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análise de conjuntura

Nível de Atividade: Economia em Marcha Lenta e Choque Viral
Vera Martins da Silva (*)

O Produto Interno Bruto (PIB)
fechou o ano de 2019 com aumento de 1,1% em relação a 2018, alcançando o valor monetário de
R$ 7.257 bilhões, dos quais R$
6.213 (86%) refere-se ao Valor
Adicionado a preços básicos e R$
1.044 (14%) aos Impostos sobre
Produtos Líquidos de Subsídios. A
renda per capita foi estimada em
R$ 34.533 em termos correntes,
com aumento de 0,3% em termos
reais em relação ao ano anterior.
Cabe notar que a renda per capita
estimada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE)
utiliza para o cálculo o valor do
PIB estimado para o final do ano
dividido pela estimativa da população no meio do ano, levando a uma

estimativa mais otimista caso se
usasse a estimativa populacional
do final do ano.1

O crescimento de 1,1% do PIB é
formado pelo aumento de 1,1% do
Valor Adicionado da produção e
de 1,5% de Impostos Líquidos de
Subsídios. A maior expansão dos
Impostos Líquidos deve-se especialmente ao aumento de 2,6% do
Imposto sobre Produtos Industrializados e de 3,6% do Imposto sobre
Importação. O Gráfico 1 apresenta
o desempenho acumulado em quatro trimestres do PIB, do VA e dos
Impostos Líquidos de Subsídios,
destacando-se como os impostos
são sensíveis ao desempenho da
atividade econômica e como a obtenção de equilíbrio fiscal depende

da retomada vigorosa da economia,
ao lado, evidentemente, da sempre
presente racionalização de gastos
públicos.
Sob a ótica da produção, destaca-se
o crescimento de 1,3% da Agropecuária e também de 1,3% de
Serviços, enquanto a Indústria
continuou apresentando um desempenho mais fraco, de expansão
de 0,5% em relação ao ano anterior.
No caso da Agropecuária, os produtos com maior c resc imento
foram o algodão (40%), laranja
(5,6%) e feijão (2,2%). Por outro
lado, apresentaram retração algumas culturas importantes como
café (17%), arroz (13%), soja (4%)
e cana (1%).
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Gráfico 1 - Variação Acumulada em Quatro Trimestres do PIB, Valor
Adicionado e Impostos Líquidos de Subsídios (%). 2015.1 a 2019.4

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE.

No caso dos Serviços, o destaque
positivo foi a forte expansão de
Informação e Comunicação (4%),
seguido de aumento de Atividades
Imobiliárias (2,3%) e Comércio
(2%). Atividades como Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social ficaram
estagnadas (0%), mostrando que a
Regra de Teto dos gastos públicos
globais do governo federal efetivamente tem contido a expansão dos
gastos sociais, apesar do aumento
populacional e do aumento de demanda sobre esse tipo de gasto.
A Indústria Geral ficou estagnada com um desempenho de 0,5%
entre 2018 e 2019. O melhor de-

sempenho foi no setor de Indústria
de Eletricidade e gás, Água, Esgoto
e Atividades de Gestão de Resíduos, com 1,9%, e Construção, com
aumento de 1,6%. A estagnação
foi a marca da Indústria de Transformação, com 0,1%. Já Indústrias
Extrativas tiveram queda de produção de 1,1%, consequência do
desastre em Brumadinho e seus
desdobramentos para melhorar o
sistema de segurança de barragens
na extração de minérios, que implicaram paralisação temporária de
atividades em várias unidades.
O Gráfico 2 apresenta o desempenho dos grandes setores da economia desde o primeiro trimestre de
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2015, destacando-se o tombo da
Agropecuária em 2016 por condições climáticas adversas, sua recuperação no ano seguinte e como
continua apresentando resultados
positivos para a economia. Já a
Indústria como um todo apresenta
um desempenho sofrido, com pequena melhora em 2018. Os Serviços acompanham o desempenho da
economia como um todo, por sua
importância relativa na economia
brasileira, inclusive crescendo sua
participação relativa: os Serviços
representavam 72,5% em 2015 e
73,9% em 2019. A economia brasileira efetivamente é uma economia
de serviços.
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Gráfico 2 - Desempenho dos Grandes Setores da Economia Brasileira
(Crescimento Acumulado em Quatro Trimestres %) 2015.1 a 2019.4

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE.

O Gráfico 3 mostra o desempenho dos ramos industriais desde o primeiro trimestre de 2015, destacando
a performance cíclica de todos eles. Na comparação
com os demais ramos, os resultados são significativa-

mente piores na Indústria da Construção. Esse ramo

da indústria só apresenta resultado positivo a partir
do terceiro trimestre de 2019.

Gráfico 3 - Desempenho dos Ramos Industriais. (%) 2015.1 a 2019.4

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/FIBGE.
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Sob o enfoque das despesas, a maior expansão no
quarto trimestre de 2019 ocorreu na Formação Bruta
de Capital Fixo, de 2,2%, sendo o sétimo trimestre
consecutivo de crescimento, desde o segundo trimestre de 2018. No último trimestre de 2019, o Consumo
das Famílias foi positivo em 1,8%, sendo o décimo
trimestre consecutivo de ampliação desse tipo de des-

pesa desde o terceiro trimestre de 2017. No Gráfico 4
são apresentados os resultados acumulados em quatro
trimestres, observando-se a tendência de estabilidade
do Consumo do Governo e a queda significativa da
Formação Bruta de Capital Físico entre 2015 e 2016.
O Consumo do Governo teve queda de 0,4% ao final de
2019 no acumulado de quatro trimestres.

Gráfico 4 - Desempenho dos Componentes da Demanda
(variação acumulada em quatro trimestres, %) 2015.1 a 2019.4

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/FIBGE.

Pelo lado das transações com o exterior, ocorreu aumento de Importação de 1,1% do resultado de quatro
trimestres encerrado no último trimestre de 2019. Já
a Exportação apresentou um resultado e, no sentido
inverso, relevante queda de 2,5%. Entre as Exportações, destaque negativo para a redução de exportação
de veículos, das indústrias extrativas metálicas e de
máquinas e equipamentos, em decorrência da crise
na Argentina, da tragédia em Brumadinho e de um
contexto de protecionismo internacional em meio à
guerra comercial.
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O Gráfico 5 mostra a evolução de Importação e Exportação segundo os resultados das Contas Trimestrais do
IBGE, notando-se a tendência de queda das duas séries
desde o terceiro trimestre de 2018, mesmo antes da
tragédia em Brumadinho. E as perspectivas comerciais
não são boas, dada a emergência do coronavírus, que
além de adoecer e matar muitas pessoas, também tem
desorganizado a produção asiática e, por consequência,
algumas cadeias globais de valor, com impacto sobre a
capacidade de oferta da produção nacional.
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Gráfico 5 - Desempenho de Importação e Exportação
(Resultado Acumulado em Quatro Trimestres, %) 2015.1 a 2019.4

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE.

Enquanto isso, o desemprego e a informalidade no
mercado de trabalho persistem num patamar elevado,
cerca de 11,9 milhões de pessoas apenas na estimativa mais recente de Desocupados, ou seja, aqueles que
buscam trabalho. O contingente é enorme, apesar da
redução de cerca de 712 mil Desocupados no trimestre móvel de novembro/dezembro/2019 e janeiro de
2020 em relação ao mesmo trimestre móvel do ano
anterior. A melhora desse indicador do mercado de
trabalho sugere que as coisas estavam se encaminhando para que 2020 fosse um ano promissor do ponto de
vista econômico, pois as relações conflituosas entre
os grandes parceiros econômicos mundiais pareciam
estar se dissipando − o primeiro ano de mandato dos
governos federal e municipal, normalmente de ajuste,
já havia sido superado. Contudo, quando as expectativas estavam otimistas, surgiu o grave problema de
saúde pública na China, o coronavírus, que se alastrou
por vários países, e as indicações são de muito sofrimento e dificuldade para solucionar este quadro no
futuro próximo. Um grande choque para o mundo todo
e para a economia brasileira em marcha lenta.

