
efetivamente uma tendência de 
recuperação pela expectativa de 
que o governo consiga promover 
a atividade econômica a partir da 
implementação de reformas varia-
das. O otimismo faz parte do modo 
de ser do brasileiro, e esperamos 
que o sonho de recuperação de ní-
veis razoáveis de emprego e renda 
torne-se realidade em 2019.

O principal indicador do nível de 
atividade, PIB (Produto Interno 
Bruto), do ano de 2018 apresentou 
um aumento de apenas 1,1% em 
relação ao ano anterior e o PIB per 

capita teve um ligeiro aumento, de 
0,3% em termos reais, estimado 
em R$ 32.747,00.1  O aumento do 
PIB foi resultado do aumento de 
1,1% do Valor Adicionado a preços 
básicos e de 1,4% dos Impostos 
sobre Produtos Líquidos de Sub-
sídios. O Gráfico 1 apresenta o 
desempenho do PIB e dos princi-
pais componentes de gastos desde 
2010. Destaca-se que o PIB segue 
de perto a evolução do Consumo 
das Famílias, sua principal compo-
nente, e é afetado em sua dinâmica 
pelo desempenho da Formação 
Bruta de Capital Fixo. O Gráfico 1 
mostra que o crescimento está de 
volta depois de um período de forte 
recessão. A questão é qual será a 
magnitude desse crescimento, se 
poderemos recuperar o dinamismo 
ou será apenas um crescimento 
medíocre e vacilante. Isso depende 
de uma série de circunstâncias, das 
políticas econômicas e mudanças 
institucionais ao ambiente de negó-
cios internacional. 

Em 2018, o PIB foi estimado em R$ 
6.827,6 bilhões, sendo R$ 5.833,1 
bilhões de Valor Adicionado e R$ 
994,5 bilhões de Impostos sobre 
Produtos Líquidos de Subsídios. 
A Agropecuária representou so-
mente 5,1% do Valor  Adicionado, 
a Indústria Geral 21,6%, sendo a 
Indústria de Transformação 11,3% 
e os Serviços 73,3%. A transfor-
mação da base produtiva em di-
reção aos Serviços pode ser vista 
por seu crescimento em relação 
ao Valor Adicionado, que repre-
sentava 67,7% no ano de 2000 e 
alcançou 73,3% em 2018. O Comér-
cio foi o segmento que teve maior 
crescimento, passando de 8,1% do 
Valor Adicionado em 2000 para 
13,2% em 2018. Na direção oposta, 
tiveram perda de participação a 
Indústria de Transformação, que 
correspondia a 15,3% do Valor Adi-
cionado em 2000 e apenas 11,3% 
em 2018, assim como a Indústria 
de Construção, que caiu de 7% em 
2000 para 4,5% em 2018.
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1  Óptica da Oferta

Do ponto de vista dos setores pro-
dutivos, em 2018 o destaque foi o 
crescimento do Setor de Serviços, 
com aumento de 1,3% sobre o ano 
anterior, seguido de minguados 
0,6% da Indústria Geral e 0,1% 
da Agropecuária. A Agropecuária 
teve no ano de 2017 um período 
de grande aumento de produção, 
desempenho que só se manteve em 
2018, de modo que não houve ga-

nhos, mas também não houve per-
das. Esse setor está lá, produzindo, 
exportando, vendendo no mercado 
interno e sempre bem representa-
do na articulação para definição 
de regras que lhe são benéficas. O 
Gráfico 2 apresenta o crescimento 
dos grandes setores econômicos 
em 2017 e 2018, destacando-se o 
resultado excepcional da Agrope-
cuária em 2017 e sua estabilidade, 
crescimento quase nulo em 2018, e 
a recuperação do setor de Serviços 
em 2018.

Todas as atividades ligadas aos 
Serviços apresentaram desempe-
nho positivo, com destaque para 
Atividades Imobiliárias (3,1%) e 
Comércio (2,3%), tendo havido, 
inclusive, aumento em Transporte, 
Armazenagem e Correio (2,2%) 
apesar da greve dos caminhoneiros 
do primeiro semestre de 2018, que 
criou um caos na economia domés-
tica e  prejudicou vários segmentos 
de atividade econômica.

Gráfico 1 – Desempenho do PIB Trimestral e Componentes de Despesa - 2010.I-2018.IV

                                                     Fonte: Contas Trimestrais/ FIBGE.
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Entre os setores industriais, desta-
ca-se  o aumento do volume da pro-
dução de Eletricidade e Gás, Água 
e Esgoto, Atividades de Gestão de 
Resíduos (2,3%) e da Indústria de 
Transformação (1,3%). Na contra-
mão do crescimento, a Indústria da 
Construção apresentou queda de 
2,5%, sendo o único grande setor 
com resultado negativo. Este então 
foi o vilão do desempenho da pro-
dução em 2018, coisa que já vem se 
arrastando por anos, desde o fim 
de obras ligadas aos grandes even-
tos esportivos e das investigações 
sem fim sobre a corrupção relacio-
nada ao financiamento de campa-
nhas eleitorais e empreiteiras.

2  Óptica da Despesa

Pela óptica da despesa, o Consumo 
das Famílias apresentou aumento 
de 1,9% em relação ao ano de 2018, 
acumulando crescimento ao longo 

de cinco trimestres consecutivos. 
Já os Gastos do Governo permane-
ceram iguais ao ano anterior, resul-
tado da regra de contenção de gas-
tos pela inflação do ano anterior do 
governo federal e do controle fiscal 
forçado de Estados e Municípios 
em função de receitas ainda com-
primidas pela crise econômica.

Uma boa notícia é a recuperação da 
Formação Bruta de Capital Fixo, de 
4,1% em relação a 2017, após qua-
tro anos de quedas consecutivas. 
Já ocorreram três trimestres con-
secutivos de aumento da Formação 
Bruta de Capital Fixo, em boa parte 
sustentada pelo aumento das Im-
portações de Bens e Serviços em 
8,5%, o dobro das Exportações de 
Bens e Serviços (4,1%).

Em 2018, a taxa de investimento 
foi de 15,8% e a taxa de poupança 
de 14,5%, ligeiramente superiores 

às taxas do ano de 2017. A Pou-
pança Bruta foi R$ 993 bilhões e a 
Formação Bruta de Capital Fixo de 
R$1.053 bilhões. A Necessidade de 
Financiamento da economia foi de 
R$ 58,1 bilhões, facilmente finan-
ciável.

2.1 Janeiro

As informações oficiais disponí-
veis sobre a economia brasileira 
em janeiro de 2019 não são espe-
cialmente otimistas.  A Produção 
Industrial em janeiro caiu 0,8% 
em relação a dezembro de 2018 e 
2,6% em relação a janeiro de 2018. 
Apesar desse resultado negativo, 
no acumulado de 12 meses ainda 
há uma alta de 0,5%, que pode de-
saparecer facilmente nos próximos 
meses. Embora a queda na produ-
ção industrial seja disseminada, 
com redução em 18 das 26 ativi-
dades pesquisadas, a maior queda 

Gráfico 2 – Crescimento Setorial,  Acumulado em Quatro Trimestres

                                                      Fonte: Contas Trimestrais/ FIBGE.



11análise de conjuntura10 análise de conjuntura

março de  2019

foi da produção de Bens de Capital, especialmente de 
caminhões e máquinas agrícolas.

No ritmo de férias pré-carnavalescas, o setor de Servi-
ços, campeão de atividades no país, apresentou queda 
de 0,3% em relação a dezembro de 2018, mas teve 
crescimento de 2,1% em relação a janeiro de 2018. 
Entre as atividades econômicas, o setor de Atividades 
Turísticas teve crescimento de 3,8% em relação a ja-
neiro de 2018. Entre os Serviços, ressalte-se também 
o aumento de Vendas no Varejo (crescimento de 1,9%), 
com o bom desempenho de hipermercados, mercados 
e produtos alimentícios. O total do Varejo cresceu 
2,2% em 12 meses.

Conclui-se que a economia se recupera da fase recessi-
va de modo muito lento, modesto e hesitante. Espera-
-se que ela não seja atingida por um novo choque 
adverso (como o movimento dos caminhoneiros de 
2018), mas por choques positivos,   que  a judem  a 
aumentar a produtividade da economia, a incentivar 
o crescimento da renda, do emprego e, consequente-
mente, da receita pública, ampliando a capacidade de 
execução das políticas públicas pelo governo.

1  Informações extraídas da publicação Contas Nacionais Tri-
mestrais, outubro-dezembro 2018, atualizado em 28/02/2019 
pela FIBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/periodicos/2121/cnt_2018_4tri.pdf>. Acesso 
em: 14 mar. 2019.

(*) Economista e doutora em Economia pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com)
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Da Economia Institucional à Gestão de Recursos Humanos: 
Uma Abordagem Mediada pela Teoria dos Custos de Transação 
– Parte 11

Wilson Aparecido Costa de Amorim (*)

1  Introdução

Este ensaio teórico pretende con-
tribuir para o estabelecimento de 
uma conexão conceitual e teórica 
entre a Economia e a área de Ges-
tão de Recursos Humanos (GRH). 
Em termos mais específicos, nos 
próximos tópicos a discussão con-
ceitual e teórica tratará da origem 
da Teoria Econômica Institucional, 
seus desdobramentos em termos 
da Economia do Trabalho, suas 
conexões com as temáticas abor-
dadas nas relações de trabalho, 
nas relações de emprego na forma 
do Sistema de Relações Industriais 
e do Sistema de Relações de Em-
prego e, dentro destes, a Gestão 
de Recursos Humanos (GRH). A 

Teoria dos Custos de Transação, 
como um desdobramento da Teo-
ria Institucional, é abordada com 
o intuito de fornecer os elementos 
de constatação e análise dos fenô-
menos relacionados à GRH. Espera-
-se iluminar com uma abordagem 
alternativa um tema para o qual 
os estudiosos indicam a existência 
de um impasse teórico e mesmo 
metodológico para o avanço do 
conhecimento nesta segunda área.

2 Teoria Institucional Clássica

A Teoria Institucional surge entre 
teóricos que não se alinharam ab-
solutamente à vertente Neoclássica 
nem à Marxista. Sua origem está no 
Historicismo, corrente de pensa-

mento alemã do final do século XIX 
e começo do século XX. Conforme 
um de seus precursores, o filósofo 
alemão Dilthey (1833-1911), as ci-
ências humanas seriam as ciências 
do espírito ou da cultura. Nelas, os 
acontecimentos humanos possuem 
valor e sentido próprios de modo 
diverso aos fatos naturais. Neste 
princípio, o método adequado para 
compreensão dos sentidos dos 
fatos humanos é a História. Ou seja, 
o ser humano é histórico ou tem-
poral (CHAUÍ, 2010; KAhlMEyER-
MERTENS, 2012). 

A Teoria Econômica Institucio-
nal surgiu a partir desse contexto 
conceitual na Alemanha nas últi-
mas décadas do século XIX entre 
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economistas descontentes com o 
desenvolvimento teórico neoclás-
sico mais ortodoxo observado na 
Inglaterra. A Teoria Institucional 
posicionou-se como alternativa à 
visão de sociedade dividida por 
classes da análise marxista e ao 
enfoque predominantemente in-
dividualista da Teoria Neoclássica 
(RAMOS, 2012). Por meio da con-
textualização histórica, a Teoria 
Institucional propunha o aprofun-
damento das análises a respeito 
dos fenômenos estudados em vez 
de tentar estabelecer leis econômi-
cas gerais, com poder explicativo 
amplo em termos de tempo e lugar. 
Neste sentido, tornam-se impor-
tantes aspectos específicos de cada 
sociedade, que − oriundos de seus 
respectivos desenvolvimentos his-
tóricos, sociais e econômicos − po-
deriam ser identificados como suas 
instituições − suas leis, costumes e 
organismos.

A partir de 1880, a Teoria Econô-
mica Institucional se desenvol-
veu primeiramente na Alemanha. 
Nesse período inicial, economistas 
alemães institucionalistas deram 
suporte a políticas públicas pionei-
ras, como seguro contra acidentes 
de trabalho, seguro desemprego e 
proteção do Estado para pessoas 
mais velhas  (KAUFMAN, 2010a). 
Posteriormente, a teoria também 
se desenvolveu na Inglaterra. No 
campo político, houve reformas 
por políticas sociais por Bismarck e 
Lloyd George, importantes líderes 
políticos da Alemanha (período de 
unificação no final do século XIX) e 

Inglaterra (período entre guerras) 
(GALBRAITH, 1989). Depois destes 
dois países, a Teoria Institucio-
nal alcançou os Estados Unidos, 
sendo a Universidade de Wisconsin 
seu principal ponto de chegada 
(KAUFMAN, 2010a). 

A Teoria Institucional propõe uma 
perspectiva holística (mais abran-
gente, portanto, em seu escopo de 
análise que a Teoria Neoclássica 
tradicional); a abordagem evolu-
tiva (preocupada com a transfor-
mação da economia e sociedade); 
a rejeição da ideia de equilíbrio 
normal, — possibilidade de que 
exista cooperação e formação de 
grupos, mas também de que ocorra 
choque de interesses entre grupos 
na sociedade e na economia — e; 
por fim, uma concepção de que a 
dimensão psicológica do ser huma-
no contém maior complexidade que 
a visão simplista de prazer-reforço 
típica da Teoria Neoclássica. A ên-
fase da análise recai sobre as ins-
tituições. Para os autores, o Estado 
— uma dessas instituições — tem 
um papel a cumprir com políticas 
econômicas e sociais (BRUE, 2005).  

Karl Polanyi (1886-1964), filósofo e 
economista húngaro, atuou acade-
micamente na Inglaterra, Canadá 
e Estados Unidos e focou seus es-
tudos nas diferenças de interesses 
entre os grupos sociais. Polanyi se 
inclui na perspectiva crítica institu-
cional à Economia Neoclássica e ao 
seu corolário político, o liberalismo. 
Para ele, dentro de uma perspectiva 
histórica, as sociedades se defen-

dem dos rigores impostos ou exi-
gidos pelas mudanças reclamadas 
pelo funcionamento dos mercados 
por meio da criação ou sustentação 
de instituições (POLANyI, 2012). 
O autor estuda o Reino Unido e 
outros países europeus ao longo do 
século XIX e aponta que a legislação 
trabalhista ou de cunho social, as 
restrições ao comércio internacio-
nal e a criação de Bancos Centrais 
nos diversos países são exemplos de 
desenvolvimento institucional para 
defesa de partes mais fracas da 
sociedade ou do próprio mercado. 
Nesses casos, os atores sociais bus-
cavam proteger, respectivamente, 
o homem como força de trabalho, 
o setor agrícola como setor fragi-
lizado no comércio internacional e 
o próprio sistema produtivo como 
vítima potencial do mau funciona-
mento do sistema bancário. Polanyi 
afirma que não pretende realizar 
um trabalho histórico em busca 
de “... uma sequência convincente 
de acontecimentos importantes, 
mas uma explicação da sua orien-
tação em termos de instituições 
humanas” (POLANyI, 2012). Esta 
explicação deu atenção às especifi-
cidades institucionais de cada país 
e abriu caminho para a realização 
de estudos comparativos interna-
cionais, como aqueles encontrados 
no campo de estudo das Varieda-
des de Capitalismo, cujos autores 
também agregaram contribuições 
do marxismo e do estruturalismo 
francês (WOOD et al., 2012; SOUZA, 
2014; HALL; SOSKICE, 2001).
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Nos Estados Unidos, dois dos pri-
meiros e principais autores da 
chamada Economia Institucional 
Clássica foram Thorstein Veblen 
(1880-1960) e John Commons 
(1862-1945). Veblen entendia que 
as estruturas sociais evoluem de 
modo assemelhado a um processo 
natural. Nesse processo, as insti-
tuições conservadoras do status 
quo  e as instituições mais dinâmi-
cas (engendradas sob inf luência 
do avanço tecnológico) conflitam. 
As primeiras — associadas aos 
empresários já estabelecidos no 
mercado — empenham-se em man-
ter suas fontes de ganho intactas, 
e as segundas batem-se por mu-
danças, tanto por razões tecnoló-
gicas quanto sociais (BRUE, 2005; 
GALBRAITH, 1989). Decorre daí 
que é importante para a análise 
econômica o estudo das condições 
institucionais e das forças sociais 
para a compreensão de sua dinâ-
mica, em vez de esperar fenômenos 
se repetirem indefinidamente até 
o ponto de equilíbrio de mercado, 
conforme preconiza a abordagem 
neoclássica. 

Commons, por sua vez, define a 
“instituição” como uma “. . .ação 
coletiva no controle, liberação e ex-
pansão da ação individual. A ação 
coletiva varia de desorganizada 
aos muitos grupos de interesses 
organizados, como a família, as 
empresas, a associação comercial, 
o sindicato, o banco central e o Es-
tado” (COMMONS, 1931). O ponto 
em comum em todos os exemplos 
de Commons é que, em maior ou 

menor proporção, eles controlam, 
liberam e/ou expandem a ação in-
dividual por meio da ação coletiva. 

Para Commons, a unidade econômi-
ca de investigação é a “transação”, 
e seus três elementos constituintes 
são o conflito, a dependência e a 
ordem. O direito de propriedade 
é um dos fundamentos da Teoria 
Institucional, posto que, nas tran-
sações, ocorre a transferência legal 
do controle das coisas (COMMONS, 
1934). No interesse desse artigo, 
Commons dedicou muito de sua 
produção a um tipo específico de 
transação, a relação de trabalho. 

A linha de questionamento aberta 
pela Teoria Institucional Clássica 
desdobrou-se por diversos cami-
nhos teóricos. Em seu ramo mais 
antigo, encontram-se: as Relações 
Industriais ou o Sistema de Rela-
ções Industriais (SRI) e, a partir 
das Relações de Emprego, o Siste-
ma de Relações de Emprego (SRE). 
Além dessas, também há a Teoria 
Neoinstitucional e, dentro dela, a 
Teoria dos Custos de Transação.