1 As informações aqui apresentadas têm como fonte as Contas Nacionais Trimestrais obtidas no site da FIBGE em 10/03/2020.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Redução de Jornada e de Salários: Por Que o PPE Fracassou?
Hélio Zylberstajn (*)

Como ajustar os custos trabalhistas em face do impacto que a chegada da COVID-19 provocará no
nível da atividade econômica? As
empresas precisam tomar decisões para se adequar a uma situação cujos contornos são ainda
desconhecidos, pois a intensidade
e principalmente a duração do
impacto são difíceis de antecipar.
Uma coisa, porém, é certa: será
necessário reduzir os custos. Mas,
ao mesmo tempo, será importante
evitar decisões irreversíveis. O que
fazer, por exemplo, com o quadro
de empregados e com a folha de
salários? Para muitas empresas, a
demissão de empregados implica
custos mensuráveis decorrentes
da rescisão de contratos de trabalho (basicamente o aviso prévio
e a multa do FGTS), mas também

custos intangíveis, como o conhecimento acumulado pelos colaboradores. Demiti-los implica perder
o investimento em treinamento
formal e informal, a experiência e
a familiaridade e o relacionamento
adquiridos no local de trabalho e
nos processos produtivos internos.
Demitir um empregado pode cortar custos, e é uma decisão a ser
considerada se a crise for longa.
Mas, e se o impacto for curto? Se
a contaminação for contida e em
pouco tempo voltarmos à normalidade? Terá valido a pena se desfazer do capital humano da empresa?
Neste momento, muitas empresas
procuram soluções alternativas.
Elas existem, e já foram tentadas
antes por aqui. Uma delas é a redução da jornada de trabalho, acompanhada de redução de salários.
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Isso pode ser feito, e tem amparo
constitucional.

A Constituição Federal estabelece
que os trabalhadores têm direito à
“...irredutibilidade dos salários, salvo
negociação coletiva” (CF, art. 8º, inciso VI). Este dispositivo significa
que os constituintes reconheceram
a possibilidade de haver situações
em que as empresas precisam reduzir as despesas com a folha de
pagamento. As razões podem ser
várias: dificuldades financeiras,
perda de competitividade, queda
na atividade econômica, seja decorrente de recessão, seja por outras
causas. Os constituintes não listaram as razões para a empresa precisar reduzir sua folha de salários,
mas impuseram uma condição: a
redução pode ser feita, desde que
conte com a concordância dos em-

temas de economia aplicada
pregados em um processo de negociação coletiva. Em
outro artigo, a Constituição estabelece que “...é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho” (CF, art. 8º, inciso VI). Em resumo: o
mecanismo para a empresa implementar uma redução
na folha de salários sem demitir é a negociação com o
sindicato que representa seus empregados.
Situações semelhantes – embora sem a aguda gravidade da atual crise – já ocorreram no passado e nestas
ocasiões os diversos governos tentaram apoiar as
empresas e os trabalhadores, implementando políticas
específicas. A mais recente foi adotada pelo governo
Dilma Rousseff em julho de 2015, quando vivíamos
o início da recessão que perdurou até 2017, e atingiu
inicialmente e em cheio a cadeia produtiva da indústria automobilística. Os sindicatos de trabalhadores
– muito influentes naquele momento – e as montadoras organizaram um grupo tripartite para visitar
a Alemanha e conhecer as medidas tomadas naquele
país para viabilizar a manutenção de empregos, em
situação semelhante. A comitiva voltou com a intenção
de adaptar para o Brasil aquele modelo. Daí resultou o
Programa de Proteção do Emprego – conhecido pela
sigla PPE. O programa se baseou em dois elementos: a
negociação de um Acordo Coletivo Específico para re-

duzir a jornada de trabalho em até 30% e a simultânea
redução proporcional dos salários. Para compensar os
trabalhadores, o governo aportava recursos equivalentes à metade da redução salarial. O programa foi
desenhado como um jogo em que os três atores ganhariam: (a) a empresa, que conseguia uma expressiva redução na folha; (b) os trabalhadores, que tinham uma
redução suportável na sua renda e, ao mesmo tempo,
a garantia de emprego que se estenderia para além
da duração do arranjo (seis meses); e (c) o governo,
porque os gastos com a compensação de metade da
redução salarial seriam menores do que o pagamento
do seguro-desemprego, caso houvesse demissões. O
PPE tinha tudo para dar certo. E deu, mas apenas para
as montadoras e as fornecedoras de autopeças. Os demais setores não aderiram.
Para verificar a extensão com que as empresas utilizaram a PPE, utilizamos a base de dados do Projeto
Salariômetro da Fipe, que armazena todos os instrumentos de negociação coletiva disponibilizados na
página do MEDIADOR, do Ministério da Economia.
Identificaram-se os acordos coletivos em que se registraram reduções salariais, e os resultados são inicialmente apresentados no Gráfico 1 a seguir.
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Histórico
dede
acordos
de de
redução
de jornada
Gráfico 1 – Histórico de
Acordos
Redução
Jornada
e Salárioe –salário
3º Trim/2015 a 1º Trim/2020
3oTrim/2015 a 1oTrim/2020
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Com PPE

Percebe-se que desde julho de
2015, muitas empresas, que precisavam reduzir suas folhas, preferiram abrir mão do incentivo
do governo e negociar acordos
independentes, sem a participação estatal. As barras de cor vermelha representam a quantidade
de acordos dentro do PPE e as de
cor azul os acordos feitos sem o
uso da PPE. Os acordos com o PPE
desapareceram depois do primeiro trimestre de 2018, enquanto
os acordos sem o PPE continuam
a ser negociados até hoje, embora
em número reduzido.
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Sem PPE

A Tabela 1, a seguir, detalha mais
alguns aspectos da negociação de
acordos de redução de jornada e
de salários negociados desde o
terceiro trimestre de 2015 até o
primeiro trimestre de 2020. Em
primeiro lugar, nota-se que a atividade que mais utilizou este tipo
de acordo foi a Indústria Metalúrgica, na qual se concentram 56%
dos casos. Outras atividades que
mais o utilizaram (embora com
frequências bem menores) foram
a Construção Civil, a Indústria
Química, Farmacêutica e de Plásticos, o Comércio e a Assessoria,
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Consultoria e Contabilidade. Nestas cinco atividades, foram negociados 81% de todos os acordos
no período considerado. Os dados
mostram que o PPE não “emplacou”. Houve 818 negociações, mas
apenas 217 (29% do total) utilizaram a PPE. Nada menos que
601empresas abriram mão dos incentivos do PPE e fizeram acordos
com o mesmo objetivo, mas sem o
controle do governo. Os que mais
a utilizaram foram as empresas
metalúrgicas, mas entre estas os
acordos com PPE representaram
apenas 37% do total.
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Tabela 1
Atividades
Indústria metalúrgica
Construção Civil
Indústria química, farmacêutica e de plásticos
Comércio atacadista e varejista
Assessoria, consultoria e contabilidade
Subtotal das cinco atividades
Todas as atividades

Acordos com
PPE
170
5
7
5
6
187
217

Como explicar o fracasso de uma política aparentemente atraente para o seu público? Por que empresas
e trabalhadores rejeitaram o aporte de recursos do
seguro-desemprego? Sem pretender esgotar o assunto, pode-se levantar a hipótese de que algumas
exigências do PPE impedem muitas empresas de se
qualificar. Pelo menos duas exigências indicam que
isso pode ter ocorrido. Primeiro, o PPE exige que a empresa não tenha demitido empregados no período de
12 meses anteriores à negociação. Segundo, exige que
a empresa esteja adimplente com suas obrigações tributárias. Além disso, há um procedimento burocrático
para a qualificação, e a decisão de aceitar a empresa
no programa é tomada por burocratas de Brasília, o
que certamente não contribui para a popularização do
programa.
O governo Bolsonaro está anunciando a criação de
um novo programa de apoio para a negociação de

Acordos sem
PPE
289
66
53
33
30
441
601

Total de
acordos
459
71
60
38
36
628
818

Proporção
sobre o total
56%
9%
7%
5%
4%
81%
100%

Proporção com
PPE
37%
7%
12%
13%
17%
29%
27%

acordos de redução de jornada e salários com vistas
à preservação de empregos. Para melhor enfrentar o
impacto da COVID-19, a experiência do PPE deixa uma
mensagem: o novo programa deve ser acessível, sem
condicionantes, exceto o da disposição de negociar.

(*) Professor Sênior da FEA/USP e Coordenador do Projeto
Salariômetro da Fipe. (E-mail: hzy@hzy.com.br).
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Evolução da Despesa do Regime Geral de Previdência Social por
Região e Unidade da Federação
Rogério Nagamine Costanzi (*)
Frederico Viana de Araujo (**)

A evolução da despesa previdenciária no Brasil tem mostrado forte
crescimento em termos reais e em
ritmo mais acelerado que o incremento real do PIB, com alta da relação em proporção do referido PIB.
Entre 1995 e 2018, o gasto do RGPS
com benefícios, sentenças judiciais
e compensação previdenciária com
os regimes próprios de servidores
saltou de 4,6% para 8,6% do PIB.1
Neste mesmo período, notou-se
comportamento semelhante em
todas as regiões e unidades da federação do país.
Neste contexto, parece ser relevante a análise da evolução espacial da
despesa do RGPS. Com o objetivo
de explorar esse ponto, o presente
artigo está organizado da seguinte
forma: a) na primeira seção é apresentada de forma sintética a traje-

tória do gasto do RGPS por Unidade
da Federação (UF) e Região, bem
como compara-se o crescimento do
gasto do RGPS com o PIB das UFs;
c) na segunda, efetua-se uma análise da decomposição dos gastos com
RGPS em efeito preço e quantidade;
e d) na terceira seção são feitas as
considerações finais.

1 Evolução Espacial da Despesa do
RGPS
O crescimento acelerado da despesa do RGPS foi sistemático para
todas as UFs analisadas no período
entre 1997 e 2018. Como pode ser
visto pela Tabela 1, enquanto a despesa no país como um todo (sem
considerar despesas judiciais e
compensação com os regimes próprios - COMPREV) cresceu ao ritmo
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médio anual de 12,7%a.a. para o
país como um todo, em todas as
regiões, exceto o Sudeste, a alta foi
ainda mais acelerada, chegando a
14,8%a.a. e 14,6%a.a., respectivamente, nas regiões Centro-Oeste
e Norte. Apenas a região Sudeste
teve um crescimento abaixo da
média, mas mesmo assim a alta
média anual foi de 12,1%a.a. Por
essa razão, apenas a Região Sudeste diminui sua participação
na despesa total do RGPS no período (de 57,6% para 51,5%), mas
ainda respondia em 2018 por um
pouco mais da metade do gasto
previdenciário do RGPS no Brasil
(sem considerar despesas judicias
e COMPREV). A participação das
regiões Sudeste, Sul e Nordeste, em
conjunto, em 2018, era de 91,1% do
total do RGPS no Brasil.
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Tabela 1 – Despesa Nominal do RGPS por Região – 1997 a 2018

1997

2018

Variação Nominal
Média Anual em
%a.a.

Norte

1,2

21,2

Nordeste

8,5

Sudeste

Região

Despesa Nominal RGPS em R$ bilhões

Participação na despesa total do RGPS –
Brasil em % do total
1997

2018

14,6

2,7

3,8

116,8

13,3

19,1

21,1

25,7

285,3

12,1

57,6

51,5

Sul

7,6

102,4

13,2

17,1

18,5

Centro-Oeste

1,5

28,2

14,8

3,5

5,1

Total*

44,6

553,8

12,7

100,0

100,0

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.
*Total sem considerar sentenças judiciais e compensação previdenciária com regimes próprios de previdência dos servidores públicos – menor
que a despesa total do RGPS.

Gráfico 1 – Evolução da Despesa Nominal do RGPS por Região – 1997 a 2018

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.
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Conforme demonstrado no Gráfico 1, o crescimento
da despesa com RGPS não é um fenômeno isolado de
determinada região. Ao contrário, a trajetória de crescimento da despesa de forma acelerada está presente
em todas as UFs. Uma análise mais detalhada por UF
mostra que apenas quatro Estados tiveram crescimento abaixo da média, mais especificamente Rio
Grande do Sul e Pernambuco (12,4%a.a.), São Paulo
(12,3%a.a.) e Rio de Janeiro (10,8%a.a.), e foram, portanto, os únicos que perderam participação no gasto
total do RGPS (Tabela 1A do anexo).
Por outro lado, em algumas UFs o crescimento médio
nominal anual foi maior que 17%, mais especificamente Roraima (17,6%a.a.) e Rondônia (17,01%a.a.).
Portanto, a despesa média anual por UF variou de

10,8%a.a. a 17,6%a.a. Praticamente metade da despesa (49,7%) do RGPS ainda se encontra nos Estados de
SP (28,4%), RJ (10,3%) e MG (11%), sendo que em 1997
esse percentual superava metade do gasto do RGPS
(56,2%).

No intuito de expurgar o efeito da inflação no crescimento das despesas do RGPS, a Tabela 2 traz o gasto
real com o RGPS. A análise da taxa de crescimento
real por UF mostra elevado ritmo de crescimento, que
variou de 4,1%a.a. no Rio de Janeiro a 10,5%a.a. em
Roraima entre 1997 e 2018 (Tabela 2A do anexo). Em
todos os Estados houve aumento da relação despesa
RPGS/PIB da UF entre 1997 e 2017 (Tabela 2A do
anexo).

Tabela 2 – Despesa Real do RGPS por Região – 1997 a 2018

Região

Despesa Real RGPS em R$ bilhões
1997

2018

Norte

4,5

21,4

Nordeste

31,7

Sudeste

Variação Real Média
Anual em %a.a.

Participação na despesa total do RGPS –
Brasil em % do total
1997

2018

7,7

2,7

3,8

118,0

6,5

19,1

21,1

95,9

288,3

5,4

57,6

51,5

Sul

28,4

103,4

6,3

17,1

18,5

Centro-Oeste

5,8

28,5

7,9

3,5

5,1

166,4

559,6

5,9

100,0

100,0

Total

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.

O Gráfico 2 deixa ainda mais clara uma trajetória de
crescimento real do gasto do RGPS bastante elevada
em todas as regiões, atingindo uma variação média
de 5,9% no período compreendido entre 1997 e 2018
(sem considerar sentenças judiciais e COMPREV). É
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ço fiscal, ainda mais porque foi bem maior do que o

crescimento observado do PIB das UFs nesse mesmo
período.
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Gráfico 2 – Evolução da Despesa Real do RGPS por Região – 1997 a 2018

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.

Tabela 3 – Despesa Real do RGPS e PIB por Região – 1997 a 2018

Região

Variação Média anual em % a.a. da
despesa Nominal 1997-2018

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Total

7,7
6,5
5,4
6,3
7,9
5,9

Participação no PIB da própria região em %
1997*

2017*

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

5,5
11,7
7,8
8,7
4,1
8,0

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.
*Sem considerar despesa judicial e COMPREV.

Ao compararmos o crescimento do gasto do RGPS
com o PIB de cada UF no período entre 1997 e 2017,
constata-se uma taxa de crescimento médio bem
maior da despesa do RGPS e, portanto, ocorre um
aumento da participação das despesas no PIB da UF.
Cabe destacar que todos os Estados apresentaram
um aumento da relação despesa RPGS/PIB da UF ao

longo dos últimos 20 anos (Tabela 2A do anexo), o que
pressiona ainda mais o sistema pela busca de fontes
de financiamento. Este aumento da razão despesa/PIB
deixa claro que a despesa tem crescido em um ritmo
mais acelerado que o PIB, conforme apresentado no
Gráfico 3.
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Gráfico 3 – Razão Despesa/PIB por Região – 1997 a 2017

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.