3 Sistema de Relações Industriais 
e Sistema de Relações de Em-
prego

Conforme Kaufman, as relações 
industriais (RI)2 apareceram como 
uma resposta à “questão social” 
ou à “questão do trabalho” que 
se manifesta fortemente desde o 
final do século XIX nos EUA. As 
formulações desenvolvidas nas RI 

seguiram a orientação geral da Te-
oria Institucional, e procuraram se 
situar no meio do caminho entre as 
propostas do laissez-faire típicas da 
Teoria Neoclássica e o contraponto 
da visão do socialismo e suas de-
mandas por mudanças mais radi-
cais na sociedade. 

O conceito de RI se opôs às ideias 
da Economia do Trabalho Neoclás-
sica (ETN), então com origens no 
Reino Unido e na França, por conta 
de autores como Marshall e Wal-
ras, respectivamente. Para a ETN, 
o funcionamento do mercado de 
trabalho encaixa-se dentro dos me-
canismos da Lei de Say. Na Lei de 
Say, a decisão dos empresários em 
produzir resultará sempre em uma 
demanda correspondente, de modo 
que a economia se encontra per-
manentemente em pleno emprego. 
Para que isso ocorra, é necessária 
uma perfeita mobilidade de fatores, 
entre os quais o próprio trabalho, 
que por sua vez é transacionado 
segundo a livre concorrência. Para 
a obediência a esses princípios, o 
trabalho é considerado uma merca-
doria homogênea, uma commodity, 
uma mercadoria indistinta como 
outra qualquer (RAMOS, 2012). De 
modo diverso, para as RI, o traba-
lho é considerado algo intrínseco 
ao ser humano, não podendo ser 
dele separado. Em uma crítica à 
ETN, as RI apontam que quando se 
toma o trabalho como uma coisa ou 
commodity, são desconsideradas aí 
as implicações sociais, psicológicas 
dos indivíduos ou dos grupos en-
volvidos. E isso, certamente, resul-
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tava no agravamento do chamado 
“problema do trabalho”, ou seja, 
a forte tensão das relações entre 
patrões e empregados.

A delimitação do chamado “pro-
blema social” ou “problema do 
trabalho” como foco de estudo está 
associada em boa parte a Com-
mons (KAUFMAN, 2010a). Diferen-
temente de Veblen, que não chegou 
a adentrar o campo prescritivo da 
Economia, Commons foi da teoria à 
prática, atuando pela constituição 
de uma legislação voltada ao bem-
-estar social nos Estados Unidos 
(respectivamente, por ter se en-
volvido com temas como seguro-
-desemprego e previdência social) 
em nível estadual e posteriormente 
nacional. Nisso, a experiência prá-
tica da abordagem institucional 
soma os Estados Unidos à Alema-
nha e à Inglaterra. Dentro de uma 
visão pragmática e incremental, a 
proposta das RI era reformular e 
rebalancear as instituições do ca-
pitalismo para proporcionar mais 
estabilidade, eficiência, justiça e 
valores humanos para as relações 
de emprego (RE)  (K AUFMAN, 
2010b).

Em referência importante, a abor-
dagem das Relações Industriais foi 
a fonte teórica do princípio positi-
vo e normativo de que o trabalho 
é parte dos seres humanos e não 
uma commodity como outra qual-
quer que esteve presente na carta 
de fundação da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) em 
1919 (CRIVELLI, 2010). Além disso, 

as RI inspiraram a fundamentação 
da proteção do trabalho concedida 
no New Deal e o desenvolvimento 
do estado de bem-estar dos Esta-
dos Unidos (KAUFMAN, 2001).

Outros autores mais focados na 
Economia do Trabalho, como Kerr 
e Doeringer e Piore, também foram 
importantes no desenvolvimento 
da Teoria Institucional, especial-
mente no que diz respeito ao mer-
cado de trabalho interno às orga-
nizações e externo (DOERINGER; 
PIORE, 1971; CACCIAMALI, 1978). 
Kerr, por exemplo, critica a hipó-
tese neoclássica de perfeita mobi-
lidade da mão de obra mostrando 
que, na verdade, há diversos tipos 
de mercados de trabalho e que há 
barreiras institucionais entre eles 
criadas pela ação dos sindicatos ou 
mesmo de governos (KERR, 1977). 

No período precedente à Segun-
da Guerra Mundial, o debate te-
órico a partir das RI era crítico 
em relação à Teoria Neoclássica e 
buscava soluções para o proble-
ma do trabalho por meio da va-
lorização da negociação coletiva, 
da ação sindical, bem como das 
primeiras formulações a respeito 
da administração de pessoal e, já 
mais adiante, de recursos humanos 
(KAUFMAN, 2001). Após a Segun-
da Guerra Mundial, o foco das RI 
restringiu-se mais à atuação dos 
sindicatos e às formas coletivas de 
governança da força de trabalho. 
Ao longo do tempo, as RI contaram 
com diferentes definições quanto 
ao seu alcance temático, incluindo, 

por exemplo, as regras no local de 
trabalho, regulação do trabalho, 
representação coletiva e diálogo 
social etc. Um de seus autores mais 
difundidos foi o economista norte-
-americano John T. Dunlop (1914-
2003). 

Dunlop também esteve envolvido 
intensamente com discussões a 
respeito de legislação e políticas 
públicas relacionadas ao traba-
lho (HORN; COTANDA; PICHLER, 
2011). Ele trata as relações de tra-
balho dentro da concepção de um 
sistema, o sistema de relações in-
dustriais (SRI), que está contido no 
sistema social, mas também está 
no mesmo nível do sistema econô-
mico.

No SRI, os trabalhadores, as em-
presas e o Estado (ou agências 
privadas especializadas na ques-
tão do trabalho) coexistem em um 
ambiente condicionado por fatores 
econômicos, sociais e tecnológicos. 
Nesse ambiente, os atores definem 
as regras de seu relacionamento 
e mantêm-se coesos no sistema 
por conta de uma ideologia, seu 
conjunto de ideias e crenças com-
partilhado (DUNLOP, 1972). Essa 
rede de regras − resultado do fun-
cionamento do sistema − rege a 
relação de emprego e a interação 
entre os envolvidos. Quando algum 
tipo de modificação importante 
acontece no ambiente ou na intera-
ção entre os atores, as normas e o 
próprio sistema podem ser altera-
dos (HORN; COTANDA; PICHLER, 
2011).
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O SRI de Dunlop tem como impor-
tante mérito alçar as relações de 
trabalho à condição de objeto de 
estudo particular e com elaboração 
teórica própria (HORN; COTANDA; 
PICHLER, 2011). Por meio do SRI, é 
possível realizar estudos a respei-
to dos diversos níveis do sistema, 
bem como estudos comparados 
entre setores, regiões e/ou países 
ao longo do tempo. Pelo menos até 
fins dos anos 1950, o SRI foi capaz 
de conter as discussões relativas às 
relações de trabalho oriundas da 
área do personnel management, que 
eram vinculadas ao comportamen-
to nas organizações (CARVALHO 
NETO et al., 2009). Na perspectiva 
do empregador, as atividades con-
tidas no personnel management en-
volviam seus objetivos na atração, 
seleção, retenção, remuneração 
e motivação dos trabalhadores 
dentro de um enfoque individual 
(KAUFMAN, 2001).

As RI dominaram o campo da Eco-
nomia do Trabalho até os anos 1960. 
Todavia, a forte tendência das RI à 
multidisciplinaridade e à diversida-
de de temas de RI (trabalho, força de 
trabalho, relação de emprego, méto-
dos de organização do trabalho,  per-

sonnel management, respostas indi-
viduais e coletivas à experiência do 
trabalho como greves, sindicatos e 
negociações coletivas, e mesmo po-
líticas públicas voltadas ao trabalho) 
criou dificuldades para se definir o 
núcleo de sua análise. (KAUFMAN, 
2010a).

Para Kaufman, caso a expressão 
“relações” seja observada em toda 
a sua extensão junto ao campo RI, 
torna-se claro que o que sustenta 
a área são as relações de emprego 
(RE). O campo de RE pode ser de-
finido como voltado ao “estudo das 
relações de emprego e de todos os 
comportamentos, resultados, prá-
ticas e instituições que emanam 
das relações de emprego ou que 
são afetadas por elas” (KAUFMAN, 
2004). O autor afirma que RE foi 
uma expressão usada nos anos 
1920 nos Estados Unidos para des-
crever o campo, mas então não 
chegou a ser efetivamente muito 
usado. 

Kaufman reconhece a importância 
do SRI de Dunlop, mas entende ser 
necessário reforçar teoricamente o 
construto de RI. Neste sentido, ele 
identifica e providencia explicação 
teórica para as duas questões cen-

trais do campo − as RE e os proble-
mas do trabalho. Ao mesmo tempo, 
procura demonstrar que os econo-
mistas neoclássicos − assim como 
os teóricos de GRh − não explicam 
adequadamente o que acontece na 
relação de emprego. Nesse ponto, 
o autor incorpora de modo mais 
aberto aspectos da Teoria Institu-
cional Clássica e também conceitos 
mais contemporâneos da Economia 
do Trabalho (KAUFMAN, 2010a).

Em uma curiosa ilustração (re-
produzida na Figura 1), Kaufman 
explica o funcionamento do SRI: as 
organizações ou firmas contratam 
seus trabalhadores em um merca-
do de trabalho como representado 
no painel “i”. Neste mercado, as 
firmas procuram por trabalhado-
res que oferecem de modo com-
petitivo sua força de trabalho. No 
painel “ii”, estão representados os 
fatores de produção da firma e sua 
forma específica de composição. 
No painel “iii”, encontram-se três 
personagens emblemáticos das 
relações de trabalho: o empresário 
à direita da foto, um consultor em 
RI/especialista em RH ao centro e 
à esquerda, (de colete), um traba-
lhador.3
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O conjunto da figura mostra gráfi-
cos em que, a partir da teoria eco-
nômica, seria possível estabelecer 
matematicamente quantidades de 
preços de equilíbrio. Porém, por 
conta das relações conf lituosas 
ou de cooperação que podem ser 
inferidas na foto do painel “iii”, fica 
claro que os resultados potenciais 
dos painéis “i” e “ii” são dependen-
tes de variáveis não determinadas 
matematicamente. Para essa inde-
terminação, contribuem a natureza 
incompleta dos contratos e com-
portamentos eventualmente opor-
tunistas das partes. Mais do que 
isso, as relações entre as partes do 
painel “iii” são condicionadas ainda 
por elementos institucionais, tais 
como a legislação vigente, aspectos 
culturais, éticos e históricos. Kauf-
man destaca que o mercado de tra-
balho não é eficiente ou autorregu-
lado e por isso exige coordenação, 
controle por parte do Estado, nos 
moldes − como Commons definiu 
− de um “equilíbrio administrado”.

O desenvolvimento teórico preten-
dido por Kaufman traça uma linha 
de aproximação com a Economia 
do Trabalho Neoclássica (ETN), ao 
lançar mão de gráficos e mesmo de 
conceitos como mercados competi-
tivos e eficiência. Ou seja, ainda que 
seu trabalho seja francamente crí-
tico à ETN, sua linha de argumenta-
ção recorre ao instrumental desta 
para validar sua posição frente 
aos seus autores. A aproximação 
é feita com o recurso a conceitos 
desenvolvidos pela Teoria Neoins-
titucional e, a partir dela, a Teoria 
dos Custos de Transação, que serão 
tratados no próximo tópico.
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Inovação por Intensidade Tecnológica, Origem do Capital e Co-
operação 

Milene Simone Tessarin (*)

A inovação tecnológica é um dos 
motores fundamentais da compe-
tição e do desenvolvimento socio-
econômico (SCHUMPETER, 1911), 
no qual as empresas são o elemen-
to principal. Quando há dificulda-
des em reunir competências neces-
sárias para implementar inovações 
(ZUNIGA et al., 2016) ou quando 
a estratégia escolhida é alcançar 
ganhos de escala (TETHER, 2002), 
as empresas podem unir esforços 
com outros parceiros. A inovação 
com cooperação permite otimizar 
tempo e gerenciar melhor os ati-
vos, acessar recursos produtivos 
e técnicos indisponíveis, trocar 
conhecimentos e tecnologias com 
outros especialistas e capacitar-se 
para processos mais eficientes.

Contudo, a estratégia inovativa de 
uma empresa pode ser influencia-
da de acordo com a origem de seu 
capital controlador. Como a forma-
ção da indústria de transformação 
brasileira contou com a presença 
substantiva de empresas multi-
nacionais estrangeiras (QUEIROZ; 

CARVALHO, 2005), muito do desen-
volvimento produtivo e tecnológico 
em diversos setores relevantes é 
impactado por elas (CASSIOLATO; 
MATOS; LASTRES, 2014). 

Este estudo buscou analisar as 
empresas inovadoras da indústria 
de transformação que cooperaram 
para inovar e as que inovaram sem 
cooperação, segmentando-as por 
categorias de intensidade tecnoló-
gica e origem do capital controla-
dor. A pesquisa com o perfil compa-
rativo completo está disponível na 
tese de Tessarin (2018). Os dados 
provêm de tabulações especiais 
inéditas da Pesquisa de Inova-
ção Tecnológica (Pintec) do IBGE 
(2005; 2016), para os períodos de 
2001-2003 e 2012-2014, os quais 
permitiram encontrar resultados 
originais.

1 A Cooperação para Inovar no 
Brasil por Origem do Capital

Do total das empresas da indús-
tria de transformação brasileira, 

as não inovadoras representaram 
cerca de dois terços do total em 
2003 e 2014. O restante atribuído 
às empresas inovadoras pode ser 
dividido entre as que cooperaram 
ou não cooperaram. 

Embora ainda seja muito baixo o 
percentual de empresas que ino-
vam com algum tipo de parceria, 
as cooperações têm crescido na 
indústria de transformação. Em 
2003, apenas 1,5% das empresas 
inovadoras cooperaram e, em 2014, 
foram 5,6% do total (Gráfico 1).

De fato, as empresas que inovaram 
com cooperação representam uma 
ilha de excelência no universo das 
empresas brasileiras, pois elas 
possuem indicadores inovativos e 
de desempenho que se destacam 
em relação às empresas que ino-
varam sem realizar algum tipo de 
cooperação. 
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Gráfico 1 – Perfil das Empresas da Indústria de Transformação Brasileira, 2003 e 2014

                    Nota: Não foram consideradas empresas de capital misto. 
                         Fonte: Tabulação especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora. 

Como já apontado pela literatura (COHEN; LEVIN-
ThAl, 1990; TEECE, 1998), espera-se que firmas com 
alto nível de capacitação estejam mais bem prepara-
das para desenvolver projetos com parceiros. Há uma 
variedade de fatores que levam as firmas a estabelecer 
arranjos cooperativos para inovar; em geral, relacio-
nam-se com o fato de as firmas não terem todas as ca-
pacidades ou recursos necessários e desejarem dividir 
os riscos associados à inovação (TETHER, 2002).

No Brasil, a origem do capital controlador tem sido 
destacada nos estudos de inovação tecnológica devi-
do à elevada presença de filiais estrangeiras no país 
(QUEIROZ; CARVALHO, 2005; CASSIOLATO; MATOS; 
LASTRES, 2014). Contudo, o aumento no número de 
empresas que cooperaram para inovar entre 2003 e 
2014 deve-se praticamente todo às empresas de con-
trole do capital nacional. Apesar da pequena propor-
ção, as empresas que cooperaram para inovar concen-
traram mais da metade da receita líquida de vendas 
e dos dispêndios com atividades inovativas, inclusive 

por origem do capital (Gráfico 2), tratando-se dessa 
forma de um grupo especial a ser estudado. 

Em 2014, as empresas nacionais representaram a 
maioria das empresas, no entanto, a maior parte não 
inovou, e das que inovaram o fizeram sem cooperação. 
Apesar de representarem um percentual muito baixo, 
as empresas que inovaram com cooperação são re-
presentativas em termos de receita líquida de vendas 
e gastos com atividades inovativas (mais de 60% do 
total). Empresas que cooperaram para inovar de con-
trole estrangeiro representaram cerca de um quarto e 
as de controle nacional foram pouco mais de um terço 
em termos de receita líquida de vendas ou gastos com 
atividades inovativas (Gráfico 2). Além disso, as em-
presas estrangeiras que cooperaram apresentaram 
maior porte em relação aos demais grupos de empre-
sas (Tabela 1). Em síntese, os dispêndios com inovação 
foram feitos, majoritariamente, por empresas que 
cooperaram para inovar, respectivamente, de capital 
controlador nacional e estrangeiro.
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É interessante notar que a estratégia de cooperar 
para inovar vem sendo crescentemente adotada pelas 
empresas nacionais. Além do aumento no número de 
empresas nacionais que inovaram realizando coope-
ração, a parcela dos gastos destinada por elas à inova-
ção cresceu 12 pontos percentuais entre 2003 e 2014 
(Gráfico 2). Em sentido contrário, no mesmo período, 
as estrangeiras que cooperaram reduziram um pouco 
sua participação em quatro pontos percentuais.

2 Indicadores de Inovação por Intensidade Tecno-
lógica e Origem do Capital

Os gastos com atividades inovativas sinalizam esforços 
com o objetivo de melhorar o acervo tecnológico e pro-
mover o desenvolvimento e/ou a implantação de novos 
produtos ou processos na rotina da empresa. Além 

do investimento em P&D, as atividades inovativas in-
cluem a aquisição de P&D externa, de conhecimentos 
externos, de máquinas e equipamentos, treinamento, 
introdução da inovação no mercado e desenvolvimen-
to do projeto industrial.1 A intensidade em atividades 
inovativas é dada pela razão dos gastos totais a elas 
relacionados e a receita líquida de vendas (ver a penúl-
tima coluna da Tabela 1).