2 Componentes da Despesa do RGPS por UF

No intuito de melhor entender as causas da evolução
da despesa real do RGPS por UF, aplicamos a mesma
metodologia de decomposição da evolução do comportamento da despesa utilizada no Informe de Previdên2
cia Social de setembro de 2019. Dessa metodologia,
depreendemos que o aumento da despesa real decorre
de dois principais motivos: os efeitos quantidade e
preço. O primeiro é o aumento no estoque de benefícios em pagamento, sendo este influenciado pelo

aumento na quantidade de concessões de novos benefícios e pelo aumento no prazo médio de duração dos
benefícios em pagamento. O segundo efeito decorre da
elevação no valor dos benefícios pagos. Essa elevação
é, em parte, consequência da política de aumento do
salário mínimo real observada nas últimas décadas,
sendo maior quanto maior for a quantidade de benefícios atrelados ao salário mínimo. Além disso, o valor
dos benefícios pode ser maior devido a incrementos na
produtividade do trabalho.

Tabela 4 – Efeitos Quantidade e Preço por Região – 1997 a 2018

Região
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Total

Efeito Quantidade

Efeito Preço

65%
63%
48%
49%
56%
54%

35%
37%
52%
51%
44%
46%

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.
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Conforme a Tabela 4, os efeitos preço e quantidade são
distintos não só na comparação entre as diferentes
regiões como também na comparação das UFs dentro
das próprias regiões. Ao longo do período analisado, os efeitos quantidade e preço não apresentaram
grandes diferenças, salvo nas regiões Norte e Nordeste nas quais o efeito quantidade foi sensivelmente
maior que o efeito preço. Tal fato indica que apesar da
grande participação de benefícios com valor igual ao
salário mínimo, a quantidade aumentou em velocidade
maior do que o crescimento real do salário mínimo

no mesmo período. Das 27 unidades da federação,
apenas três apresentaram efeito preço maior que o
efeito quantidade. São elas: Rio de Janeiro (63%), Rio
Grande do Sul (55%) e São Paulo (52%). Nestes casos,
o aumento líquido do estoque de benefícios (novas
concessões menos cessações) é menos relevante do
que o crescimento real ocorrido na variável preço.
Um dos possíveis motivos seria o já elevado nível de
estoque de benefícios nessas UFs, pois são respectivamente a 3ª, 1ª e 4ª UF em quantidade de benefícios em
pagamento.

Tabela 5 – Efeitos Quantidade e Preço por Região – 1997 a 2018 - Em R$ Milhões

Região

Efeito Quantidade

Efeito Preço

Efeito Total

Norte

10.923

5.959

16.883,5

Nordeste

54.226

32.058

86.283,5

Sudeste

92.990

99.391

192.380,6

Sul

36.532

38.473

75.005

Centro-Oeste

12.702

9.961

22.663

Total

212.467

180.748

393.215

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.

3 Considerações Finais
Como mostrado ao longo deste artigo, verificamos que
a despesa com benefícios previdenciários apresentou
trajetória de crescimento em todas as regiões e unidades da federação (UFs). Tal comportamento reflete o
maior peso para a sociedade, em especial, os trabalhadores ativos, para suportar essa que é a maior transfe-

rência de renda. Ademais, há um aumento na razão de
dependência, o que contribui para um cenário de insustentabilidade financeira do sistema de previdência
social. Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 103,
de 12 de novembro de 2019, trouxe reformas nos principais parâmetros (regras de acesso e de cálculo) com
o objetivo de garantir a sustentabilidade no médio e
no longo prazo da Previdência Social.
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ANEXO
Tabela 1A – Despesa Nominal RGPS por Unidade da Federação 1997-2018
Unidade da
Federação
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal

1997

2018

Variação Nominal
Média Anual em %
a.a.

0,10
0,05
0,25
0,02
0,67
0,03
0,10
0,69
0,49
1,26
0,55
0,68
1,66
0,46
0,32
2,39
4,50
0,66
6,67
13,89
2,12
1,62
3,88
0,29
0,21
0,62
0,44

2,8
1,0
3,8
0,5
10,3
0,6
2,3
12,4
7,9
18,3
7,3
8,8
19,5
6,3
4,6
31,7
60,7
9,9
57,2
157,5
31,3
25,6
45,4
5,0
5,2
10,7
7,2

17,0
15,8
13,8
17,6
13,9
15,5
16,3
14,8
14,2
13,6
13,1
13,0
12,4
13,2
13,4
13,1
13,2
13,8
10,8
12,3
13,7
14,0
12,4
14,5
16,5
14,5
14,3

Despesa Nominal RGPS em R$ bilhões

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.
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Participação na despesa total do RGPS –
Brasil em % do total
1997

2018

0,2
0,1
0,6
0,0
1,5
0,1
0,2
1,5
1,1
2,8
1,2
1,5
3,7
1,0
0,7
5,4
10,1
1,5
14,9
31,1
4,7
3,6
8,7
0,7
0,5
1,4
1,0

0,5
0,2
0,7
0,1
1,9
0,1
0,4
2,2
1,4
3,3
1,3
1,6
3,5
1,1
0,8
5,7
11,0
1,8
10,3
28,4
5,7
4,6
8,2
0,9
0,9
1,9
1,3
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Tabela 2A – Crescimento Real da Despesa do RGPS e % do PIB por Unidade da Federação 1997-2017

Unidade da Federação

Variação Real Média Anual em % a.a.
entre 1997 e 2017

Despesa RGPS /PIB da UF em %
1997

2017

Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará

10,0
8,8
6,9
10,5
7,0
8,5
9,3
7,9
7,3
6,8

2,3%
2,9%
2,0%
1,2%
4,7%
1,4%
3,9%
7,4%
10,4%
6,8%

6,2%
6,6%
3,8%
3,6%
6,4%
3,5%
6,4%
13,2%
16,7%
11,9%

Rio Grande do Norte

6,3

7,8%

11,0%

Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais

6,2
5,7
6,4
6,6
6,3
6,4

9,4%
7,6%
7,4%
6,0%
6,5%
5,4%

13,7%
10,3%
11,5%
10,7%
11,3%
10,0%

Espírito Santo

6,9

3,7%

8,3%

Rio de Janeiro

4,1

6,4%

8,2%

São Paulo
Paraná

5,5
6,8

4,0%
4,0%

7,0%
7,1%

Santa Catarina

7,2

4,9%

8,8%

Rio Grande do Sul

5,7

6,0%

10,4%

Mato Grosso do Sul

7,6

3,4%

5,0%

Mato Grosso

9,5

2,1%

3,9%

Goiás

7,6

3,1%

5,3%

Distrito Federal

7,4

1,0%

2,8%

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.
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Tabela 3A – Decomposição da Evolução do Comportamento da Despesa do RGPS
por Unidade da Federação 1997-2018
Unidade da Federação
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal
Brasil

Efeito Quantidade
58%
68%
58%
55%
63%
70%
84%
81%
62%
62%
57%
59%
57%
58%
61%
64%
54%
50%
37%
48%
52%
50%
45%
59%
62%
53%
51%

Efeito Preço
42%
32%
42%
45%
37%
30%
16%
19%
38%
38%
43%
41%
43%
42%
39%
36%
46%
50%
63%
52%
48%
50%
55%
41%
38%
47%
49%

54%

46%

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.
1 Ver estudo “Evolução da Despesa do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em Informe de Previdência Social de setembro de 2019, disponível em: http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/11/09_setembro.pdf.
2 A metodologia de cálculo está explicada de forma detalhada no estudo indicado na nota 1.