A intensidade em P&D (gastos em P&D como proporção 
da receita líquida de vendas) das empresas nacionais 
que cooperaram praticamente não variou entre 2003 
e 2014, mantendo-se próxima de 1,0% (Tabela 1). Me-
recem destaque dentro desse grupo aquelas incluídas 
na categoria de alta tecnologia que investiram 5,6% da 
receita líquida em P&D em 2014, embora possuam um 
peso pequeno na estrutura industrial brasileira. 

Gráfico 2 – Perfil das Empresas Inovadoras da Indústria de Transformação Brasileira,  
por Origem do Capital e por Relação de Cooperação para Inovar, 2003 e 2014

                       Nota: Não foram consideradas empresas de capital misto. 
                       Fonte: Tabulação especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora. 
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Entre as empresas nacionais, a 
diferença em relação às que não 
cooperaram é significativa, consi-
derando que essas gastaram ape-
nas 0,4% da sua receita líquida 
em P&D no mesmo período. Entre 
as empresas estrangeiras, as que 
cooperaram tiveram praticamente 
a mesma intensidade que as na-
cionais que cooperaram (1,1% em 
2014). Além disso, todas as cate-
gorias de intensidade tecnológica 

das empresas estrangeiras que não 
cooperaram tiveram intensidades 
em P&D próximas às das empresas 
nacionais que também não coope-
raram (Tabela 1). 

A intensidade dos gastos com ativi-
dades inovativas mostrou redução 
em todos os grupos de empresas 
de 2003 a 2014. Entre as estrangei-
ras, as que realizaram cooperação 
mantiveram intensidade superior 

frente às que não cooperaram, 
porém, entre as nacionais, ocorreu 
o oposto (Tabela 1). As empresas 
nacionais que não cooperaram con-
centraram as atividades na aquisi-
ção de máquinas e equipamentos 
direcionados à inovação, ou seja, 
em comprar a inovação pronta – 
embutida nos bens de capital – de 
empresas especializadas (TESSA-
RIN, 2018, cap. 2). Apesar da aqui-
sição de máquinas e equipamentos 

Tabela 1 – Indicadores das Empresas Inovadoras da Indústria de Transformação Brasileira, 2003 e 2014

Grupo de empresa Intensidade 
tecnológica

Receita líquida  
(R$ bilhões de 2016)

P&D / Receita líquida 
(%)

Atividades inovativas /Receita 
líquida (%) Porte médio 

2003 2014 2003 2014 2003 2014 2003 2014

Estrangeiras com 
cooperação

Baixa 72,9 97,1 0,4 0,2 4,2 2,8 18,4 14,6
Média-baixa 50,9 89,5 0,5 0,7 3,2 2,0 19,7 11,6
Média-alta 234,7 297,6 1,6 1,4 4,4 3,0 23,8 13,6
Alta 58,5 70,8 1,2 1,3 4,8 2,8 16,3 12,6
Subtotal 417,1 555,0 1,2 1,1 4,3 2,8 20,8 13,2

Estrangeiras sem 
cooperação

Baixa 70,9 47,6 0,1 0,3 1,6 0,9 8,1 7,5
Média-baixa 32,8 21,2 0,4 0,6 3,5 4,6 2,8 2,1
Média-alta 134,0 113,2 0,5 0,9 2,5 2,1 4,6 3,0
Alta 30,3 31,5 0,4 1,0 4,1 1,8 5,6 7,9
Subtotal 268,7 213,5 0,4 0,7 2,6 2,0 4,9 3,6

Nacionais com 
cooperação

Baixa 125,0 249,1 0,2 0,5 2,0 2,5 4,6 1,3
Média-baixa 312,2 414,5 0,6 0,8 1,5 1,8 15,1 3,5
Média-alta 111,8 170,5 2,1 1,4 5,1 2,8 7,2 1,5
Alta 12,2 30,4 3,7 5,6 8,0 8,2 1,4 0,8
Subtotal 561,3 864,5 0,9 1,0 2,5 2,4 7,8 1,8

Nacionais sem 
cooperação

Baixa 256,9 280,6 0,2 0,2 3,8 2,6 0,3 0,2
Média-baixa 111,6 141,0 0,3 0,4 4,0 4,0 0,3 0,2
Média-alta 94,3 125,8 0,9 0,8 4,4 2,9 0,3 0,3
Alta 23,1 17,1 1,6 1,5 5,3 4,6 0,3 0,2
Subtotal 486,0 564,4 0,4 0,4 4,0 3,1 0,3 0,2

Empresas estrangeiras 685,8 768,5 0,9 1,0 3,6 2,6 9,1 7,6
Empresas nacionais 1.047,2 1.428,9 0,7 0,8 3,2 2,7 0,5 0,4
Ind. de transformação 1.733,0 2.197,4 0,7 0,9 3,3 2,6 0,9 0,7

Nota: Porte médio = (receita líquida de vendas em R$ milhões / número de empresas) /100. Receita líquida de vendas a preços de 2016, calculado 
pelo deflator do PIB a partir das Contas Nacionais Trimestrais. 

Fonte: Tabulação especial da PINTEC/IBGE. Cálculos e elaboração da autora. 
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exigir habilidades para realizar a 
instalação e adaptação interna ao 
layout produtivo, essa é conside-
rada de menor esforço tecnológico 
relativo à atividade de P&D.

O porte médio também pode in-
f luenciar a taxa de inovação ao 
interferir na capacidade da empre-
sa em mobilizar recursos, acessar 
redes de pesquisa e internalizar 
novas tecnologias. Segundo estu-
do de Kannebley Junior, Porto e 
Pazello (2004) sobre as empresas 
inovadoras brasileiras, o tamanho 
contribui positivamente para a 
probabilidade de a empresa inovar. 
Na Tabela 1, nota-se que as empre-
sas nacionais que não cooperaram 
eram as menores entre os grupos 
analisados. As que cooperaram 
tinham porte médio um pouco 
maior, mas, como em 2014 houve 
aumento expressivo no número 
de empresas desse grupo sem in-
cremento da receita na mesma 
dimensão, verifica-se que o porte 
médio desse grupo caiu em 2014 
em relação a 2003. Já o grupo das 
estrangeiras que cooperaram des-
toou pelo seu maior porte médio. 

Os dados das categorias tecno-
lógicas comprovam que setores 
de maior intensidade tecnológica 
precisam atualizar-se mais rapi-
damente e inovar mais, conforme 
os apontamentos feitos por Pavitt 
(1984). As categorias de alta e mé-
dia-alta tecnologia investiram mais 
em P&D que as demais. No Brasil, 
a receita das empresas inovado-
ras estrangeiras da indústria de 

transformação esteve concentrada 
na categoria de média-alta intensi-
dade tecnológica. As empresas de 
controle estrangeiro dessa catego-
ria que cooperaram gastaram em 
P&D, em 2014, o mesmo montante 
que filiais de empresas estaduni-
denses despendeu fora dos EUA 
(TESSARIN, 2018, cap. 2) – embora 
ainda seja apenas um quarto do 
que foi gasto dentro dos EUA pelo 
setor de média-alta tecnologia. 

Já em relação às empresas nacio-
nais, a receita se concentrou em 
baixa e média-baixa tecnologia, de 
acordo com o padrão de especiali-
zação da manufatura nacional, que 
concentra cerca de dois terços da 
produção nessas categorias tecno-
lógicas (MORCEIRO, 2018). As em-
presas nacionais que cooperam de 
média-baixa tecnologia investiram 
em P&D três vezes mais do que as 
multinacionais estadunidenses in-
vestiram no seu país e também três 
vezes mais do que elas aplicaram 
fora dele (TESSARIN, 2018). 

Quanto à categoria de baixa tecno-
logia, o maior gasto foi destinado 
às demais atividades inovativas. 
Pavitt (1984) descreve essa cate-
goria como dominados por forne-
cedores, pois dependem de tecno-
logias e inovações feitas em outros 
setores. Isso ocorre porque, embo-
ra as empresas de baixa tecnologia 
sejam assim classif icadas – em 
razão do menor investimento em 
P&D –, elas executam outros tipos 
de atividades inovativas. A catego-
ria de baixa tecnologia demanda 

componentes tecnológicos, máqui-
nas e equipamentos das categorias 
de média-alta e alta tecnologia, 
sendo indiretamente responsáveis 
pelo desenvolvimento tecnológico 
dos fornecedores. Assim, a P&D 
não é um fator limitador da ativi-
dade inovativa das empresas de 
menor intensidade tecnológica, 
pois essas categorias utilizam ino-
vações incorporadas nos produtos 
tecnológicos que compram. 

3 Considerações finais

Ao analisar as empresas inovado-
ras que atuam no Brasil, verificou-
-se que não há uma diferença sig-
nificativa nos esforços inovativos 
a partir da origem do capital; no 
entanto, há uma diferença subs-
tantiva a favor das empresas que 
cooperaram para inovar frente às 
que não cooperaram. 

As empresas que inovaram com 
cooperação representam uma ilha 
de excelência no universo das em-
presas inovadoras brasileiras em 
indicadores de esforços inovati-
vos e de participação no mercado. 
Essas empresas foram responsá-
veis por cerca de dois terços da re-
ceita líquida de vendas e dos gastos 
com atividades inovativas, embora 
representem apenas um sexto do 
total de empresas inovadoras. As 
empresas que inovaram sem re-
lação de cooperação (cinco sextos 
das inovadoras), sejam de controle 
do capital nacional ou estrangeiro, 
concentraram seu gasto inovativo 
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na aquisição de máquinas e equipamentos, atividade 
de menor esforço tecnológico comparativamente à 
atividade de P&D. 

A evidência empírica sugere que políticas públicas fo-
cadas em estimular a cooperação para inovar podem 
conduzir esforços inovadores maiores que apenas es-
timular a inovação sem cooperação. 
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Abertura Comercial e Inserção Externa

Paulo César Morceiro (*)

1  Introdução1

A partir do argumento de que o 
Brasil é pouco integrado à econo-
mia global, há um intenso debate 
favorável a um aprofundamento da 
abertura comercial do país. Ao re-
duzir custos com a importação de 
insumos, componentes e tecnolo-
gias de última geração, a abertura 
comercial aumentaria a competi-
tividade exportadora e reduziria o 
viés antiexportador do Brasil.

Este texto trata desse assunto ao 
avaliar se os segmentos industriais 
que mais importaram insumos in-
termediários são também aqueles 
que apresentaram melhor perfor-
mance exportadora, isto é, se o 
argumento utilizado pelos defenso-
res da abertura comercial se aplica 
ao caso brasileiro. 

2  Teoria Sobre Abertura Comer-
cial e Inserção Externa

Nos últimos anos, tem-se debatido 
se o Brasil ainda é um país fechado 
às importações (BACHA, 2013; CA-
NUTO; FLEISCHHAKER; SCHELLE-
KENS, 2015; RIOS; VEIGA, 2016; 
OECD, 2018; WORLD BANK, 2018). 
De modo geral, esses autores argu-
mentam que o país importa pou-

cos insumos e componentes e se 
passasse a importá-los em maior 
quantidade teria melhor competi-
tividade exportadora. Realmente, 
há evidências de que a maior im-
portação de insumos intermediá-
rios aumenta a produtividade das 
empresas (MIROUDOT; LANZ; RA-
GOUSSIS, 2009; HALPERN; KOREN; 
SZEIDL, 2015). A lógica da argu-
mentação é que, ao importar insu-
mos e componentes num mercado 
mais competitivo, haveria redução 
nos custos de produção e acesso 
a tecnologias de última geração 
embarcadas nos bens intermedi-
ários, além de aumentar as com-
binações no processo produtivo 
com a ampliação da variedade de 
insumos importados. A Embraer é 
uma empresa de sucesso e importa 
praticamente todos os insumos e 
componentes comercializáveis e 
exporta praticamente toda a sua 
produção (BACHA, 2013; WORLD 
BANK, 2018). Nesse sentido, a re-
ceita é realizar em outros setores o 
que esta empresa faz no segmento 
de aviação regional (BACHA, 2013).

A literatura internacional partilha 
de argumentação semelhante. Pa-
íses bem-sucedidos no comércio 
internacional nas últimas décadas 
têm maior valor adicionado estran-
geiro incorporado nas exportações 

ou simplesmente maior conteúdo 
importado embarcado na produção 
direcionado às exportações (JOHN-
SON; NOGUERA, 2017).

Embora o debate sobre se o Brasil 
é ou não fechado não seja o foco 
central, este estudo colheu infor-
mações que contribuem para essa 
discussão. Ressalta-se que essa 
discussão abrange a temática das 
tarifas de importação, barreiras 
não tarifárias, acordos comerciais, 
entre outras que não serão aqui 
abordadas. A presente contribui-
ção é específica e capta variáveis 
de resultado ao levar em conta 
todo o ambiente de competição no 
Brasil no período recente. 

3  Evidências Empíricas para o 
Brasil

Dessa forma, procura-se verificar 
se as importações geraram com-
petitividade para as exportações 
brasileiras no biênio 2013-2014, 
isto é, no biênio auge do ciclo de 
crescimento recente que antecedeu 
a grave crise político-econômica 
do Brasil. Será que as classes in-
dustriais2 que mais importaram 
insumos e componentes comercia-
lizáveis foram também as que mais 
exportaram? 



27temas de economia aplicada26 temas de economia aplicada

março de  2019

Para fazer essa avaliação, 33 classes pouco comercia-
lizáveis com o exterior foram excluídas, restando ao 
final 225, da indústria de transformação. O Gráfico 1A 
apresenta a correlação entre o coeficiente importado 
de insumos e componentes comercializáveis (eixo 
y) e o coeficiente de exportação (eixo x) para as 225 
classes da manufatura; o Gráfico 1B exibe as mesmas 
informações para as 130 classes de baixa e média-

-baixa tecnologia (BT-MBT); e o Gráfico 1C para as 95 
classes de alta e média-alta tecnologia (AT-MAT). Os 
três gráficos a seguir exibem de modo claro que não 
há correlação positiva, para o caso brasileiro, de que 
as classes que mais importaram insumos e componen-
tes comercializáveis são as que mais exportaram, nem 
para as classes de alta e média-alta tecnologia que 
tendem a ser mais ativas no comércio internacional. 

Gráfico 1 – Classes da Manufatura, Média de 2013-2014: Quem Importa Exporta?
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Na verdade, as classes que mais 
importaram insumos e componen-
tes comercializáveis exportaram 
pouco. As classes com maiores 
percentuais de insumos e compo-
nentes importados são de AT-MAT 
e possuem baixo coeficiente de 
exportação, com exceção da classe 
que fabrica aeronaves.

Algumas classes de BT-MBT pos-
suem coeficiente de exportação 
razoavelmente elevado, apesar 
de importarem poucos insumos 
e componentes comercializáveis 
(Gráfico 1B). O país tem vanta-
gens competitivas na produção de 
matérias-primas e insumos mais 
elaborados no mercado doméstico 
oriundos da exploração de recur-
sos minerais e energéticos e da 
produção agropecuária; por isso, 
as importações desses insumos 
intermediários são baixas.

Além disso, o país possui pouquís-
simas classes grandes em termos 

de produção industrial com coefi-
ciente de exportação razoavelmen-
te elevado (acima de 20%) e elas 
são oriundas das indústrias de BT-
-MBT, que importaram pouco.

Dessa forma, o Brasil segue na di-
reção oposta das recomendações 
de vários estudos que defendem 
maior abertura do mercado interno 
e integração da produção domésti-
ca nas cadeias globais de valor 
(CGVs). Nas classes industriais de 
alta e média-alta tecnologia, que 
possuem grande dinamismo no 
comércio internacional, o Brasil 
importa percentual razoavelmente 
elevado de insumos intermediários 
comercializáveis, porém exporta 
pouco. Parece que o país importa 
insumos intermediários para com-
petir com as importações de bens 
acabados no mercado interno. Isso 
ilustra um caso de inserção passiva 
ou um contraexemplo de integra-
ção nas CGVs.

4  Fragmentação Introvertida: In-
tegração às CGVs pelas Impor-
tações, Não Pelas Exportações

A maioria das classes de AT-MAT 
não conseguiu pagar as importa-
ções de insumos e componentes 
comercializáveis com suas expor-
tações (Gráfico 2B). O Gráfico 2 é 
mais uma evidência de que as im-
portações de insumos e componen-
tes comercializáveis não geraram, 
sozinhas, competitividade no mer-
cado externo. Certamente, a indús-
tria de transformação brasileira 
importa insumos e componentes 
para concorrer com as importações 
de bens finais no mercado domés-
tico. O Brasil é integrado nas CGVs 
pelas importações, mas não pelas 
exportações; logo, vai na contra-
mão internacional e representa um 
caso de fragmentação introvertida 
(MORCEIRO, 2018a).

Fonte: Tabulação especial da PIA-E estrato certo do IBGE e AliceWeb. Cálculos e elaboração do autor.
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Gráfico 2 – Capacidade de Pagar as Importações de Insumos, Média de 2013-2014

Fonte: Tabulação especial da PIA-E estrato certo do IBGE e AliceWeb. Cálculos e elaboração do autor.
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Isso é um paradoxo porque o Bra-
sil possui elevado estoque de IDE; 
logo, tem muitas empresas mul-
tinacionais (BACHA, 2013) que 
deveriam ser mais ativas no co-
mércio internacional (HALPERN; 
KOREN; SZEIDL, 2015), sobretudo 
nos setores mais tecnológicos em 
que as filiais de empresas multi-
nacionais se concentram. Contudo, 
o comportamento dessas filiais 
no comércio exterior depende da 
função desempenhada nas cadeias 
globais de valor e das decisões da 
matriz. Em alguns países, como do 
leste asiático e México, elas operam 
como plataforma de exportação e 
em outros atuam para explorar o 
mercado interno ou, no máximo, 
o regional. No Brasil, por sua vez, 
tais filiais estão mais voltadas para 
o mercado doméstico – e o mer-
cado regional em poucos setores 
– e não mudaram esse perfil nem 
mesmo após a abertura comer-
cial. Hiratuka (2003), ao avaliar 
o desempenho comercial dessas 
filiais instaladas no Brasil durante 
e imediatamente após a abertu-
ra comercial da década de 1990, 
verificou que foram agravados os 
desequilíbrios na balança comer-
cial devido ao foco preponderante 
no mercado interno em detrimento 
das exportações. A busca de merca-
dos, modo predominante no Brasil, 
é uma das formas mais passivas 
de atuação das empresas multi-
nacionais para o país hospedeiro 
(DUNNING; LUNDAN, 2008, cap. 
3). O fraco desenvolvimento tecno-
lógico das filiais estrangeiras ins-
taladas no Brasil, inclusive inferior 
ao esforço das empresas de capital 
nacional na maioria dos setores 
industriais (CASSIOLATO et al., 

2014), evidencia a atuação passiva 
dessas empresas. Tessarin (2018) 
apresentou evidências empíricas 
de que as filiais de empresas multi-
nacionais inovam no Brasil predo-
minantemente pela adaptação de 
tecnologia desenvolvida por outra 
empresa do grupo localizada no ex-
terior. Dessa maneira, essas filiais 
utilizam o mercado brasileiro como 
uma extensão dos mercados de ori-
gem (onde os produtos inovadores 
foram desenvolvidos) para amorti-
zar custos tecnológicos afundados 
e para fugir dos mercados em que 
o consumo está saturado.

Os Gráficos 1 e 2 sugerem que o 
padrão de especialização brasileiro 
é interindustrial, isto é, os segmen-
tos industriais que mais importam 
insumos e componentes diferem 
daqueles que mais exportam. Essa 
é uma característica de país menos 
desenvolvido. Países desenvolvidos 
têm um tipo de especialização pre-
dominantemente intraindustrial, 
em que as importações de insumos 
e componentes e exportações ten-
dem a se concentrar nos mesmos 
segmentos industriais. A própria 
dinâmica das CGVs tornou o co-
mércio intraindustrial ainda mais 
relevante. Essa é outra evidência 
de que o Brasil está pouco integra-
do às CGVs.

5   Considerações Finais

O argumento utilizado pelos defen-
sores de um aprofundamento da 
abertura comercial brasileira de 
que uma redução nos custos de im-
portação de insumos intermediá-
rios promoveria a competitividade 

exportadora do país não se confir-
mou. Não foi encontrada correla-
ção positiva entre importações de 
insumos intermediários e exporta-
ções para as classes industriais da 
manufatura brasileira nem para as 
classes segmentadas por categoria 
tecnológica. De um lado, as classes 
que mais exportaram foram de 
baixa e média-baixa tecnologia 
(BT-MBT) que tiveram coeficiente 
importado de insumos e compo-
nentes comercializáveis (CIICC) 
pequeno e, de outro, as classes 
industriais que mais importaram 
insumos intermediários comercia-
lizáveis são de alta e média-alta 
tecnologia (AT-MAT) e tiveram co-
eficiente de exportação baixo, com 
exceção da classe “aeronaves”. 

Além disso, há uma fragmentação 
passiva e introvertida, em que o 
Brasil se mostra integrado às CGVs 
apenas pelas importações, pois 
as importações de insumos in-
termediários são realizadas, mas 
os bens finais são comercializa-
dos no mercado doméstico e não 
são exportados. Dessa maneira, a 
fragmentação da produção é pre-
dominantemente doméstica, não 
internacional: os insumos inter-
mediários importados não voltam 
para o exterior. Esses resultados 
evidenciam que o Brasil ainda não 
superou o modelo de industriali-
zação voltado para dentro, porém 
agora com maior viés importador.

Para melhorar a inserção nas CGV, 
as exportações necessitam ser 
incentivadas de modo a desfazer 
o viés antiexportador de um país 
que se industrializou voltado para 
dentro. Sendo assim, evitar ciclos 
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de sobreapreciação cambial como 
defendem os macroeconomistas 
da linha novo-desenvolvimentis-
ta (BRESSER-PEREIRA; OREIRO; 
MARCONI, 2015) é importante, 
assim como é necessária uma po-
lítica industrial para elevar as ex-
portações das classes industriais 
tecnológicas, pois não será apenas 
importando mais insumos e com-
ponentes que o Brasil irá automa-
ticamente obter competitividade 
para exportar. Além disso, nas 
negociações de acordos comerciais, 
as classes industriais em que as 
importações de insumos interme-
diários já são elevadas deveriam 
receber tratamento diferenciado, 
levando em conta não transformar 
segmentos produtivos inteiros 
numa maquila reversa – isto é, que 
importa muito e não exporta –, 
como o ocorrido no setor de infor-
mática e eletrônicos. 
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Uma Análise Comparativa de Política Macroeconômica no Go-
verno Carlos Menem e Nestor Kirchner na Argentina

 Rodger B. A. Campos (*)

O objetivo deste texto é comparar 
os modelos macroeconômicos de 
conversibilidade com o denomi-
nado “capitalismo produtivo”. Ou 
seja, o desenho de política ma-
croeconômica, seu desempenho 
e alcances com foco no financia-
mento do crescimento via pou-
pança externa (modelo de conver-
sibilidade) e via poupança interna 
(modelo Kirchner) de uma eco-
nomia do tipo ponzi. Para tanto, 
discute-se a política monetária 
e cambial, fiscal e comercial do 
modelo macroeconômico durante 
o governo de Carlos Menem e a 
formação da dívida externa, pas-
sando pela gestão de Fernando de 
la Rúa até o governo interino de 
Eduardo Duhalde, que decretou o 
fim da conversibilidade monetá-
ria e conduziu a política monetá-
ria com a pesificação da economia 
nacional. Analisa-se também o 
denominado “capitalismo pro-
dutivo” da administração Nestor 
Kirchner, ressaltando a formação 
de poupança interna, política mo-
netária e cambial somada à polí-
tica comercial e a relação com os 
organismos internacionais no que 
tange à liquidação do estoque da 
dívida da gestão anterior.

1 Modelo Macroeconômico de 
Menem com Poupança Externa

Após o ciclo recessivo dos anos 
80 na América Latina (a década 
perdida), a busca por inserção no 
mercado internacional e estabi-
lidade monetária como meio de 
crescimento econômico funda-
mentou a agenda econômica dos 
governos da região. Para tanto, 
modelos foram desenhados para 
combater a inf lação galopante, 
fruto de um período em que coube 
ao Estado o direcionamento da 
atividade industrial. O Processo 
de Substituição de Importação 
(PSI) culminou com elevações 
constantes nos preços e aumento 
do déficit público ao longo de toda 
a década de 80. 

A década de 90 assistiu ao com-
bate à função estatal como pro-
pulsor de crescimento econômico. 
Medidas liberalizantes estavam 
em voga, pautadas no Segundo 
Consenso de Washington sob as 
premissas de reformas macroe-
conômicas (austeridade fiscal e 
disciplina monetária), microeco-
nômicas (desoneração do capital 
a fim de aumentar a competiti-
vidade internacional sob a teoria 
das vantagens comparativas de 

Ricardo) e, como terceiro pilar, 
o desmonte do modelo PSI (des-
regulamentação dos mercados 
financeiros e de trabalho, pri-
vatização, abertura do mercado 
interno e garantia do mercado 
privado) (FIORI, 2001). Portanto, 
a abertura econômica e a esta-
bilidade macroeconômica mos-
traram-se os caminhos mais efi-
cientes para se desenvolver, sob 
a hipótese de que haveria trans-
ferência de tecnologia e maior 
retorno sobre o capital devido à 
ociosidade produtiva existente.  

É sob essas medidas de reformas 
estruturais aos moldes ortodoxos 
de abertura econômica que se 
fundamenta a condução da polí-
tica econômica no governo Carlos 
Menem (1989-1999). O processo 
de liberalização econômica está 
fundamentado na Lei de Emer-
gência Econômica (1989), na Lei 
de Conversibilidade (1991) e na 
Lei de Anistia Fiscal (1994). Sobre 
a Lei de Emergência Econômica 
(de agosto de 1989), estabeleceu-
-se tratamento igualitário para o 
capital nacional e o estrangeiro 
quando este fosse aplicado em 
atividades produtivas, além de ex-
cluir o processo de prévia aprova-
ção de investimento direto do es-
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trangeiro (FANELLI; MACHINEA, 
1994). A Lei de Anistia Fiscal (de 
abril de 1992) estabeleceu um 
regime especial para a exteriori-
zação de bens e ativos no exterior 
e para a regulamentação da posse 
de ativos em moeda estrangeira 
no país. A Lei de Conversibilida-
de (março de 1991) promulgou a 
validez legal dos contratos reali-
zados em qualquer moeda. Dessa 
forma, a desregulamentação foi 
total, inexistindo qualquer restri-
ção à mobilidade dos fatores co-
merciais e financeiros. (FANEllI; 
MACHINEA, 1994)

Dentre as três medidas, nada foi 
mais problemático que a indexação 
da moeda nacional à moeda ame-
ricana, concebida pela lei de con-
versibilidade. Há quatro elementos 
centrais em que orbita o sistema de 
indexação (currency board): anco-
ragem cambial, conversibilidade da 
moeda nacional, subordinação da 
base monetária às reservas inter-
nacionais e uso interno de moeda 
estrangeira (BATISTA JR, 1994). 
Uma política monetária pode com-
binar esses elementos ou se valer 
de todos os quatro. 

No caso da Argentina, pode-se 
considerar um caso quase puro de 
currency board.1 Mesmo havendo 
um congelamento cambial de 1 
dólar = 1 peso (paridade cambial 
nominal fixa), o legislativo ainda 
possuía a manobra de alteração 
da taxa de câmbio em caso de uma 
possível crise (por isso ser um caso 
quase puro). Quanto à criação de 

moeda relacionada às reservas 
cambiais existentes na economia, o 
Banco Central da Argentina gozava 
da prerrogativa de emitir moeda 
com dois terços do lastro de dólar 
americano, além do que possuía a 
liberdade de aumentar, num limite 
de 10%, a oferta de moeda lastrea-
da pelo governo e a mobilidade de 
circulação de dólares americanos, 
caracterizando uma reforma mo-
netária com a “eliminação de res-
trições à sua circulação [de dólar 
na economia] doméstica, à criação 
de créditos e depósitos dolariza-
dos, à utilização da moeda estran-
geira como indexador de contratos 
na economia” (BATISTA JR, 1994)

O congelamento do câmbio nomi-
nal foi capaz de reduzir significa-
tivamente a inflação. Em contra-
partida, todavia, implicou sérias 
condicionalidades à economia da 
Argentina: condução da política 
monetária sob direcionamento do 
Fed2 (a taxa de juros estava vincu-
lada à decisão americana; logo, a 
valorização nominal da moeda va-
riava conforme a política econômi-
ca dos EUA), além da necessidade 
de lastro para emissão de moeda 
nacional. Assim, tanto a manuten-
ção da taxa de câmbio quanto a 
emissão de moeda nacional eram 
funções diretas da quantidade 
de reservas externas na econo-
mia. Tal cenário configura uma 
dependência dos movimentos de 
capitais. Resumidamente, o Plano 
de Conversibilidade é totalmente 
dependente de um balanço de pa-
gamentos superavitários, quer seja 

por transações correntes, quer seja 
pela conta capital. 

O período do governo Menem pode 
ser dividido em dois períodos, a 
saber: o primeiro como sendo o 
período áureo do Plano de Conver-
sibilidade, abarcando os anos 1991 
a 1994; o segundo (1995 a 2000) é 
considerado o período do processo 
autofágico do Plano que culmina 
com a crise de 2001.

Partindo do período áureo, a im-
plementação do Plano foi capaz de 
reduzir a espiral inflacionária que 
se percebia na Argentina desde 
1950 e de alterar sua estrutura de 
oferta de bens e serviços. Em 1990, 
o Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC) apresentava inflação na casa 
dos 2.900 pontos percentuais, al-
cançando 70,8 em 1991 e 0,1 em 
1996 (Indec, 2011). Essa redução 
inf lacionária no lançamento do 
Plano se explica das seguintes for-
mas: i) pela redução da base mone-
tária devido à circulação do dólar 
americano na economia interna, 
uma vez que a concorrência entre o 
peso e o dólar era desleal em favor 
da preferência pela moeda mais 
forte; ii) pela abertura comercial, 
que permitiu a importação de pro-
dutos, fazendo frente diretamente 
com os produtos similares internos 
e iii) pela concorrência interna com 
empresas transnacionais cujas fá-
bricas se instalavam no país. 

A reforma fiscal (a priori, via pri-
vatizações) contribui para a oferta 
de capital no mercado argentino. 
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Essa reforma, combinada às novas 
regras monetárias, à estabilidade 
dos preços e à estabilização do sis-
tema financeiro em conjunto com 
o cenário externo da década de 90 
(alta liquidez e redução da taxa de 
juros internacional) forneceu um 
ambiente econômico atrativo ao 
investidor. Isto deu credibilidade 
à Argentina no mercado financei-
ro e contribuiu para a entrada de 
investimentos (em ativos reais e 
financeiros) e para o lançamen-
to de títulos da dívida pública no 
mercado financeiro internacional 
(Bonex), capaz de financiar o dé-
ficit da conta corrente como um 
todo.

Desses recursos estrangeiros apor-
tados no país o direcionamento se 
dava em sua maioria para o setor 
privado (capital privado, investi-
mento direto do estrangeiro e cré-
dito direcionado às firmas aporta-
das no país), e o investimento em 
portfólio superou substancialmen-
te o ingresso de Investimento Di-
reto Estrangeiro. Quando se trata 
do setor público, as privatizações 
configuram como maior fonte de 
funding público, seguido pelo cré-
dito gerado por atraso.3 

Essa liquidez internacional am-
pliou o mercado creditício inter-
no em dólar dado o aumento de 
depósitos em moeda americana 
(argendolar), valorizando a taxa de 
câmbio real peso/dólar. Portanto, 
todo empréstimo feito em moeda 
americana exigia do captador de 
recursos o pagamento em dólar e 

estava sujeito à variação real da 
taxa cambial que, por sua vez, era 
função do influxo de capital vindo 
do estrangeiro e inflação interna.

Essa valorização cambial vestiu os 
exportadores nacionais com uma 
camisa de força, dado que seus 
produtos já haviam sido valoriza-
dos artificialmente pela parida-
de nominal na implementação do 
Plano, padeceram a posteriori com 
a perda de competitividade no ce-
nário externo devido à valorização 
real e à concorrência interna dos 
produtos internacionais com seus 
produtos, já que inexistiam barrei-
ras tarifárias. Enquanto no setor 
exportador se promulgava uma 
deflação nos preços dos produtos 
tradables, no mercado de non-tra-
dables o aumento da absorção pro-
movia uma tendência inflacionária 
corroendo a moeda nacional. 

O que se observou da relação esta-
bilidade macroeconômica e merca-
do de capital pode ser considerado 
um dilema de política econômica: 
controlar a inflação de produtos 
não comercializáveis (medidas 
monetárias deveriam ser postas 
em prática) para manter a taxa de 
câmbio real e manter o setor ex-
portador na posição anterior aos 
aumentos de preços (complicada) 
ou manter a utilização de poupan-
ça externa por meio do mercado 
financeiro e conservar o processo 
inflacionário e o desgaste do setor 
exportador.  Interferir na taxa de 
câmbio real implica quebra do con-
trato de paridade fixa. Ademais, 

reduzir a demanda agregada seria 
uma alternativa, embora pouco re-
comendada por reduzir a confiança 
do investidor estrangeiro.

Dentro desse dilema que se justi-
fica a crítica da heterodoxia vale 
ressaltar que, num curto prazo de 
utilização de poupança externa, 
houve o aumento de consumo de 
bens importados; o investimento, 
que exige maior tempo de pro-
dução, era incapaz de ofertar à 
demanda da sociedade argentina, 
culminando num processo de des-
poupança interna. 

Quando analisado o fluxo de capi-
tais no denominado período auto-
fágico do Plano de Conversibilida-
de, verifica-se o direcionamento 
da poupança externa em sentido 
contrário ao período áureo. A crise 
mexicana (em 1995) reverte a ex-
pectativa dos investidores interna-
cionais quanto à economia Argenti-
na e sua capacidade em honrar seu 
contratos, gerando uma corrida 
contra o peso argentino.

Por conseguinte, a conta capital do 
balanço de pagamentos, que em 
1993 apresentou um montante de 
US$ 20.4 bilhões, em 1995 (crise 
no México) tombou no acumulado 
para US$ 4.9 bilhões. Os bancos 
instalados se viram privados de 
crédito (redução de 17% em re-
lação a igual período de 1993), e 
os devedores viram suas dívidas 
aumentadas em função da desvalo-
rização real do peso.
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Dado o baixo grau de liberdade 
para lidar com a política mone-
tária, o aumento da taxa de juros 
promulgada pelo governo buscava 
manter e atrair capital ao país. 
Quanto ao sistema bancário, a re-
forma seguiu a desnacionalização 
tendo em vista a crença do governo 
nos laços existentes entre estas 
instituições e as suas matrizes, que 
atuariam com o objetivo de facili-
tar a entrada de recursos externos 
no país para salvaguardar os ban-
cos e os sistemas de pagamentos 
em período de crise (OLIVEIRA, 
2003). Não obstante, buscou-se 
resolver o problema do déficit da 
balança comercial, promovendo 
medidas protecionistas (tarifas e 
subsídios às exportações) combi-
nado a uma política de incentivo a 
ganhos de produtividade na busca 
pela competitividade produtiva. 

Com foco no campo da política fis-
cal, o corte de gastos foi expressivo 
no ano de lançamento do Plano e, 
a priori, teve efeitos sobre o pro-
cesso inflacionário. As privatiza-
ções de empresas, cujo custo era 
alto ao governo, foram levadas a 
cabo; ademais, como medidas de 
manutenção de responsabilidade 
fiscal, o Banco Central da República 
Argentina foi proibido de finan-
ciar monetariamente o Tesouro e 
foram impostos ao órgão limites 
em operações de redesconto e de 
open market do Governo (Ley de 
Carta Orgánica del Banco Central 
– setembro de 1992).  Entretanto, 
mesmo no período áureo do Plano 
Cavallo as contas públicas não se 

mantiveram saudáveis e déficits 
fiscais se verificavam ano após ano 
na década de 90. 