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá/Espanha e pela
Organização Ibero-americana de Seguridade Social (OISS). Doutorando em Economia pela Universidade Autônoma de Madrid. O autor teve passagens pelo Ministério da Previdência Social (assessor especial do Ministro, Diretor do Departamento do RGPS e Coordenador-Geral de Estudos
Previdenciários), Ministério do Trabalho e Emprego (assessor especial do Ministro e Coordenador-Geral de Emprego e Renda), Ministério do
Desenvolvimento Social, IPEA (Coordenador de Seguridade Social) e OIT. Foi membro do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) e do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). Ganhador do Prêmio
Interamericano de Proteção Social (2° lugar) da Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) em 2015 e do Prêmio SOF de Monografia (2º lugar) do Ministério do Planejamento/ESAF em 2016. (E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br).
(**)Mestrando em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro-UFRRJ e em Ciências Contábeis pela Universidade Cândido Mendes-UCAM-RJ.
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Mulheres e o Debate Econômico Brasileiro: Baixa Participação,
Grande Desafio
Gabriel Brasil (*)

As três principais instituições de
economia do planeta – notadamente o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM) e
a OCDE – têm atualmente mulheres
à frente de seus departamentos
de economia. Enquanto a francesa
Laurence Boone é a economista-chefe da OCDE, a greco-americana
Penny Goldberg lidera o BM e a
indiana Gita Gopinath chefia as
pesquisas do FMI. O fundo é ainda
presidido pela búlgara Kristalina
Georgieva – sucedendo, aliás, a
francesa Christine Lagarde, que
agora é a autoridade máxima do
também relevante Banco Central
Europeu. Até 2018, o FED, nos Estados Unidos, era presidido por
Janet Yellen. Em 2019, Esther Duflo,
franco-americana, foi uma das vencedoras do prêmio Nobel de Economia em função de suas grandiosas
contribuições para o estudo do
combate à pobreza. Há, portanto,
uma valorização da participação
feminina crescente e bem-vinda
no ambiente econômico internacional – mesmo que tardia e, claro,
ainda insuficiente para compensar
os efeitos ainda persistentes de séculos de baixa representatividade.
No Brasil, este cenár io é bem
menos animador. Embora tenha-

mos grandes economistas mulheres conduzindo trabalhos relevantes (inclusive fora do país) – como
por exemplo a professora Mônica
de Bolle, do Peterson Institute for
Internacional Economics; a ex-economista-chefe da XP Investimentos
Zeina Latif; e a ex-Secretária do
Tesouro Ana Paula Vescovi, agora
economista-chefe do Santander
Brasil – a participação das mulheres no debate público ainda
é bastante limitada. Em geral, a
despeito de um espaço relativamente amplo para economistas no
ambiente sociopolítico brasileiro
– com presenças frequentes em
mídias variadas e razoável influência no debate político – a grande
maioria das participações continua
limitada a economistas do gênero
masculino. Em 2019, o livro “O
Valor das Ideias” juntou, numa
discussão considerada por muitos
como plural dentro do spectrum
político brasileiro, 14 reconhecidos
intelectuais (entre cientistas políticos e economistas de diferentes
correntes) para discutir o futuro
do país. A seleção dos autores, segundo críticas diversas quando do
lançamento do livro, sugeriu que o
futuro teria um gênero só, porque
todos eram homens – de Fernando
Haddad a Samuel Pessoa. Ainda

que inconscientemente, a falta de
pluralidade de gênero parece ter
unido pensadores que raramente
concordam em outros temas.

Se no debate público de temas econômicos a participação feminina é
limitada, o mesmo é refletido nas
suas adjacências – incluindo, claro,
no policymaking. Em toda a nossa
história, tivemos apenas uma ministra da fazenda – e 85 ministros
homens. Nenhuma mulher presidiu
o Banco Central na nossa história.
No setor privado, à exceção do
Santander de Vescovi, todos os outros quatro entre os cinco maiores
bancos em atividade no país têm
economistas-chefes homens, um
panorama que se repete provavelmente na mesma proporção nas
centenas de fundos de investimento ao redor do país.

Na academia, a despeito de critérios de seleção menos discricionários – que tenderiam a limitar
a discriminação – dados de outros
países e evidências anedóticas
para o Brasil sugerem que a disparidade também existe, provavelmente refletindo também um baixo
estímulo para jovens mulheres perseguirem uma carreira no campo
da economia. De acordo com Clau-
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dia Goldin, da Universidade de
Harvard, 1 em geral o diagnóstico
da sub-representatividade feminina na academia – especificamente,
mas não apenas, no caso do estudo
da economia – tem início logo no
começo da formação das estudantes, quando uma discrepância de
seleção começa a se perpetuar
em outros níveis. Segundo seus
estudos, atualmente há dois homens com título de PhD para cada
mulher, três homens para cada
mulher com o cargo de professora
assistente e seis homens para cada
mulher professora titular nos Estados Unidos – um cenário que se
reproduz notoriamente em outros
países, incluindo o Brasil. Trata-se,
claramente, de um problema estrutural, e que requer um endereçamento direcionado e prioritário.
O país tem, atualmente, desafios
econômicos latentes de naturezas
diversas – desde aqueles relacionados à persistentemente lenta retomada do crescimento após a recessão de 2015-16, até temas mais
estruturais associados a demandas
por um modelo de desenvolvimento de longo prazo que garanta a redução da pobreza e da desigualdade que marcam profundamente a
dinâmica social brasileira desde os
primórdios da sua história. Trata-se, portanto, de desafios que atravessam a demografia do país e impactam diretamente brasileiros de
todos os gêneros – incluindo, pelo
menos, cem milhões de mulheres.

Nesse ponto, parece óbvio – embora, na prática, não seja o que ocorre
– que a inclusão delas no debate
econômico do país seja necessária
e fundamental. Em termos de racionalidade estrita, é largamente
ineficiente e contraproducente
prescindir dos notórios e reconhecidos benefícios da diversidade
quando, para a produção de ideias,
conhecimento e consensos o principal insumo seja capital intelectual. Estamos, atualmente, desperdiçando literalmente quase metade
do seu potencial.

Um estudo de May, Mcgarvey e
Kucera (2018) avaliou a diferença de sugestões para policy entre
economistas homens e mulheres
nos Estados Unidos e na Europa,
que responderam um questionário
abordando temas como o trade-off
entre soluções de mercado versus intervenções governamentais,
tarifas para comércio, proteção
ambiental ou mesmo princípios
metodológicos para a economia.
Embora todos/as os/as respondentes tivessem a mesma formação
mínima – o título de PhD –, as respostas diferiram em nível significativo. Mulheres, por exemplo, são
mais propícias a sugerir regulações
mais estritas para a preservação
do meio ambiente e para operações
financeiras de alto risco do que
homens, ou a considerar excessivos os gastos militares de vários
países – entre outras várias diferenças importantes para o debate
econômico, que reforçam a noção
já consolidada de que, na discus-
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são de política econômica, embora
homens e mulheres estejam expostos a um background temático e
metodológico comum, diversidade
importa.

A britânica Joan Robinson (19031983) ajudou a revolucionar a
macro e a microeconomia ao desenvolver, por exemplo, o conceito
de monopólios. A americana Anna
Schwartz (1915-2012) publicou
contribuições valiosas para a economia monetária – incluindo uma
obra em conjunto com Milton Friedman, que veio a ganhar – sozinho – o Prêmio Nobel alguns anos
depois, quando seu estudo feito em
conjunto com Schwartz foi mencionado como “uma das suas mais
profundas e destacadas obras”.
Mary Paley Marshall (1850-1944)
desenvolveu junto com seu marido, o proclamado Alfred Marshall,
conceitos importantes para a economia industrial – tendo sido reconhecida por John Maynard Keynes
como uma das mais destacadas
economistas do seu tempo. Elinor
Ostrom (1933-2012) recebeu o primeiro Prêmio Nobel de Economia
dado para uma mulher (em 2009)
por seus proeminentes trabalhos
na área de governança econômica.
São diversos, portanto, os cases
internacionais em que o reconhecimento do trabalho de mulheres
trouxe benefícios sociais amplos e
significativos para a ciência econômica – a despeito, claro, do limitado espaço que elas sempre tiveram
no debate.
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Embora políticas para a inclusão de mais mulheres no
debate econômico brasileiro precisem ser discutidas
na sua forma (podendo incluir, por exemplo, cotas ou
mecanismos mais indiretos), não há o que se tratar
com relação ao seu mérito. Estamos, como discutido,
muito atrás do nosso potencial nesse tema – e é certo
que seu endereçamento gerará externalidades positivas para um arcabouço amplo de desafios sociais
entre os mais latentes do país, como a desigualdade.
Os trabalhos de Robinson, Schwartz, Paley Marshall,
Ostrom e Duflo – e de tantas outras economistas mulheres, inclusive brasileiras, que não chegam ao debate
mainstream – são evidências fortes nessa direção. Elas
reforçam a certeza de que, quando jovens mulheres
prosperam, as nações prosperam junto.

1 2019 Interview: Why are there so few women economists? Disponível
em: https://review.chicagobooth.edu/economics/2019/article/whyare-there-so-few-women-economists. Último acesso: 14 mar. 2020.

Referência

MAY, A. M.; McGARVEY, M. G.; KUCERA, D. Gender and European
economic policy: a survey of the views of European economists on
contemporary economic policy. Kyklos, v. 71, n.1, p. 162-183, 2018.

(*) Economista pela Face-UFMG, mestre em Economia Política
Internacional pelo IRI-USP. (E-mail: gabrielchbrasil@gmail.com).
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Relatório de Indicadores Financeiros1
Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

Em 02/jan/2012 foram (teoricamente) investidos R$
100 em quatro carteiras long-short tradicionais da
literatura de Economia Financeira. O Gráfico 1 apresenta a evolução dos valores das carteiras. (1) Carteira
de Mercado: comprada em ações e vendida na taxa de
juros livre de risco; (2) Carteira Tamanho: comprada
em ações de empresas pequenas e vendida em ações
em empresas grandes; (3) Carteira Valor: comprada

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-

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

ações de empresas vencedoras e vendida em ações de

empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do

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

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 - 13/03/2020)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

-5,53%

-3,07%

-1,67%

-15,32%

Mês atual

-7,49%

-0,31%

-3,97%

-19,45%

Ano atual

-10,07%

-2,73%

-2,96%

-26,24%

2010-2020

-44,97%

-7,49%

484,29%

-31,19%
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O Gráfico 2 apresenta a evolução histórica do dividend
yield do mercado acionário brasileiro: razão entre o
total pago de dividendos nos últimos 12 meses pelas
empresas e o valor total das empresas hoje. Essa é
tradicionalmente uma variável estacionária (reverte à média) e é positivamente correlacionada com o
retorno futuro esperado dos investidores. Ou seja, é
alta em momentos ruins (de alto risco ou alta aver-

são ao risco), quando os investidores exigem retorno
esperado alto para investir no mercado, e baixa em
momentos bons. A Tabela 2 apresenta o inverso do dividend yield, conhecido como Razão Preço-Dividendo,
de algumas empresas. Ordenam-se os papéis da última
semana de acordo com essa medida e reportam-se
os papéis com as dez maiores e dez menores Razões
Preço-Dividendo.

Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 13/03/2020)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

ANIM3

5567,50

ITSA4

6,55

2.

LPSB3

772,16

ITUB4

7,15

3.

MEAL3

521,29

SMLS3

8,18

4.

JSLG3

429,05

BRDT3

8,26

5.

GNDI3

365,39

CSNA3

8,36

6.

MGLU3

363,04

SEER3

9,46

7.

TOTS3

302,18

WIZS3

10,29

8.

ENBR3

296,16

LEVE3

10,51

9.

NTCO3

242,07

IRBR3

11,66

10.

LREN3

194,02

CYRE3

12,14
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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 - 13/03/2020)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Short interest

Taxa de Aluguel

1.

MYPK3

12,90%

PRNR3

24,75%

2.

CVCB3

10,46%

DMMO3

21,74%

3.

TEND3

9,30%

IRBR3

19,09%

4.

RAPT4

9,06%

ODPV3

9,79%

5.

USIM5

8,05%

MYPK3

9,39%

Variação no short interest
1.

MYPK3

2,35%

Variação na taxa de aluguel
MYPK3

7,27%

2.

RAPT4

2,19%

HAGA4

3,64%

3.

EZTC3

1,67%

GSHP3

3,11%

4.

DIRR3

1,40%

PLAS3

3,00%

5.

SQIA3

0,96%

EVEN3

2,94%
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O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVESPA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura esperada para o mercado americano calculado pela CBOE®.

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

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 10/03/2020)

A

B

1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasionada
pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar reproduzir
total ou parcialmente o conteúdo deste relatório, está autorizado
desde que cite este documento como fonte.

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

2 VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options
Exchange.				

(*) <http://nefin.com.br/>.
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Distribuição, Estrutura Produtiva e Demanda Agregada no Brasil: Uma Análise de Inspiração Kaleckiana
Clara Zanon Brenck

Dissertação de Mestrado
Orientadora: Laura Barbosa de Carvalho
Banca: Nelson Henrique Barbosa de Carvalho, Pedro Mendes Loureiro, Fernando Monteiro Rugitsky
Link: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22082019-163551/pt-br.php

Resumo
Central no debate sobre o aumento da concentração de renda entre os anos 60 e 70 no Brasil, o papel da estrutura produtiva na determinação da distribuição de salários ficou relegado a segundo plano na literatura econômica das últimas décadas. Ao resgatar tais elementos para a análise da relação entre a redução da desigualdade
salarial e as alterações na composição do emprego no Brasil no período recente, contribuímos para a literatura
teórica e empírica sobre a relação entre distribuição de renda e demanda agregada. Baseando essa análise no
arcabouço neo-kaleckiano, contribuímos para a literatura teórica através da construção de um modelo de eco-
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nomia aberta de dois setores que incorpora o efeito da desigualdade salarial sobre o padrão de consumo das
famílias. Os resultados revelam as condições para a emergência de um processo circular de causação cumulativa
entre a queda da desigualdade salarial e a transferência de empregos para o setor não comercializável, intensivo
em mão de obra menos qualificada. O capítulo empírico dessa dissertação testa econometricamente a existência
desse mecanismo cumulativo no Brasil, separando-o em dois exercícios: um Vetor de Correção de Erros (VEC)
para a relação de longo prazo entre composição do produto e índice de Gini entre 1980 e 2014 e um Vetor Autorregressivo (VAR) para a relação de curto prazo entre as variações na desigualdade salarial e na composição
do emprego no período entre 2004 e 2019. Os resultados parecem confirmar a hipótese de que as alterações na
estrutura produtiva e na distribuição de renda reforçaram-se mutuamente ao longo do tempo.
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Short Selling, o Lado da Oferta: Credores são Ativos?
Daniel de Sales Casula

Dissertação de Mestrado

Orientador: Rodrigo de Losso da Silveira Bueno
Banca: Marco Antonio Cesar Bonomo, Marcelo Fernandes, Bruno Cara Giovannetti
Link: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22082019-132155/pt-br.php.