Ademais, confere força ao deba-
te da política fiscal a questão do 
lançamento contábil. Durante a 
década de 90, o Governo fez uso de 
manobra metodológica dos gastos 
públicos ao transferir custos fede-
rais à órbita provincial, valendo-
-se da denominada “contabilidade 
criativa” para ocultar o aumento 
dos gastos públicos. Assim sendo, o 
Governo foi capaz de apresentar-se 
como bom modelo no cenário inter-
nacional e continuar surfando por 
entre a liquidez internacional até 
1994 e, a partir de 1995, angariou 
empréstimos no setor financeiro 
internacional. (TEIJEIRO, 2001)

Ao analisar as contas públicas, 
Teijeiro (2001) ressalta que há 
notável aumento dos gastos cor-
rentes do governo, sendo as con-
tas de Salários, Transferências e 
Seguro Social as que apresenta-
ram maior variação absoluta entre 
1991-2000. Krueger (2002) destaca 
que os gastos médios com funcio-
nários federais eram 25% maiores 
que os gastos com funcionários do 
setor privado. Embora esses gastos 
sejam incapazes de captar recursos 
externos e somente contribuem 
para o aumento da demanda inter-
na, entre 1991-1994 eram financia-
dos com o crescimento econômico. 
O ponto problemático passa a ser 
a partir de 1995, quando o gasto 
corrente e o crescimento da dívida 

(a partir de 1998) são então finan-
ciados pela poupança externa. 

É a partir da crise mexicana que 
se percebe a vulnerabilidade das 
contas públicas. A corrida contra 
a economia argentina resultou em 
elevada redução do investimento 
estrangeiro de portfólio e direto, 
elevação da dívida externa. Como 
resposta, o governo aumentou a 
taxa de juros (objetivo de atrair 
capital) para salvaguardar o Plano 
de Conversibilidade. Tal situação 
levou o governo a três importantes 
reformas: a reforma do sistema 
bancário (supracitado), da política 
fiscal e do ajuste dos preços relati-
vos (WISE, 2001); entretanto, não 
foi capaz de evitar o déficit do PIB 
em 2,8%. 

A reforma no campo da política 
fiscal estabeleceu o aumento das 
cobranças de impostos, o corte de 
gastos e a renovação do sistema de 
seguro social, e estendeu-se à seara 
provincial, uma vez que os gastos 
públicos das províncias eram altos 
se comparados ao âmbito federal, 
como ressalta Wise (2001). 

A Argentina foi capaz de resistir 
às crises da Ásia e à inadimplência 
da Rússia. Quando comparadas ao 
“efeito tequila”, as variáveis mone-
tárias foram muito menos afeta-
das; isso porque a reforma do setor 
bancário estimulava a participação 
maior dos bancos estrangeiros no 
sistema financeiro nacional e a re-
forma fiscal manteve a estabilidade 
dos gastos. O modelo de currency 
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board está inserido no contexto 
em que se busca a inserção da Ar-
gentina como o primeiro país de 
mercado emergente voltado aos 
mercados financeiros internacio-
nais. Entretanto, quando se analisa 
o efeito contágio da desvalorização 
cambial da moeda brasileira em 
1999 somado à especulação do au-
mento da taxa de juros nos EUA, à 
então recém-chegada estabilidade 
do mercado financeiro pós-crise 
asiática e russa, a Argentina se vê 
envolvida numa confusão quanto à 
diretriz a ser tomada. 

A questão dos preços relativos 
volta à baila, uma vez que o Brasil 
se configura grande importador 
de produto argentino e exportador 
de 30,5%. É salutar relevar que na 
crise mexicana em 1995 a balança 
comercial superavitária proposta 
pela relação comercial com o Bra-
sil foi capaz de reduzir tal impacto 
na moeda da Argentina; agora, a 
balança bilateral é direcionada em 
sentido contrário (WISE, 2001). 
Configura ainda outra ação exóge-
na a valorização da moeda ameri-
cana, o que afeta o já desajustado 
preço relativo em detrimento da 
balança comercial. A configuração 
econômica na Argentina é de queda 
no setor industrial de quase 10% 
em três meses, desequilíbrio na 
balança comercial e conta corrente 
com desequilíbrio na balança da 
conta capital.

Dentre as medidas tomadas, pediu-
-se a redução da meta fiscal ao FMI 
e a busca por maior produtividade, 

embora a morosidade do Congres-
so não tenha conferido menores 
custos à mão de obra e de impostos 
ao empresário. Para tanto, medidas 
protecionistas passam a configu-
rar no comércio exterior argentino, 
e são feitas reivindicações mais 
contundentes por parte do setor 
privado, ou seja: redução das taxas 
de juros para capital de giro, redu-
ção de impostos em 35% sobre os 
lucros, taxas mais baratas sobre 
fretes e serviços e regulamentos 
trabalhistas mais flexíveis. 

Em resumo, o governo Menem de-
monstrou-se autofágico, pois ao 
sustentar um modelo de paridade 
cambial fixa estabelecido por lei 
apoiado em financiamento exter-
no, a expansão do consumo, tanto 
das famílias quanto do governo, 
implicou pressão dos preços inter-
nos para cima e valorizou a taxa 
de câmbio real, resultando numa 
deterioração contínua do setor 
exportador – o que verifica uma 
despreocupação com a formação 
de poupança interna ou uma incoe-
rência na condução de política ma-
croeconômica. Para todos os fins, 
o modelo Menem-Cavallo se apro-
xima das análises da heterodoxia 
de que poupança externa implica 
valorização cambial, e a abertura 
comercial impulsiona consumo de 
importados em uma sociedade com 
demanda restrita. Além do mais, a 
competição com os produtos inter-
nacionais é desleal devido ao fato 
de a produção dos países desenvol-
vidos ser de capital intensivo. 

Ademais, segundo Aurélio (1997), o 
governo Menem foi passivo quanto 
à manutenção da estabilidade fis-
cal revelada após a crise de 1995, o 
que reduz ainda mais a margem de 
condução para o investimento pro-
dutivo capaz de gerar lucro acima 
do investimento. Neste período, 
resumidamente, o que se observa 
é a canalização da poupança exter-
na para manutenção do Plano de 
Conversibilidade, sendo incapaz de 
gerar divisas para sequer amorti-
zar o serviço da dívida, culminan-
do, por consequência, na primeira 
maior crise do início do século XXI. 

2  Entre de la Rúa e Duhalde – a 
Questão de Política Monetária 
e Cambial 

É nesse contexto de incertezas e 
quebra da confiança dos credores 
argentinos que há fuga em massa 
do capital aportado em portfólio. 
Portanto, a partir de 1999, sob a 
condução de Fernando de la Rúa, 
inicia-se a tentativa de negociação 
de ajuste interno com o Fundo 
Monetário Internacional sob a má-
xima ortodoxa: corte do gasto pú-
blico, reestruturação da dívida, 
redução dos salários, aumento dos 
impostos e imposição de restrição 
da livre movimentação de capital, 
o conhecido corralito.4 

Sob tais premissas e assentado no 
discurso de resgate da crise, o se-
nado aprova em 1999 o corte dos 
gastos e aumento dos impostos. 
Já em março de 2000, o governo 
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anuncia redução de gastos em US$ 
938 milhões, implicando manifes-
tações sociais. A conturbação se 
torna maior quando, em outubro 
de 2000, o vice-presidente Carlos 
Alvarez pede demissão do cargo, 
denunciando compra de votos do 
senado pelo então presidente do 
executivo. Isso conturbou ainda 
mais o já desacreditado mercado 
de capitais argentino que, como 
resultado, vê suspenso o acesso ao 
financiamento externo devido ao 
temor da não aprovação da política 
de austeridade fiscal. (SIlVA, 2001)

A fonte de financiamento para sus-
tentação do modelo de currency 
board e cumprimento dos contra-
tos indexados em dólar vem do 
Fundo Monetário Internacional, 
com a liberação de US$ 14 bilhões. 
Entretanto, a crise não é abafada, 
pois a denúncia de corrupção do 
presidente do Banco Central, so-
mada à desvalorização cambial 
na Turquia implica mais retração, 
observada pelos números do índice 
Merval. 

Como medida de manobra, Fer-
nando de la Rúa convida o autor 
do Plano de Conversibilidade para 
assumir a past a de economia 
(março/2001). Como medida, Do-
mingo Cavallo indexa o peso argen-
tino em relação a uma cesta de mo-
edas (dólar e euro), o que permite 
a desvalorização real do câmbio e 
o benefício do setor exportador – a 
desvalorização do peso em relação 
ao dólar foi de 8%, mas não era 
suficiente e, já em agosto de 2001, 

o governo solicitava ao FMI um 
adicional de US$ 15 bilhões (SILVA, 
2001). 

Em um contexto de queda de 4,4% 
do PIB em 2001, vem abaixo o mo-
delo de currency board. Em 2002, o 
então presidente interino Eduardo 
Duhalde “renacionaliza” a política 
monetária da Argentina: promove 
o fim da conversibilidade e esta-
belece um sistema cambial sob um 
regime de flutuação administrada. 
Ademais, restringe a utilização 
das reservas estrangeiras e torna 
institucional o corralito. Alinha-se 
ao FMI buscando renovação dos 
créditos e firma o compromisso de 
austeridade fiscal e superávit pri-
mário do balanço público. O Fundo, 
por sua vez, pressiona por uma 
taxa flutuante de mercado do câm-
bio, alcançando o pico de 4 pesos 
por dólar, afetando positivamente 
a inflação.

O abandono do regime se inicia 
com o decreto 1.570 (dez/2001), 
culminando com o processo cha-
mado de pesificación, que nada 
mais significou que a intervenção 
estatal para minimizar os efeitos 
da desvalorização. Resumidamen-
te, tratava-se de converter cada 
dólar em 1,4 pesos. Todavia, para 
evitar o afluxo de capital, a Comuni-
cación A 3.257 restringiu os saques. 

Em relação à dívida, a conversão 
seria 1 para 1 nos 6 meses iniciais; 
depois disso, aplicava-se a mesma 
taxa cambial aplicada para os de-
pósitos. Após o feriado cambial e 

bancário o peso passa a f lutuar 
a partir de uma taxa cambial de 
1,40; as compensações bancárias 
recebem dívidas na conversão 1 
para 1 e pagam depósitos 1 para 
1,40 (esse lag fora financiado com 
os títulos do governo)5. No que 
tange à dívida externa, o Decreto 
214/2002 do Ministério da Econo-
mia e Produção e a Informação Le-
gislativa de 2 fevereiro de 2002 es-
tabeleceram que os US$ 51 bilhões 
da dívida pública e externa fossem 
consolidados em empréstimos ga-
rantidos em dólares à taxa cambial 
de 1,4. (GIRON, 2009; RAPETTI, 
2005). Portanto, é nesse cenário de 
incertezas e contração do PIB em 
10,8% que em 2003 Duhalde deixa 
a Casa Rosada e Nestor Kirchner 
assume o controle. 

3  Kirchner e o Modelo Econômico 
de 2003 a 2007: Desenvolvimen-
to Capitalista Produtivo

Dentro de um cenário de incertezas 
e fragmentação política e econômi-
ca Nestor Kirchner sobe ao gover-
no de uma Argentina aprofundada 
em desemprego, quadriênio de 
crescimento negativo do Produto 
Interno Bruto (1999-2002), esto-
que da dívida externa acima de US$ 
140 bi, gastos do governo acima de 
US$ 12 bi e taxa de juro real acima 
de 16%. 

Com a missão de estabilizar a eco-
nomia da Argentina, a política eco-
nômica de Kirchner esteve calcada 
numa política fiscal conservadora 
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e no setor exportador como pro-
pulsor, diferentemente do modelo 
de crescimento dependente de 
Carlos Menem (LEVITSKy; MU-
RILLO, 2008), seguindo um viés he-
terodoxo e ortodoxo no que tange 
a diferentes políticas econômicas 
desenvolvidas. 

Adentrando a condução de políti-
ca fiscal, é possível compreender 
a formação de poupança interna 
e também a estabilidade de pre-
ços. Seguindo a análise, dentro do 
campo fiscal a reforma da relação 
Casa Rosada e as províncias de-
monstrou a preocupação de Kir-
chner em aumentar os recursos 
públicos via concentração fiscal na 
órbita federal (idem). Outra medida 
que desafoga os custos são as re-
duções salariais do funcionalismo 
público (em 2006, houve queda do 
salário público em torno de 28%), 
diferentemente da política salarial 
do governo Menem nos primeiros 
anos (como destacado acima) e 
a contração nos pagamentos de 
juros devido à moratória declarada 
(DAMIL; FREKEL; RAPETTI, 2005).

Para desafogar as contas públicas 
desenvolve mecanismos financei-
ros de novas ofertas de “canje” da 
dívida pública seguindo a proposta 
de Dubai para lançamento de novos 
títulos.6 A proposta “estabeleció 
que la oferta se dirigiria, con un 
trato homogéneo, a todos los tene-
dores de bonos y títulos emitidos 
hasta diciembre de 2001, mante-
niendo al resto de la deuda en si-
tuación regular” (DAMIL; FREKEL; 

RAPETTI, 2005). Como citado por 
Batista Jr (2005), esse “canje” da 
dívida fora aceito; entretanto, 
segundo Damil, Frekel e Rapetti 
(2005), o governo reconhecia US$ 
87 bilhões como dívida não paga, 
sem computar juros vencidos e 
atrasos, pagando 75% da dívida re-
conhecida, e o restante seria pago 
com lançamento de novos títulos. 

No campo da política externa, a 
relação Casa Rosada-FMI esteve 
pautada em conflitos concernen-
tes à política cambial seguida pelo 
governo, uma desvalorização ex-
pressiva da moeda a fim de incen-
tivar os setores agroexportador, 
industrial e bancário. A lógica do 
Fundo, em contrapartida, buscava 
um câmbio valorizado visando ao 
aumento do excedente em divisas 
para o exterior. Havia, também, um 
descontentamento pelas tarifas es-
tabelecidas e, além disso, o Fundo 
se interpunha com os credores 
internacionais para que as nego-
ciações se dessem via FMI e não 
com os bancos argentinos. Toda-
via, a equipe do ministro Roberto 
Lavagna indefere a recomendação 
de aumento das taxas de juros, 
mantém por intervenção um câm-
bio desvalorizado e competitivo. 
Ademais, rejeita a recomendação 
de superávit primário acima do 
que a equipe de Kirchner achava 
necessário. (BATISTA JR, 2005). 

O modelo de política cambial e mo-
netária vale-se de metas inflacio-
nárias, mas é nítida a preocupação 
do BCRA com a questão cambial. 

A questão monetária e cambial é 
balizada, como dito anteriormente, 
pelo setor exportador (busca de 
poupança via mercado real). Para 
tanto, a estabilização dos preços 
não é objetivo primeiro, mas a con-
dição de manutenção do câmbio 
competitivo. É esclarecedor quan-
do se sublinha o crescimento da 
base monetária na Argentina pelo 
efeito-riqueza, pela preferência 
por liquidez das firmas e famílias, 
culminando com a inf lação nos 
anos 2002 e 2003. Portanto, a taxa 
de câmbio real era apreciada pela 
inflação interna uma vez que o con-
trole das reservas internacionais 
já fora transferido para a órbita 
estatal.7 

Sob a contraditória condução mo-
netária de estabilidade de preços, 
câmbio competitivo e crescimento 
econômico com metas inflacioná-
rias exigindo a redução da base 
monetária, o governo foi obrigado 
a lançar títulos públicos e a utilizar 
de outros meios de esterilização. 
No setor bancário, a recomposição 
de sua liquidez, o pagamento das 
dívidas adquiridas em forma de 
redesconto com a autoridade mo-
netária e a utilização de recursos 
fiscais do Tesouro para compra de 
reservas internacionais contribu-
íram para o processo de redução 
da base monetária, logrando certo 
êxito a política cambial (RAPETTI, 
2005). 

A administração cambial no go-
verno Kirchner em paralelo com 
o superávit da balança comercial 
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e da conta capital e f inanceira 
do Balanço de Pagamento confi-
gura uma situação incomum no 
campo das contas nacionais. Esse 
crescimento impulsionado por 
um cenário externo aquecido e 
baixas taxas de remuneração de 
juros no mercado internacional8 
é benéfico ao setor exportador 
e aporte de capital na Argentina 
tanto pela conta de portfólio como 
de IDE (já que no período Kirchner 
a taxa de juros média estava em 
torno de 13%a.a9). Teoricamente, 
dados ambos os superávits, a taxa 
de câmbio real deveria cair, o que 
encareceria a cesta de bens na 
Argentina, relativamente às de-
mais cestas; todavia, isso não foi 
observado devido à operação de 
administração da taxa de câmbio.

Portanto, a política fiscal ortodoxa 
(expansão de tributos e contração 
do consumo do governo visando à 
redução do déficit primário) com-
bina-se com um desenvolvimen-
to pautado no setor exportador. 
Assim, a desvalorização cambial 
implicou o aumento da demanda 
no mercado interno e estimulou 
as exportações, levando ao su-
perávit da balança comercial. O 
crescimento econômico foi expres-
sivo – 7,8% em 2003, 8% em 2004, 
8,2% em 2005, 7,4% em 2006 e 
7,6% em 2007 (Banco Mundial, 
2011) – como resposta ao novo 
“PSI argentino”: consumo da classe 
alta e média e incentivo ao setor 
exportador. 

É impor t ante sublinhar que o 
modelo de crescimento promovi-
do sob as bases do setor externo 
(nesse caso específico trata-se de 
uma pauta de exportação sob bens 
agrícolas de baixo valor agregado 
e alta variação de preços) é dema-
siado frágil, pois se sujeita aos mo-
vimentos do cenário internacional, 
podendo culminar num processo 
de espiral inflacionária devido ao 
protecionismo e crescimento da 
absorção interna. 

O compromisso da agenda econô-
mica de Kirchner esteve vinculado 
ao desenvolvimento capitalista 
produtivo. É importante perceber 
que o novo modelo pautado no 
setor exportador e num crescimen-
to voltado para dentro é impulsio-
nado por políticas de restrição à 
entrada de poupança externa via 
portfólio (exceto operações que 
f inanciem o comércio exterior, 
emissões de dívida primária e IDE), 
“toda entrada de capital deberá 
permanecer al menos 1 año en el 
país y um 30% de la misma queda-
rá ‘encajada’ en uma cuenta banca-
ria local sin remuneración” a fim 
de manter o câmbio competitivo 
(RAPETTI, 2005, p. 21).  Também é 
impulsionado por redução do nível 
de desemprego devido ao aumento 
da atividade que proporciona in-
corporação de mão de obra antes 
desocupada. 

Quanto ao investimento que pro-
porcionou crescimento econômi-
co, num contexto de escassez de 
f inanciamento interno e exter-

no, encontra-se embasamento no 
efeito-riqueza dos trabalhadores 
argentinos que consomem e geram 
receita às firmas completando o 
ciclo com o reinvestimento no par-
que industrial  − o aporte de IDE é 
outro ponto de formação bruta de 
capital fixo. 

O crescimento econômico no pe-
ríodo Kirchner foi pautado por 
uma condução de política macro-
econômica intervencionista, e o 
custo dessa tomada de decisão foi 
a volta do processo inflacionário 
− a variação do índice de preços ao 
consumidor dezembro a dezembro 
em 2003 foi de 3,7%, e em 2007 foi 
de 9,8%, segundo dados da Cepal 
embasada no INDEC. 
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A Desigual Distribuição da Fecundidade

Michael Tulio Ramos de França (*)

A profunda e rápida transição demográfica que o Bra-
sil atravessa resultará em consideráveis desafios para 
as próximas gerações.1 Em 1960, segundo informações 
do Banco Mundial, cada mulher tinha em média 6,07 
filhos e, em 2016, esse número passou para 1,73.2 Em-
bora atualmente a fecundidade esteja abaixo do nível 
de reposição populacional3, verifica-se que a redução 
no tamanho da família brasileira foi heterogênea 

quando se analisam subgrupos específicos da popula-
ção. No que se refere ao contexto espacial, observa-se 
que mulheres residentes nas regiões menos favoreci-
das registram, em média, uma fecundidade mais ele-
vada do que aquelas moradoras nas áreas mais ricas 
do país. As regiões mais pobres, como a Norte e a Nor-
deste, apresentaram as maiores taxas de fecundidade 
desde a década de 1940 (ver Tabela 1). 

Tabela 1 - Taxa de Fecundidade Total, Segundo as Grandes Regiões – 1940/2010

Grandes Regiões
Taxa de fecundidade total

1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010
Norte 7,17 7,97 8,56 8,15 6,45 4,20 3,16 2,47
Nordeste 7,15 7,50 7,39 7,53 6,13 3,75 2,69 2,06
Centro-Oeste 6,36 6,86 6,74 6,42 4,51 2,69 2,25 1,92
Sudeste 5,69 5,45 6,34 4,56 3,45 2,36 2,10 1,70
Sul 5,65 5,70 5,89 5,42 3,63 2,51 2,24 1,78

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1940/2010.

A correlação negativa entre renda e fecundidade 
também aparece quando se analisam os Estados e os 
Municípios. De uma forma geral, as mulheres mais 
vulneráveis e desfavorecidas em termos de educação, 
renda e trabalho são mais prováveis de experimentar 
a maternidade precocemente e constituir famílias 
numerosas (BECKER; LEWIS, 1973; BERQUÓ; CA-
VENAGHI, 2006; CAVENAGHI; ALVES, 2011; DE LA 
CROIX; DOEPKE, 2003; FRANÇA; hADDAD, 2017; 
KREMER; CHEN, 2002). Em 1991, enquanto a taxa de 
fecundidade do grupo com rendimento médio mensal 

domiciliar per capita de até ¼ de salário mínimo foi 
de 5,5, a taxa do grupo com rendimento de 5 ou mais 
salários mínimos foi de 1,2 (ver Tabela 2). Em relação 
à escolaridade, verifica-se alta taxa de fecundidade 
quando a mulher apresenta baixo nível educacional 
(ver Tabela 3). Nesse cenário, enquanto as mulheres 
sem instrução tiveram uma taxa de 4,8 filhos em 1991, 
as mulheres com 12 anos ou mais de estudo tinham 
uma taxa de fecundidade de 1,3. Nesse mesmo ano, 
cerca de 34% das mulheres tiveram uma taxa de fe-
cundidade maior que 3 filhos (ver Tabela 4).
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 Tabela 2 - Taxa de Fecundidade Total, Segundo Rendimento Médio  
Mensal Domiciliar Per Capita – Brasil 1991, 2000 e 2004

Rendimento (em salários mínimos) 1991 2000 2004

Sem rendimento e até 1/4 5,5 4,6 4,6
1/4 e 1/2 3,1 3,2 3

1/2 a 1 2,3 2,4 2,2

1 a 2 1,8 1,8 1,7

2 a 3 1,6 1,4 1,2

3 a 5 1,5 1,3 1,2

5 ou + 1,2 1,1 1,1
Total 2,7 2,4 2,1

Fonte: Berquó e Cavenaghi (2006).

Tabela 3 - Taxa de Fecundidade Total, Segundo Anos Completos de Estudo das  
Mulheres de 15 a 49 Anos de Idade

Anos de estudo 1991 2000 2004

Sem instrução 4,8 4,1 3,6
1 a 3 3,9 3,6 3,5

4 a 7 2,8 2,9 2,9

8 2,2 2,4 2,3

9 a 11 1,7 1,6 1,6

12 ou + 1,3 1,1 1,4
Total 2,7 2,4 2,1

Fonte: Berquó e Cavenaghi (2006).

Tabela 4 - Porcentagem de Mulheres de 15 a 49 Anos, Conforme Regimes de  
Fecundidade. Brasil 1991, 2000 e 2004

Regimes de Fecundidade 1991 2000 2004

< 2.1 45.3 54.0 53.6
2.1 - 2.9 20.8 20.3 26.6

3.0 - 4.9 22.9 19.3 15.7
5 ou + 11.1 6.3 4.1

Fonte: Berquó e Cavenaghi (2006).
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Visto que os casais mais pobres 
reduziram o tamanho das suas 
famílias mais lentamente que 
os ricos, há uma diminuição do 
diferencial de fecundidade des-
ses grupos ao longo do tempo. 
Entretanto, tal diferencial ainda 
continua alto. Em 2015, enquanto 
a taxa de fecundidade dos 20% 
mais pobres da população foi de 
2,9, a taxa dos 20% mais ricos da 
população foi de 0,77.4 Além disso, 
o elevado diferencial de fecundi-
dade do passado pode ter efeitos 
significativos no desenvolvimen-
to tanto de curto quanto de longo 
prazo (DE lA CROIX; DOEPKE, 
2003; FRANÇA; hADDAD, 2017; 
KREMER; CHEN, 2002; MILLER, 
2010).

Também vale ressaltar que o Bra-
sil apresenta outra heterogenei-
dade na distribuição da fecun-
didade que merece uma atenção 
especial dos pesquisadores: a am-
pliação do rejuvenescimento do 
processo reprodutivo e seus des-
dobramentos futuros em termos 
de desenvolvimento.  A taxa de 
fecundidade das mulheres mais 
jovens (15 a 19 anos) passou de 
17% da taxa total, em 1996, para 
23% em 2006. No caso das mu-
lheres mais velhas (acima de 35 
anos), elas representavam 13% 
em 1996 e passaram a contribuir 
com 11% da taxa de fecundidade 
total em 2006. Ao mesmo tempo, 
há uma dicotomia entre a idade 
em que mulheres ricas e pobres 

engravidam: as mulheres nos 
estratos superiores de renda têm 
o primeiro filho relativamente 
mais velhas (CAVENAGHI; ALVES, 
2011; ERVATTI; BORGES; JARDIM, 
2015; PNDS, 2009). Adicionalmen-
te, observa-se uma substancial 
particularidade na distribuição 
da fecundidade quando se leva 
em consideração a faixa etária. 
A idade média das mulheres ao 
terem seus primeiros filhos redu-
ziu-se em quase 1 ano (25,6 anos 
em 1991, e 24,8 anos em 2000). 
Esta diminuição ref lete o reju-
venescimento que a fecundidade 
das mulheres no Brasil experi-
mentou em alguns segmentos da 
população (CAVENAGHI; ALVES, 
2011; OLIVEIRA, 2005). Enquanto 
nos países da Europa com baixa 
fecundidade as mulheres têm 
filhos tardiamente, as brasileiras 
têm filhos relativamente mais 
cedo. Neste cenário, países como 
Itália e Espanha apresentam o 
pico da distribuição da taxa de fe-
cundidade por idade específica no 
grupo entre 30-34 anos, e no Bra-
sil, o pico da distribuição está no 
grupo com 20-24 anos de idade. 
Basicamente, isso é derivado do 
fato de que as mulheres de baixa 
renda têm filhos relativamente 
mais jovens (CAVENAGHI; ALVES, 
2011).

No caso da cidade de São Paulo, 
um estudo realizado pela funda-
ção SEADE selecionou distritos da 
cidade para representar diferen-

tes estágios de desenvolvimento 
(SEADE, 2004). Guaianases repre-
sentou o distrito menos desenvol-
vido e Pinheiros, o mais desenvol-
vido. Em Pinheiros, a fecundidade 
das mulheres com menos de 19 
anos correspondeu a apenas 5,9% 
do total. Já em Guaianases, este 
grupo respondeu por 17%. En-
tretanto, tal fato não é uma par-
ticularidade da capital paulista. 
Neri (2010) chama a atenção para 
o fato de a gravidez precoce nas 
favelas cariocas ter aumentado 
e a taxa de fecundidade das ado-
lescentes das favelas ser cerca de 
quatro vezes maior que em bair-
ros ricos.

Desta forma, têm-se dois fatos 
estilizados em relação à evolução 
da fecundidade brasileira: Fato 
1- Alto diferencial de fecundidade 
entre ricos e pobres; Fato 2 – As 
mulheres mais desfavorecidas 
experimentam a maternidade 
relativamente mais jovens. Esta 
dinâmica faz com que, em deter-
minadas regiões, particularmente 
naquelas onde se faz presente 
uma concentração maior de famí-
lias de baixa renda, verifique-se 
elevado crescimento populacional 
e uma forte presença de crianças 
e adolescentes no total da popu-
lação. Como medida ilustrativa, 
encontra-se a seguir uma tabela 
mostrando algumas cidades em 
que quase metade dos moradores 
são crianças (ver Tabela 5). 
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Tabela 5 - As Cidades em Que Quase Metade dos Moradores  
São Crianças - Parcela dos Moradores Que Têm até 14 anos

Cidade Estado % do Total (2010)
Uiramutã Roraima 51,3%
Jordão Acre 49,4%
Porto Walter Acre 49,1%
Normandia Roraima 47,9%
Marechal Thaumaturgo Acre 47,2%
Santa Rosa do Purus Acre 46,2%
Jutaí Amazonas 45,5%
Ipixuna Amazonas 44,9%
Portal Pará 44,8%
Alvarães Amazonas 44,6%

Fonte: Elaboração própria a partir do Censo Demográfico de 2010.
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Prevendo a Inflação Brasileira: Comparação Entre um Modelo 
Teórico e um Ateórico de Séries Temporais

Leandro Mendes Barbosa (*)

1 Introdução 

Durante a década de 1980 e no 
início dos anos 90, a economia 
brasileira passou por um período 
extremamente conturbado devido 
à conjuntura de elevadas pressões 
inflacionárias. Após seguidas ten-
tativas frustradas de estabilização, 
foi criado em 1994 o Plano Real, 
que teve sucesso na redução do 
processo inflacionário no Brasil.

A partir de março de 1999, o país 
adotou o sistema de metas de infla-
ção, consolidando a estabilização 
monetária. Neste regime, o Banco 
Central é o responsável pelo con-
trole de preços na economia, utili-
zando os instrumentos de política 
monetária para que a inflação con-
virja para a meta previamente es-
tabelecida, tendo como referência 
o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

A previsão do comportamento 
inflacionário é bastante relevante 
para diversos agentes econômi-
cos. No lado real da economia, os 
produtores ajustam os seus preços 
levando em consideração o efeito 
da inflação, tanto na aquisição de 

insumos quanto no valor de venda 
dos bens e serviços ofertados para 
os indivíduos. Já no lado monetário, 
há vários ativos financeiros que 
possuem remuneração atrelada aos 
valores do IPCA, alterando o seu 
retorno de acordo com o índice. 

Segundo Makridakis et at. (1982) 
e Makridakis e Hibon (2000), os 
modelos baseados em séries tem-
porais têm apresentado melhores 
resultados na previsão de inflação 
do que outras classes de modelos 
com o mesmo propósito. Sendo 
assim, este artigo tem como objeti-
vo comparar dois diferentes mode-
los de séries temporais, avaliando a 
capacidade preditiva da inflação de 
curto prazo para o caso brasileiro: 
o primeiro é um modelo ateórico, 
baseado na metodologia de Box & 
Jenkins; o segundo é um modelo 
de séries temporais baseado nos 
pressupostos da Teoria Econômica 
tradicional.

Além desta introdução, o trabalho 
contará com outras quatro seções. 
Na próxima seção, serão apresen-
tadas as fontes dos dados do es-
tudo e a metodologia utilizada. Na 
terceira seção, será abordado o 

modelo com a metodologia ARIMA. 
Na quarta seção, será estimado 
o modelo que leva em considera-
ção o nível de desemprego, a taxa 
de câmbio e a taxa de juros na 
previsão da inflação. Por fim, na 
quinta seção serão apresentadas as 
conclusões do estudo.

2 Dados e Metodologia

Para elaborar os modelos de previ-
são de inflação, este trabalho uti-
lizou dados obtidos de três fontes: 
i) Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE); ii) Banco Cen-
tral do Brasil (BACEN); iii) Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA). No site do IBGE foi obtida a 
série de inflação do Brasil, medida 
pelo IPCA entre janeiro de 2002 
e outubro de 2018, conforme o 
Gráfico 1, além da série referente à 
taxa de desemprego para o mesmo 
período. No site do BACEN foi obti-
da a série da taxa de juros nominal 
– Overnight/Selic, e também a série 
da taxa de câmbio nominal R$/
Dólar. No site do IPEA foi obtida a 
série relativa à expectativa média 
de inflação para os próximos 12 
meses no Brasil.



45temas de economia aplicada44 temas de economia aplicada

março de  2019

Sendo a variável dependente o 
IPCA, foram elaborados dois tipos 
de modelos para explicar a va-
riação do índice de inflação, uti-
lizando o software econométrico 
EViews: 

i. Metodologia de Box & Jenkins: 
a previsão é estimada com ob-
servações geradas pelos dados 
amostrais. No caso, a inflação 
prevista será dada por valores 
passados da própria inflação e 
pelos termos de erro defasado, 
não sendo embasada por qual-
quer Teoria Econômica.

ii. Modelo baseado na Teoria Eco-
nômica: O segundo modelo será 
estimado de acordo com a teoria 
econômica, sugerindo que a taxa 
de inflação é afetada não apenas 
pela inflação passada, mas tam-
bém pela taxa de desemprego, 
pela taxa de câmbio, pela taxa de 

juros e também pelas expecta-
tivas dos agentes com relação à 
inflação futura.

3 A Inflação Modelada Pela Me-
todologia Box & Jenkins

O objetivo do método de Box & 
Jenkins é identificar e estimar um 
modelo estatístico, para fazer pre-
visões sobre uma determinada 
série, utilizando como variáveis ex-
plicativas os dados amostrais desta 
mesma série.

Assim, o procedimento de Box & 
Jenkins procura encontrar mode-
los autorregressivos, integrados e 
de médias móveis, ARIMA (p, d, q), 
que representem um conjunto de 
dados.

O modelo é estimado de acordo 
com uma estratégia iterativa, que 
adota os seguintes passos:

i. Identificação: Descobrir qual é a 
ordem de integração da série e 
definir os termos adequados de 
autorregressão e médias móveis 
por meio das funções de autocor-
relação e autocorrelação parcial;

iii. Estimação: encontrados os valo-
res de p, d e q, devemos estimar 
os parâmetros dos termos autor-
regressivos e de médias móveis 
inclusos nos modelos;

iv. Verificação de diagnóstico: anali-
sar se o modelo estimado possui 
resíduos no formato de ruído 
branco;

v. Previsão: Caso o modelo adotado 
possua resíduos do tipo ruído 

Gráfico 1 - IPCA – Variação Mensal (%)

Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor.
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branco, ele será utilizado para a previsão; caso con-
trário, o processo é realizado novamente até que seja 
encontrado um modelo apropriado.

Aplicando o procedimento de Box & Jenkins à série de 
IPCA com dados entre janeiro de 2002 e outubro de 
2018 temos que:

i. Testando a estacionariedade do IPCA, com a utili-
zação do teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), 
a hipótese nula de raiz unitária foi rejeitada com 
99% de confiança no modelo sem intercepto e sem 
tendência (t =|-3,40| > |-2,57|), com intercepto (t 
=|-5,98| > |-3,46|), e com tendência e intercepto (t 
= |-6,09| > |-4,00|); sendo a série, considerada, por-
tanto, estacionária. Analisando também as funções 
de autocorrelação e autocorrelação parcial do IPCA, 
foi apresentado o padrão truncado na primeira de-
fasagem de ambos os coeficientes, o que nos leva à 
definição inicial de um modelo com p=1, d=0 e q=1;

ii. Procedemos, então, com a estimação do modelo 
ARMA (1,1);

iii. Analisando os resíduos do modelo ARMA (1,1), 
as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial 
mostraram-se bem comportadas, indicando que o 
modelo está bem especificado;

iv. O modelo definido nos passos anteriores foi utiliza-
do para a previsão futura do IPCA, com o auxilio do 
Eviews, adotando a seguinte especificação:

     (1)

Onde: = IPCA no período t ; = resíduo no período t.