Resumo
É amplamente aceito na literatura que altas taxas de empréstimo de ações preveem retornos negativos,
uma vez que altas taxas capturam as informações negativas de vendedores a descoberto, do lado da demanda. Tradicionalmente, o lado da oferta é visto como passivo, no qual os credores das ações agem como
tomadores de preços. Estudos recentes, entretanto, mostram que essa passividade dos emprestadores não
mais se perpetua. Diante dessa discussão, o presente estudo analisa o mercado de crédito acionário brasileiro e separa a curva de demanda da curva de oferta por short para entender o mecanismo de condução
que liga o lado da oferta aos retornos acionários. Analisa-se, também, a relação da curva de oferta de short
com novas informações e verifica-se como os credores reagem a uma nova informação no mercado. Nossos
resultados indicam que os credores restringem a oferta de empréstimo de ações quando preveem retornos
futuros negativos e que usam novas informações para alterar as condições de empréstimo, indicando que
os credores não são tomadores de preço.
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eh
Antecedentes e Possibilidades Para Uma Revolução Industrial
Verde
Rômulo Manzatto (*)

Na edição do mês de outubro de
2019 de Informações Fipe, abordamos algumas das recentes intervenções da economista Mariana
Mazzucato no debate público sobre
o futuro do desenvolvimento sustentável.
Vimos que Mazzucato considera
urgente que se encontrem novos
mecanismos e arranjos institucionais capazes de impulsionar um
amplo processo de mudança econômica e social na direção do estabelecimento de uma economia verde.
No presente artigo, retomamos a
discussão das ideias de Mariana
Mazzucato tendo como foco sua
visão do passado, da história econômica recente que embasa algu-

mas de suas recomendações de
políticas econômicas.

O contexto das preocupações da
economista é dado pelo aumento
da percepção pública quanto aos
efeitos globais que a elevação da
temperatura média do planet a
pode provocar, causada principalmente pela expansão indiscriminada do uso de combustíveis fósseis e
a consequente emissão de gases do
efeito estufa.1

Ocorre que mesmo após intensa
mobilização da comunidade internacional em busca de mecanismos
que possam evitar o aumento de
emissões, os result ados alcançados parecem muito aquém do
necessário.

O fato é que a transição para a chamada economia verde exigiria uma
grande mudança em todos os estágios do sistema produtivo, como
afirma Mazzucato, agindo sobre
padrões de consumo há muito estabelecidos, com modificações profundas também necessárias na
estrutura das cadeias produtivas
que integram boa parte do planeta.
Mariana Mazzucato não ignora
o tamanho do desafio. Pelo contrário, a economista coloca o problema em perspectiva histórica e
mobiliza diferentes elementos do
passado para mostrar que mudanças estruturais nos paradigmas de
produção e consumo não somente
são possíveis como já estão ocorrendo em outras áreas.
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Esse é o caso da chamada Revolução Tecnológica, que vem transformando completamente as relações
econômicas e sociais nos últimos
30 anos. Como lembra Mazzucato,
esse rápido avanço das tecnologias
de produção representa o mais
rápido processo de inovação e difusão tecnológica de todos os tempos.
A história econômica recente dessa
intensa transformação tecnológica deve ser examinada com atenção, até porque não faltam lições a
serem tiradas desse processo.

Nesse sentido, a perspectiva de
longo prazo adotada pela economista possibilita compreender as
mudanças em sentido amplo. Permite também uma compreensão
menos esquemática das relações
entre economia e sociedade, além
de mobilizar a compreensão do
passado recente para propor novas
direções ao debate contemporâneo
das políticas econômicas.
Esse parece ser o principal sentido de O Estado Empreendedor
(MAZZUCATO, 2014), obra mais
conhecida de Mariana Mazzucato,
responsável por apresentar o trabalho da economista a um público
mais amplo.
Na obra em quest ão, Mazzucato procura analisar como grande
parte das inovações tecnológicas
dos últimos anos foi possibilitada
pela atuação decisiva do setor público.

O exemplo mais eloquente citado
por Mazzucato é o do mercado de
tecnologia nos Estados Unidos.
Segundo a economista, o setor público norte-americano tem sido o
protagonista por excelência do intenso crescimento da “economia do
conhecimento”, setor impulsionado
pela rápida renovação tecnológica
e dependente da constante produção e difusão de ideias. (MAZZUCATO, 2014, p. 39).

Em perspectiva histórica, Mazzucato mostra como o setor de tecnologia se beneficiou do apoio constante do Estado, principalmente
através de subsídios concedidos
pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA),
ligada ao Departamento de Defesa
do governo federal dos Estados
Unidos.
De fato, gigantes da tecnologia
como a Apple se beneficiaram diretamente do acesso a tecnologias
criadas por programas de pesquisa
do governo ou desenvolvidas por
instituições públicas de pesquisa.
Além disso, podem contar com generosas políticas públicas de apoio
e fomento. (MAZZUCATO, 2014, p.
134).

Se esses mecanismos institucionais
foram bem-sucedidos em desencadear uma verdadeira revolução tecnológica, não poderiam ser
agora direcionados para auxiliar
o surgimento de uma revolução
verde? Ou seja, não poderiam ser
colocados a serviço do surgimento
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de um sistema produtivo que possa
mitigar os futuros impactos do
aquecimento global?

Mazzucato acredita que sim. A
transição para uma economia de
baixa emissão de carbono poderia
se beneficiar dos mesmos incentivos públicos utilizados para impulsionar a revolução tecnológica no
passado.

Nesse sentido, a economista lembra que a transição para a economia verde exige a transformação
de uma das maiores infraestruturas globais existentes, a infraestrutura energética (MAZZUCATO,
2014, p. 158). Isso pode demandar
massivo montante de investimentos, ao mesmo tempo que tem a
possibilidade de contar com um
enorme mercado consumidor já
bem estabelecido.

Nos Estados Unidos, o apoio institucional seguiu, em parte, o modelo
bem-sucedido já estabelecido pelo
Departamento de Defesa. Nesse
caso, coube ao Departamento de
Energia a criação da Agência de
Projetos de Pesquisa Avançada –
Energia (ARPA-E) em 2007.
A Agência foi criada com o objetivo
de apoiar pesquisas não convencionais, de alto risco, do tipo que
dificilmente encontra mecanismos
satisfatórios de financiamento
junto aos mercados.
Outro modelo de sucesso que vem
sendo aplicado em diferentes pa-
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íses é o da utilização de bancos de desenvolvimento
para o financiamento da inovação em economia verde.

Os bancos de desenvolvimento são capazes de fornecer o que a autora chama de “capital paciente”, que
consiste no financiamento de longo prazo de projetos
de inovação que necessariamente demandam maior
tempo de maturação. Isso é, linhas de inovação que
funcionam em um tempo mais dilatado do que o exigido pelo capital de curto prazo ou pelos mecanismos
de mercado hoje disponíveis para esse tipo de projeto.
Como práticas bem-sucedidas, mesmo que não isentas de problemas, Mazzucato cita as experiências dos
bancos de desenvolvimento chineses e brasileiros no
financiamento ao desenvolvimento de energias alternativas, além dos subsídios concedidos pela política de
tarifas adotada pela Alemanha. (MAZZUCATO, 2014, p.
190-193).

O destaque, contudo, vai para o arcabouço de políticas
de incentivo adotadas pela China. Para Mazzucato, os
chineses foram capazes de combinar diferentes tipos
de incentivo à difusão de tecnologias verdes. Além
disso, priorizaram essas tecnologias como parte de
uma visão estratégica de longo prazo e de apoio ao
crescimento econômico sustentável.

Referências
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o mito do setor público vs. setor privado. 1ª. ed. São Paulo:
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______; MCPHERSON, M. What the green revolution can learn from
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Londres. 2019.
PEREZ, C. Prefácio. In: MAZZUCATO, M. O estado empreendedor.
1ª. ed. São Paulo: Portfolio-Penguim, 2014.

1 Ver Manzatto (2019).Também pode ser útil consultar Mazzucato e
McPherson (2019).

2 Retomo o prognóstico de Perez (2014).

O tipo de mudança estrutural proposta por Mariana
Mazzucato leva tempo e demanda considerável mobilização de recursos. Por outro lado, as possibilidades
abertas pela economia verde podem ser imensas,
sendo mesmo possível que a transição para uma economia verde desencadeie um ciclo de prosperidade
comparável ao do pós-guerra. 2
Nesse caso, os que se moverem primeiro, os pioneiros
da transição verde, desfrutarão de vantagens nada
desprezíveis.