O modelo final escolhido obteve os seguintes resulta-
dos para a inflação nos três meses seguintes:

Tabela 1 - Erro de Previsão pelo Método de Box & 
Jenkins

Mês Inflação Prevista (%) Inflação Real (%) Erro (%)

Nov/18 0, 402 -0, 210 0, 612
Dez/18 0, 281 0, 150 0, 131
Jan/19 0, 239 0, 300 -0, 061

Fonte: Elaborado pelo autor.

4 A Inflação Modelada de acordo com a Teoria Eco-
nômica

Além da importância da variável defasada na previsão 
da inflação, há uma série de outras variáveis postula-
das pela teoria econômica que influenciam na variação 
dos preços de uma economia, devendo ser considera-
das no nosso modelo preditivo, conforme apresenta-
das a seguir:

i. Taxa de desemprego: A relação entre taxa de de-
semprego e inflação é amplamente conhecida na 
teoria econômica através da curva de Phillips em 
suas diferentes versões. Na versão aceleracionista 
da curva de Phillips há uma relação negativa entre a 
taxa de desemprego e a variação da inflação, sendo 
que quanto menor é a taxa de desemprego de uma 
economia com relação ao seu nível natural maior é o 
crescimento da inflação a cada período. Para incorpo-
rar esta variável no modelo, a partir de dados com a 
taxa de desemprego no Brasil, foi aplicado um filtro 
de Hodrick-Prescott para captar a tendência linear 
da série de desemprego. Feito isto, foi calculado o 
hiato do desemprego, isto é, calculado o valor mensal 
da série de desemprego, subtraindo do valor mensal 
da série o valor da tendência obtido pelo filtro de 
Hodrick-Prescott.

ii. Taxa de câmbio: Quanto maior é a apreciação do real 
com relação ao dólar menor tende a ser a inflação. 
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Isto ocorre principalmente devido a dois canais: o 
preço do barril de petróleo, que é cotado em dólar, 
provoca impacto direto no preço da gasolina, afetan-
do os preços de diversos bens intermediários e por 
consequência dos bens finais; e o aumento do número 
de produtos concorrentes, estimulando as importa-
ções quando há apreciação cambial, o que reprime a 
aceleração de preços. Desta maneira a variável taxa de 
câmbio foi inclusa no modelo, impactando a inflação 
por meio de uma média móvel de seis meses, pois 
assume-se que os agentes econômicos alteram as 
suas ofertas e demandas ao longo do tempo quando 
ocorrem variações cambiais.

iii. Taxa de juros: A taxa Selic exerce influência negativa 
na taxa de inflação, pois esta serve como referência 
para a taxa de empréstimos entre bancos pelo me-
canismo de Overnight, o que culmina na alteração 
do controle de liquidez financeira da economia. Da 
mesma maneira como foi feito com a taxa de câmbio, 
a variável foi inclusa utilizando uma média móvel de 
seis meses, pois os agentes econômicos demoram 
alguns meses para alterar o seu comportamento em 
função de mudanças na taxa Selic.

iv. Expectativas de inflação: As decisões de reajustes 
de salários pelos trabalhadores e preços pelas firmas 
são frequentemente tomadas levando em considera-
ção a expectativa de inflação para os próximos meses. 
De acordo com a hipótese de expectativas racionais, 
os indivíduos baseiam suas espectativas de inflação 
em toda a informação disponível, considerando in-
clusive políticas econômicas atuais e esperadas para 
o futuro. Desta forma, também foi inclusa no modelo 
a variável expectativa média de inflação acumulada 
para os próximos 12 meses.

Utilizando todas as variáveis citadas anteriormente, 
foi estimada a regressão de previsão do IPCA no sof-
tware EViews, chegando na seguinte especificação 
econométrica:

 + ε (2)

Onde:  = IPCA;  = Hiato do desemprego; = Média 
móvel de 6 meses da taxa de câmbio; = Média móvel 
de 6 meses da taxa de juros nominal (overnight/Selic); 

= Expectativa média de inflação acumulada para os 
próximos 12 meses.

Todas as variáveis foram significantes individualmen-
te e tiveram o sinal esperado. As variáveis de inflação 
defasada, da taxa de câmbio e da expectativa de infla-
ção foram aceitas com 99% de confiança. As variáveis 
do hiato do desemprego e da taxa de juros foram acei-
tas com 95% de confiança.

O modelo previu os seguintes resultados para a infla-
ção nos meses posteriores:

Tabela 2 -  Erro de Previsão pelo Método de Box & 
Jenkins

Mês Inflação Prevista (%) Inflação Real (%) Erro (%)

Nov/18 0, 254 -0, 210 0, 464
Dez/18 0, 216 0, 150 0, 066
Jan/19 0, 241 0, 300 -0, 059

Fonte: Elaborado pelo autor.

5 Conclusão

Este trabalho analisou a capacidade preditiva de curto 
prazo para dois modelos de inflação, sendo os desem-
penhos comparados empiricamente pelo erro de pre-
visão nos três meses seguintes ao desenvolvimento do 
estudo.

No mês de novembro, houve um movimento inespera-
do na trajetória de inflação, levando a série para um 
índice de inflação negativo, ou seja, de deflação, algo 
bastante raro na série histórica do IPCA, e ambos os 
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modelos tiveram dificuldade de prever este desloca-
mento.

Nos meses seguintes, a variação dos preços voltou a 
apresentar crescimento e os dois modelos mostraram 
boa capacidade de previsão, o que fica evidente na 

análise das estimativas dos modelos nos meses de 
dezembro e janeiro, conforme os dados do Gráfico 2, 
sendo os erros do modelo Box & Jenkins de aproxima-
damente 0,13% e 0,061%, enquanto o modelo baseado 
na Teoria Econômica apresentou erros aproximados 
de 0, 06% e 0, 059% no período.

Gráfico 2 - Taxa de Inflação para Novembro, Dezembro e Janeiro

                                                    Fonte: IBGE e estimações próprias.

O modelo do tipo ARIMA confirmou ser um bom previ-
sor do processo inflacionário no Brasil, especialmente 
pelo fato de a meta de inflação anual ser estabelecida 
previamente pelo Banco Central, facilitando o cálcu-
lo da inflação, que tende a se aproximar das bandas 
inf lacionárias definidas pelo COPOM. Cabe ainda 
salientar que o sucesso deste modelo estabeleceu-se 
pela importância da variável defasada para a previsão 
inflacionária nos períodos seguintes.

Entretanto, os resultados confirmam a importância da 
Teoria Econômica na previsão de inflação, fato expli-
citado pela acurácia do segundo modelo de inflação, 
sugerindo que há ganhos na capacidade preditiva com 
o acrescimento das variáveis relativas ao desemprego, 
a taxa de câmbio, a taxa de juros e às expectativas de 

inflação, levando este modelo a superar o poder de 
previsão da Metodologia de Box & Jenkins nos três 
meses analisados durante este estudo.
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A Economia Brasileira em 2018

Guilherme Tinoco (*)

Com a divulgação do resultado do PIB de 2018 pelo 

IBGE, temos melhores condições de analisar o que 

aconteceu com a economia brasileira no ano passado, 

o que também ajuda a pensar o que pode suceder ao 

longo de 2019. 

Uma boa forma de iniciar esta análise é comparando 
as expectativas para o ano com o que de fato acabou 
ocorrendo. Para isso, apresentamos as projeções para 
as principais variáveis macroeconômicas contidas 
no último boletim Focus de 2017, juntamente com os 
valores realizados para 2018 (e também para 2017).

Tabela 1 – Cenário Macroeconômico (Expectativas X Realizado)

2017 Expectativa 2018 2018

PIB (%) 1,1 2,7 1,1
IPCA (%) 2,95 3,96 3,75
Selic (%) 7,00 6,75 6,50
Câmbio (R$/US$) 3,31 3,34 3,88
Petróleo (US$) 66,9 53,8
CDS (pontos) 162 208

                                                  Fonte: BCB, IBGE, Bloomberg. Expectativas: Boletim Focus 29/12/2017.

Como mostra a Tabela 1, em dezembro de 2017, os 
economistas previam um crescimento robusto para o 
ano, na casa de 2,7%. O câmbio se manteria apreciado, 
encerrando o ano em R$ 3,34, valor próximo ao fecha-
mento de 2017. A inflação iria se acelerar um pouco, 
mas se manteria abaixo da meta. A taxa Selic, por sua 
vez, iria ficar praticamente estável, aproveitando-se 
das pressões inflacionárias praticamente inexisten-
tes, propiciadas pela existência de elevado hiato do 
produto.

Ao final do ano, pudemos observar um desempenho 
bastante distinto, em particular para as variáveis 
crescimento e câmbio. O que aconteceu?

Começando pelo PIB, é verdade que havia um grande 
otimismo no final de 2017. As projeções do boletim 
Focus apontavam para um crescimento de 2,7%, mas 
algumas casas importantes chegavam a apostar em 
taxas acima de 3,0%. A tese por trás deste cenário 
seria uma política monetária expansionista, somada 
a um significativo hiato negativo do produto, junta-
mente com a expectativa de realização das reformas 
fiscais. A continuidade na agenda de reformas traria 
impactos na redução da incerteza e do prêmio de 
risco, e também na melhoria das condições financeiras 
(apreciação cambial e queda de juro longo, por exem-
plo).

Ao longo do primeiro semestre, contudo, essas expec-
tativas já começaram a ceder. A divulgação do PIB do 
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quarto trimestre de 2017, no início 
de março, abaixo das expectativas, 
foi um dos primeiros sinais a indi-
car que a atividade poderia estar 
mais fraca do que se supunha. Da 
mesma forma, os dados de merca-
do de trabalho também pareciam 
apontar para uma desaceleração 
no ritmo de recuperação, com a 
taxa de desemprego subindo mais 
do que o esperado nos primeiros 
meses do ano.

Em seguida, dois fatos ajudaram 
a prejudicar ainda mais a ativi-
dade e as expectativas. O primei-
ro ocorreu em abril: a piora na 
crise argentina, cuja moeda sofreu 
grande desvalorização, colocando 
forte pressão em moedas de países 
emergentes. O Brasil não sofreu 
tanto quanto alguns países especí-
ficos, como a própria Argentina ou 
a Turquia, mas também observou 
uma desvalorização significativa 
na sua moeda. 

O segundo ocorreu no fim de maio: 
a greve dos caminhoneiros para-
lisou o país por uma semana, não 
só afetando a atividade econômica 
daquele período específico, como 
contribuindo para manter elevada 
a incerteza dos agentes, principal-
mente no contexto da disputa elei-
toral que aconteceria em poucos 
meses.

Ao final de junho, após esses acon-
tecimentos, as projeções do bole-
tim Focus já indicavam um cresci-
mento próximo a 1,5% do PIB para 

o ano, bem abaixo das previsões 
feitas no final de 2017. 

Já no segundo semestre, as aten-
ções se voltaram para as eleições, 
com um acirramento da disputa 
contribuindo para a manutenção 
das incertezas em níveis eleva-
dos. Além disso, nova rodada de 
pressão em moedas emergentes, 
deflagradas por crise na Turquia, 
ajudou a contribuir para nova des-
valorização do real, prejudicando 
ainda mais as perspectivas para o 
nível de atividade.

No final de 2018, acabamos ob-
servando o crescimento do PIB de 
1,1%, mesma taxa de 2017. Apesar 
disso, os componentes da demanda 
interna aceleraram sua taxa de 
crescimento em relação ao ano an-
terior, particularmente o consumo 
(de 1,4% para 1,9%) e do investi-
mento (de -2,5% para 4,1%).

No caso do consumo, os dados de 
comércio já apontavam altas mais 
robustas. A Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC) havia fechado o 
ano com alta de 2,3%, no conceito 
restrito, e 5,0%, no conceito am-
pliado. Esse desempenho pode ter 
tido relação com o comportamento 
do mercado de trabalho, que teve 
alguma recuperação, apesar do 
ritmo lento. A massa salarial real, 
por exemplo, havia fechado o ano 
com alta de 2,3%, segundo dados 
da PNAD contínua. 

Em relação ao investimento, vale 
notar que o ano de 2018 marcou 

o fim de quatro anos consecuti-
vos de retração do investimento.1 
Apesar disso, a discrepância entre 
seus componentes foi grande: (i) 
crescimento elevado da parcela 
de máquinas e equipamentos e (ii) 
nova contração na construção civil.

Um destaque negativo no desem-
penho da atividade foi a indústria, 
que teve desaceleração forte ao 
longo do ano. Os dados do IBGE 
mostraram alta de 1,1% apenas, 
bem abaixo dos 2,5% observados 
no ano anterior. A alta foi liderada 
por bens de capital e bens de con-
sumo durável, em ambos os casos 
refletindo uma elevação expressiva 
na produção do setor de veículos.

Com a atividade em ritmo mais 
fraco, a inf lação do ano (medida 
pelo IPCA) ficou abaixo do espe-
rado, mesmo com o salto obser-
vado em maio e junho, ligado ao 
episódio da greve, e com o nível de 
câmbio mais depreciado do que o 
anteriormente esperado. Com isso, 
a Selic acabou se reduzindo além 
das expectativas, embora muitos 
analistas defendam que essa re-
dução poderia ter ido além, dados 
os níveis de atividade e de inflação 
observados ao longo do ano.

De maneira geral, portanto, pode-
-se dizer que a economia brasileira 
frustrou as expectativas de cres-
cimento em 2018. Embora tivesse 
apresentado condições para a re-
cuperação cíclica, esse processo 
acabou sendo prejudicado pelas 
incertezas políticas e eleitorais, 
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juntamente com episódios de maior aversão ao risco a 
emergentes. Em uma análise ex-post, a política mone-
tária também pode ter colaborado para essa frustra-
ção, o que faz sentido quando se olha para os números 
realizados para PIB e inflação.

Pensando em 2019, não é difícil perceber que, em 
certos aspectos, há um cenário similar àquele do iní-
cio de 2018. O hiato do produto permanece bastante 
negativo e a inflação controlada, com expectativas 
ancoradas. Apesar disso, a desaceleração em curso é 
evidente, enquanto as incertezas políticas se mantêm 
elevadas. 

Não por acaso, as projeções do Boletim Focus come-
çam a ser mais intensamente revisadas. Na última 
edição de 2018, esperava-se um crescimento de 2,6% 
para o PIB de 2019. Na edição atual (15/03/19), a me-
diana das expectativas aponta para 2,0%. A deterio-
ração das expectativas é, portanto, mais intensa em 
2019 do que foi em 2018. Torcemos para que o final 
seja diferente: a recuperação se faz urgente.

1  Vale notar que a taxa de crescimento do investimento acabou 
inflada por questões metodológicas relacionadas ao Repetro, 
que pode ter adicionado cerca de 2,0 pontos percentuais no 
crescimento de 4,1% da FBCF no ano.

 

 
(*) Mestre em Economia pela FEA/USP.  

(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com).
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Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 - 15/03/2019)

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana -0,62% 2,16% 0,80% 3,19%

Mês atual 0,06% 2,54% 2,17% 2,90%

Ano atual -0,56% 5,17% 0,76% 11,29%

2010-2019 -45,26% -7,63% 369,50% -17,45%

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 lite-
ratura 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>.
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Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 15/03/2019)

Tabela 2 

 Dez Maiores Dez Menores
 
 Papel Preço-Dividendo Papel Preço-Dividendo 

1.   CESP6 640,91 TRPL4 6,38

2.   LINX3 302,93 BBSE3 9,87

3.   JBSS3 300,30 QGEP3 10,47

4.   BBDC4 265,19 VIVT4 12,22

5.   ALSC3 171,82 PSSA3 13,73

6.   BRML3 161,77 ECOR3 14,19

7.   TOTS3 158,18 DTEX3 14,81

8.   RADL3 146,61 DIRR3 15,09

9.   EMBR3 144,96 CYRE3 15,36

10.   PETR4 139,77 ITSA4 16,33

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 (rever-
te 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 di-
vidend 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.
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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 - 15/03/2019)

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   TEND3 12,51% FJTA3 53,89%

2.   USIM5 10,96% PSSA3 16,30%

3.   ESTC3 7,06% GOLL4 14,24%

4.   GOAU4 7,01% CGAS5 13,62%

5.   RADL3 6,06% GFSA3 11,96%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   PRIO3 1,19% FJTA3 50,93%

2.   GOLL4 0,90% GOLL4 9,95%

3.   CPLE6 0,88% INEP4 3,86%

4.   UGPA3 0,81% GFSA3 2,68%

5.   SAPR4 0,60% FRAS3 2,63%
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A

B

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 IBOVES-
PA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura espera-
da 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 - 28/02/2019)

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. (*) <http://nefin.com.br/>.
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O Emprego por Conta Própria no Reino Unido: o Papel das Fric-
ções e das Instituições do Mercado de Trabalho 

Ítalo de Paula Franca

Dissertação de Mestrado
Orientador: Renata Del Tedesco Narita
Banca: Fabio Augusto Reis Gomes, Mauro Rodrigues Junior, Marcelo Rodrigues dos Santos.
Link: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-20122018-180547/pt-br.php

Resumo

Desenvolvemos um modelo de busca por emprego que inclui o trabalhador autônomo e a riqueza para estudar a 
escolha ocupacional no Reino Unido. No Reino Unido, o trabalho por conta própria vem crescendo desde o início 
da década de 2000 e ultrapassou 14% da força de trabalho em 2015. Estimamos o modelo usando o método 
de momentos e dados de duas pesquisas longitudinais, a Wealth and Assets Survey e a Understanding Society, 
para o período 2010-12. Em seguida, utilizamos o modelo para simular políticas contrafactuais de incentivo ao 
emprego através do empreendedorismo, com a menor tributação de lucros, redução às barreiras de entrada no 
trabalho por conta própria, ou através de alterações no imposto salarial e auxílio-desemprego. Os resultados 
mostram que um aumento do emprego autônomo pode estar associado principalmente a um aumento do impos-
to sobre os salários ou a uma redução do imposto sobre o rendimento do trabalho por conta própria.
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Habilidades, Mudanças de Firma e Prêmio Salarial Urbano

Edivaldo Constantino das Neves Júnior

Tese de Doutorado
Orientador: Carlos Roberto Azzoni
Banca: Ricardo da Silva Freguglia, Danilo Camargo Igliori, Leonardo Monteiro Monasterio.
Link: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-27112018-092808/pt-br.php

Resumo

Esta tese possui dois objetivos que dialogam entre si. O primeiro consiste em investigar a relação existente 
entre aglomerações urbanas, habilidades e salários, enquanto o segundo explora a importância da mobi-
lidade interfirma na determinação dos salários e sua relação com o tamanho urbano. No primeiro estudo, 
a ideia é verificar se os efeitos associados ao aumento do tamanho populacional diferem de acordo com as 
habilidades ocupacionais dos trabalhadores. Essa análise avança ao considerar as heterogeneidades indivi-
duais sob o ponto de vista do que os trabalhadores fazem no posto de trabalho, ao invés de incluir métricas 
como escolaridade formal. Essa nova perspectiva possibilita interpretar com novos insights a estrutura 
do mercado de trabalho. Foram utilizadas informações de Maciente (2013) para construir medidas que 
representam as dimensões cognitiva, social e motora associadas com as ocupações nas quais os indivíduos 
estão empregados. Além disso, foi utilizada a base da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) para 
identificar e acompanhar trabalhadores e firmas ao longo do tempo. Através de modelagem via regres-
sões que exploram a estrutura de dados em painel como forma de superar a questão do sorting espacial 
dos trabalhadores, os resultados sugerem que o prêmio salarial urbano está associado diretamente com 
as habilidades cognitivas e sociais, mas não totalmente com as motoras. O retorno salarial vinculado com 
a magnitude dos centros urbanos está fortemente relacionado com as habilidades cognitivas e sociais. O 
segundo estudo dessa tese analisa a estrutura evolutiva do mercado de trabalho, sob a ótica da mobilidade 
interfirma. A ideia é discutir a importância da mudança de emprego no mercado de trabalho e sua relação 
com o tamanho dos centros urbanos. As implicações teóricas que abordam a relação entre mobilidade in-
terfirma e os efeitos sobre os rendimentos dos indivíduos são ambíguas. Indivíduos que mudam de firma 
possuem diferentes motivações para praticar tal empreitada: voluntária ou involuntária. A distinção entre 
esses tipos de mobilidade interfirma é uma contribuição para a literatura nacional. Ademais, as transições 
entre os empregos são vistas como canais através dos quais as vantagens comparativas das densas metró-
poles se manifestam. Do ponto de vista empírico, foram utilizados os microdados da RAIS, e a estratégia 
empírica consiste em explorar o método de efeitos fixos como forma de encontrar o coeficiente de interes-
se. Os principais resultados mostram que o prêmio salarial urbano associado com a mobilidade interfirma 
possui uma relação positiva com o tamanho das aglomerações. Quanto maior o porte dos centros urbanos 
maior será o efeito salarial vinculado com a mudança de empregador. Além disso, mobilidades voluntárias 
exibem retornos salariais positivos, enquanto para as transições involuntárias as evidências são opostas.
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Um Dicionário da Escravidão e Liberdade 

Rômulo Manzatto (*)

Entre as décadas de 1550 e 1850 
o Brasil foi o maior importador de 
escravos africanos do Novo Mundo. 
Nesse período, estima-se que 4,8 
milhões de escravizados africanos 
tenham desembarcado no territó-
rio brasileiro, afirma luiz Felipe de 
Alencastro.1

Aproximadamente dois terços dos 
cativos que aqui desembarcavam 
eram homens, com predominância 
de adultos. Quando no Brasil, eram 
submetidos a duríssimas condi-
ções de trabalho, do que decorriam 
altas taxas de mortalidade e uma 
baixa expectativa de vida dos que 
aqui foram escravizados, segundo 
Herbert Klein.2

Os dados fornecidos por Alencastro 
e Klein constam do recente Dicio-
nário da Escravidão e Liberdade, 

publicado pela editora Companhia 
das Letras. O volume traz 50 bre-
ves textos críticos organizados 
por Lilia Moritz Schwarcz e Flávio 
Gomes, reunindo um amplo grupo 
de nomes de referência no tema, 
sem perder a coesão necessária 
para justificar a coletânea.

O texto de introdução, assinado 
pelos organizadores, lembra que 
o ano de publicação da obra é em-
blemático, já que em 2018 comple-
taram-se 130 anos da extinção da 
escravatura no Brasil. O que não 
significa que as heranças de nosso 
passado escravocrata não se façam 
presentes ainda hoje.

Para Alberto da Costa e Silva, que 
assina o prefácio, o livro seria um 
dicionário temático, além de uma 
espécie de “poliedro em movimen-

to”, por avançar influenciado pelo 
ritmo das aspirações do presente. 

Costa e Silva também destaca que 
o campo de estudos de que trata o 
livro foi uma das áreas do conheci-
mento histórico que mais avançou 
nos últimos 50 anos. Lembra, ainda, 
que o volume constitui uma espécie 
de cartografia do atual estado do 
conhecimento histórico sobre a es-
cravidão no Novo Mundo.3 

A capa da cuidadosa edição merece 
menção especial. Desenhadas por 
Jaime Lauriano, as linhas brancas 
contra o fundo negro formam o 
contorno dos continentes. A re-
presentação cartográfica que daí 
surge focaliza o Oceano Atlântico, 
cenário do intenso tráfico de almas 
realizado durante séculos entre o 
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Novo Mundo e o continente afri-
cano.

No lugar dos nomes de países e ca-
pitais, consta um mapeamento do 
vocabulário próprio do campo de 
estudos de que o livro é uma amos-
tra. Nos cantos inferiores do mapa, 
dois pequenos globos. Um em que o 
continente africano ganha o nome 
de “Africanos Livres”. Outro em 
que a América do Sul recebe a alcu-
nha de “Quilombo”.

Por trás da capa, o texto de Rafael 
Marquese mostra que a combina-
ção de mão de obra escrava e pro-
dução em larga escala de açúcar foi 
uma criação ibérica. Esse arranjo 
deu origem à economia do açúcar 
no Brasil, que chegou a obter o 
quase-monopólio da produção do 
açúcar consumido no continente 
europeu.

No ciclo econômico subsequente, o 
ouro brasileiro extraído por escra-
vos teria sido fundamental para a 
criação e consolidação do amplo sis-
tema financeiro britânico, uma das 
bases de sua Revolução Industrial.4

Na literatura, Sidney Chalhoub 
chama a atenção para a presença 
nem sempre evidente dos escravi-
zados nos enredos dos romances 
brasileiros do século XIX. São ca-
tivos os que sustentam o estilo de 
vida de senhores como o Casmurro 
Bento Santiago ou o memorialis-
ta Brás Cubas. Chalhoub destaca 
ainda o intuito de dar voz aos es-
cravizados da pioneira escritora 
Maria Firmina dos Reis.5

O texto de Angela Alonso analisa 
os processos políticos da abolição, 
cujos ciclos duraram mais de uma 
geração, englobando estratégias 
mistas de atuação e diferentes es-
tilos de ativismo. Alonso registra 
que a campanha abolicionista re-
presentou o primeiro movimento 
social de âmbito nacional no Brasil. 
A intensidade com que o movimen-
to disputou o espaço público fez 
com que a questão em muito extra-
polasse os mecanismos da política 
institucional, então praticada por 
uma reduzida elite imperial.6

Não seria possível esgotar nesse 
espaço todos os 50 textos críticos 
que compõem o Dicionário da Es-
cravidão e Liberdade. O intuito, se 
possível, é o de instigar o interesse 
por uma obra de referência, que 
aborda o passado com o objetivo 
declarado de dialogar com o pre-
sente. Até porque é fato que um re-
gime escravista que perdurou por 
séculos simplesmente não termina 
sem deixar marcas duradouras. 
Nessa situação, o simples ato de 
lembrar pode ser um exercício de 
rebeldia, como recordam Flávio 
Gomes e Lilia Schwarcz.7

Enquanto os efeitos da escravidão 
ainda nos cercarem por todos os 
lados, as histórias de escravidão 
e liberdade serão assunto vivo. 
Representações de um passado 
profundo que continua a nos as-
sombrar.
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Notas Sobre o Crédito: a Formação do Sistema Bancário Mineiro 
e o Banco do Sul de Minas

Rafaela Carvalho Pinheiro (*) 
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Desde a segunda metade do século 
XIX, o crédito passou a assumir 
importante papel no desenvolvi-
mento econômico nacional, propor-
cionado pela abolição do tráfico ne-
greiro em 1850. A partir de então, 
houve um movimento de realoca-
ção dos capitais empregados nesse 
empreendimento, aumentando as 
transações financeiras e mone-
tárias como aquisições de ações 
de companhias e títulos da dívida 
pública.1

A modernização pela qual passava 
o Brasil no contexto da transição 
causou uma relação dialética com 
o mercado de crédito, na qual as 
transformações econômicas pro-
vocavam o desenvolvimento do 
capital, enquanto este, por sua 
vez, produzia as transformações. 
O capital voltado para a produção 
assumiu também características 
próprias, se efetivando notada-
mente no campo, com uma agri-
cultura diversificada e com o café 
que despontava nos centros mais 
dinâmicos. O capital industrial 
se dinamizou sobretudo em São 
Paulo, numa junção bem-sucedida 

entre o desenvolvimento da indús-
tria, o crescimento comercial e a 
expansão agrária. Contudo, a his-
toriografia acerca da transição ca-
pitalista tende a analisar o modelo 
paulista, dada a condição de centro 
mais dinâmico, generalizando as 
conclusões para as outras regiões 
brasileiras.

A despeito do modelo – ou exceção 
– paulista, Minas Gerais até a abo-
lição possuía apenas nove bancos, 
concentrados nas proximidades 
de Ouro Preto e São João del Rey. 
A Zona da Mata, que na primeira 
década da República viria a ser a 
região bancária mais importante 
do Estado, computava até então so-
mente um banco.2 A partir de 1890, 
a cafeicultura da Zona da Mata, 
mesmo com menor vulto se com-
parada à de São Paulo, conseguiu 
estimular através de seus capitais 
a diversificação urbana e industrial 
da Mata, sendo Juiz de Fora a mais 
beneficiada por esses estímulos.3

Em reflexo disso, a pequena rede 
bancária conferia casas de crédito 
com operações tímidas, com exces-
so de cautela e falta de providên-

cias reprodutivas. Além disso, os 
bancos da capital, Rio de Janeiro, 
absorviam os recursos mineiros, 
dificultando com isso a implemen-
tação de bancos no Estado.4 No Sul 
de Minas, a expansão bancária se 
deu apenas a partir de 1910, princi-
palmente durante a década seguin-
te, quando o desenvolvimento dos 
bancos no Estado se tornou mais 
acentuado (Gráficos 1 e 2).

Alguns autores vão discutir a ori-
gem do sistema bancário mineiro, 
considerando o surto industrial 
que a Zona da Mata conheceu nas 
duas décadas finais do século XIX, 
como é o caso de Washington Al-
bino e Nelson Lage Mascarenhas.5 
Outros, como Cláudio Albuquer-
que Bastos e Anderson Pires6, 
atestam que foi a agricultura, 
especialmente a produção de café, 
que direcionou seu excedente 
para o setor bancário no final dos 
oitocentos. Thiago Gambi7 analisa 
a relação café-indústria, que teria 
implicação direta no surgimento 
dos bancos no Sul de Minas nas 
três primeiras décadas do século 
XX. 
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Gráfico 1 –  Número de Bancos Criados no Sul de Minas 
e na Zona da Mata (1899-1908)

Gráfico 2 – Número de Bancos Criados no Sul de Minas, 
na Zona da Mata e em Belo Horizonte (1909-1930)

                               Fonte: Gambi (2010).

No entanto, a partir da documentação de falência do 
Banco do Sul de Minas8, que funcionou na década de 
1930, evidenciamos, por meio da análise dos acio-
nistas, que o comércio consistia na principal fonte 
de capital do banco, demonstrando a importância do 
setor para o desenvolvimento da cidade. Tal fato está 
de acordo com aqueles convencidos de que o capital 
comercial foi a principal fonte do capital bancário, 
como Carlos Hasenbalg e Clóvis Brigagão9, e Fernando 
Nogueira da Costa.10 

O Banco do Sul de Minas foi fundado em 1º de julho 
de 1932, iniciando suas atividades com um capital de 
500:000$000, na cidade de Varginha, situada no Sul 
de Minas Gerais, chegando a alcançar duas agências 
(Santa Rita do Sapucaí e Campo Belo), e dois escritó-
rios (Caxambu e Vila de Santa Catarina), além da sede 
de Varginha. O banco requereu sua liquidação, em 
1937.

Embora o Relatório de Falência do Banco do Sul de 
Minas destaque que seu capital teve início com 5.000 
ações no valor de 100$000 cada uma, perfazendo um 
total de 500:000$000, a relação nominativa e original 
dos acionistas que subscreveram ações, feita pelo 
síndico da falência, lista 5.015 ações, com um total de 
501:500$000. O banco conformava, então, um total de 
235 acionistas em 1932.

De acordo com a descrição desses acionistas, a maior 
concentração, 33,6%, se ocupava com o comércio, 
detendo também a maior soma das ações, isto é, mais 
de 31%. Os industriais representam menos de 4% dos 
acionistas bem como do número de ações, e os nego-
ciantes de café não chegam a ser 1% dos acionistas, 
nem a conter 1% das ações. Por outro lado, 10,6% dos 
acionistas eram fazendeiros e importavam 18,25% 
das ações do banco.11 
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Tabela 1 – Ocupação dos Acionistas do Banco do Sul de Minas de acordo com o Número de Ações, 1932

Ocupação Nº de acionistas Nº de ações

comerciantes 79 33,62% 1581 31,53%
proprietários 20 8,51% 565 11,27%
comissários de café 2 0,85% 30 0,60%

fazendeiros 25 10,64% 930 18,54%

lavradores 17 7,23% 229 4,57%

industriais 9 3,83% 180 3,59%

advogados 6 2,55% 86 1,71%

médicos 4 1,70% 151 3,01%

farmacêuticos 6 2,55% 92 1,83%

professoras 6 2,55% 60 1,20%

dentistas 4 1,70% 50 1,00%

2 ocupações 4 1,70% 210 4,19%

menores 31 13,19% 360 7,18%
outros 22 9,36% 491 9,79%

Total 235 100,00% 5015 100,00%

                                       Fonte: Relatório de Falência do Banco do Sul de Minas. Arquivo do Fórum Municipal de Varginha, 1937.

Em terceira colocação em número de ocorrências 
estão os proprietários, com 11,26% das ações, sendo 
8,52% dos acionistas. Os menores de idade, que estão 
em segundo lugar em quantidade de acionistas, detêm 
menos de 8% das ações. Na categoria “outros” estão 
ocupações como agricultor, tabelião, banqueiro, mo-
dista, hoteleiro, guarda-livros, engenheiro, hoteleiro, 
boiadeiro, caixa e gerente da casa Pfaff, empregado 
público, funcionário bancário e estudante. 

Os acionistas do Banco do Sul de Minas estavam di-
vididos entre 11 cidades, das quais nem todas faziam 
parte da região Sul de Minas Gerais. De fato, um acio-
nista era oriundo da capital mineira, Belo Horizonte, 
e dois da capital fluminense, Rio de Janeiro, conforme 
a tabela a seguir. De qualquer modo, embora o Banco 

estivesse presente em Santa Rita do Sapucaí, Campo 
Belo, Caxambu e Vila de Santa Catarina, além da sede 
em Varginha, apenas esta última apresentava acionis-
tas.

Assim, nada menos que 83% dos acionistas do Banco 
eram de Varginha, seguida de longe pelas outras cida-
des sul-mineiras, das quais figuram Três Pontas com 
7% e Eloy Mendes com 6%. Tal fato demonstra que, se 
na transição do século XIX para o XX o capital mineiro 
afluía para o Rio de Janeiro e de lá era oriunda a maior 
parte dos empréstimos bancários e financiamento de 
casas comissárias, na década de 1930, pelo menos no 
nosso estudo de caso, a quase totalidade dos capitais 
era de origem local e regional.
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Tabela 2 – Número de Acionistas por Cidade, 1932

Cidade Nº de acionistas Nº de ações

Varginha 195 4093
Três Pontas 17 370

Três Corações 1 50

Eloy Mendes 13 190

Alfenas 1 50

Paraguassú 1 2

Fama 2 110

Muzambinho 1 20

Campanha 1 50

Belo Horizonte 1 10
Rio de Janeiro 2 70

Total 235 5015

Fonte: Relatório de Falência do Banco do Sul de Minas. Arquivo do Fórum 
Municipal de Varginha, 1937.

Gráfico 3 – Número de Acionistas por Cidade

As cidades que não aparecem no Gráfico 3 possuem 
menos que 1% de acionistas em relação ao total.

Este estudo ainda está em fase inicial, de modo que 
carece de aprofundamento sobre a relação do comér-
cio com os bancos na região sul-mineira nas primei-
ras décadas do século XX. No entanto, a análise dos 
acionistas do Relatório de Falência do Banco do Sul de 

Minas deixa clara a relevância do setor comercial para 
a inauguração do banco, a despeito mesmo do café e 
da indústria, que foram o motor do setor bancários em 
outros locais como São Paulo e a Zona da Mata.
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