(*) Bacharel em Ciências Econômicas (FEA-USP) e Mestre em Ciência
Política (DCP-USP). (E-mail: romulo.manzatto@gmail.com).
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As Bexigas de Marcela
Luciana Suarez Galvão (*)
Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e
bexiguento não se destacava logo, à primeira vista; mas logo que se destacava
era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia; ao contrário, via-se que fora
bonita, e não pouco bonita; mas a doença e uma velhice precoce, destruíam-lhe
a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis; os sinais, grandes e muitos,
faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa
grossa, enormemente grossa.

Ao longo do ano de 1880, Machado
de Assis publicou, em forma de
folhetim, o seu Memórias Póstumas
de Braz Cubas. No livro, o narrador
defunto relata os principais acontecimentos de sua vida, recém-terminada em agosto de 1869,
tendo ele então sessenta e quatro
anos de idade.
Epidemias ou pandemias como a
que estamos vivendo hoje com a
COVID-19 não são novidade. Desde
os primórdios de nossa colonização, uma série de doenças chegaram a nosso território trazidas
pelos europeus, quer sejam advindas do próprio continente europeu,
quer de outras regiões do extenso
império ultramarino.

As bexigas mencionadas por Machado na epígrafe deste texto eram
as marcas deixadas por uma das
mais graves doenças da época: a
varíola. Altamente contagiosa, a
varíola chegou ao país durante o
primeiro século de nossa coloniza-
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ção. Ao que tudo indica, a doença
chegou à Bahia em 1561, e dois
anos mais tarde grande parte da
população litorânea já havia sido
atingida, inclusive em Pernambuco. Em 1565, a moléstia chegou
a São Paulo, e em 1599 no Rio de
Janeiro, vitimando mais de três mil
pessoas. No primeiro surto, aquele
que atingiu as capitanias da Bahia,
Pernambuco e São Paulo, estima-se
que morreram cerca de 30.000 habitantes. (Cf. SILVEIRA; MARQUES,
2011)
A varíola é causada por um vírus,
o poxvirus variolae, e possuía duas
manifestações clínicas. Uma mais
grave, comumente conhecida como
bexiga, com altos índices de mortalidade, e uma mais branda, que
matava cerca de um por cento dos
atingidos. O período de incubação
era de 10 a 14 dias, sendo as primeiras manifestações da doença
febre, mal-estar, dores de cabeça e
dores generalizadas nas costas. Em
seguida, vinham as erupções na

(Machado de Assis, 1881, p. 125)

pele, que atingiam primordialmente o rosto, os braços e as pernas.
Essas erupções logo se transformavam em bolhas purulentas, as
pústulas, que às vezes se uniam
ao longo do corpo, formando o
que popularmente era conhecido
como bexiga de canudo. Nas manifestações mais graves, os doentes
tinham hemorragia na pele e nas
mucosas, falecendo entre o quinto
e o sexto dia. (Cf. BRASIL, 2006)
A vacina contra o terrível mal foi
desenvolvida por Edward Jenner
no final do século XVIII, chegando
ao Brasil ainda na primeira década
do século XIX. Ao observar que um
grupo de ordenhadores possuía
uma proteção natural contra uma
doença parecida com a varíola,
que acometia o gado bovino – conhecida como cow-pox, ou pústula
da vaca – Jenner decidiu conduzir
testes e experimentos em pessoas
sadias, buscando reproduzir o fenômeno.

economia & história: relatos de pesquisa
A partir da pústula desenvolvida
na vaca, Jenner obteve um produto
que passou a denominar vacina
(‘da vaca’) que, ao ser inoculado no
homem, fazia surgir, no local das
inoculações, erupções semelhantes à varíola. Dessas erupções era
retirada a “linfa” ou “pus variólico”,
utilizado para novas inoculações.
Formava-se assim uma cadeia de
imunização entre homens, funcionando o cow-pox da vaca como um
primeiro agente imunizador, e o
homem como produtor e difusor da
vacina. (FERNANDES, 1999)

A vacina de Jenner chegou ao Rio
de Janeiro em 1804, trazida por
Felisberto Caldeira Brand Pontes
Oliveira e Horta, o marquês de Barbacena. Em São Paulo, uma troca
de correspondência entre o físico-mor da capitania, Mariano José do
Amaral e o governador Franca e
Horta, ocorrida entre 1803-1806,
indicaria ter sido a vacina jenneriana introduzida em São Paulo em
algum momento desse período. (Cf.
CAMARGO, 2007)

O processo de fabricação da vacina
jenneriana era relativamente simples. Uma vaca era inoculada com
o vírus em questão e desenvolvia
a doença. De suas pústulas era
retirado um líquido, que era aplicado no homem, que desenvolvia
uma forma não letal da doença. Em
seguida, das pústulas do humano
inoculado era retirada a linfa. Essa
extração era muito dolorosa e, por
essa razão, para trazer a vacina de
Lisboa ao Brasil, o marquês de Barbacena havia enviado um especialista e sete escravos, para que esses
fossem sendo inoculados a fim de
se manter a cadeia de imunização
durante a viagem. Com o pus vacínico trazido de Lisboa, até junho
de 1805 cerca de 1335 pessoas haviam sido vacinadas. (Cf. FERNANDES, 1999, nota 3; GURGEL; ROSA;
CAMERCINI, 2011)
A fim de intensificar a vacinação na
Corte, o príncipe regente, em abril
de 1811, criou um “estabelecimento
permanente” – a Junta Vacínica da

Corte –, além de estabelecer uma
gratificação para as pessoas em-

pregadas em tal atividade. D. João
era sensível à causa vacínica, pois

havia perdido dois irmãos e um

filho acometidos pela doença. (FIO-

CRUZ, 2020) A Figura 1 reproduz
tal decreto, datado de 04 de abril
daquele mesmo ano.

As principais dificuldades nesse
período eram: convencer a população a se vacinar; a voltar depois de

alguns dias ao local de vacinação

para que a pústula fosse examinada; e, por fim, se submeter à

dolorosa retirada da linfa, líquido

que seria aplicado em outro ser
humano, a fim de dar continuidade
ao processo. Por isso, muitos não

se vacinavam; dos que eram vaci-

nados poucos retornavam para a
verificação da pústula e retirada da

linfa. (Cf. GURGEL; ROSA; CAMERCINI, 2011)
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Imagem 1 – Decreto de 04 de abril de 1811

Fonte: BRASIL (1890, p. 41-42)

A lém disso, a população t inha
medo das doenças que porventura
pudesse pegar durante o processo, quer fosse por meio da vacina
humanizada – aquela extraída das
pústulas de pessoas vacinadas
– quer fosse por meio da vacina
animal – aquela tirada das pústulas
da vaca. No primeiro caso, o medo
era contrair alguma doença da
pessoa da qual havia sido extraída
a linfa, como por exemplo, a sífilis e
a tuberculose. No segundo caso, da
vacina de origem animal, o medo
era adquirir características animalescas,

Afirmava-se que a inoculação da
vacina ‘avacalharia’ as pessoas,
transplantando-lhes característi-

cas do animal, além de transmitir
doenças próprias desses animais
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para os indivíduos inoculados.
(FERNANDES, 1999)

Em São Paulo, mesmo com essas
dificuldades, não foram registradas epidemias graves nas décadas
de 1810 e 1820. Contudo, essas
voltaram a ocorrer a partir da década de 1830, em especial nos anos
de 1837, 1845, 1847, 1858 e 1859.
Após um período de menor incidência, a varíola voltaria com força
total entre os anos de 1863 e 1864,
quando outra grande epidemia
matou aproximadamente 208 mil
pessoas. (Cf. CAMARGO, 2007)
Na década de 1820, já existiam
Institutos Vacínicos em São Paulo,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Todavia, a vacina ainda não havia
se propagado por todo o Império. Durante as décadas de 1830
e 1840, buscou-se disseminar a

prática da vacinação nomeando comissários vacinadores nas províncias, municípios e povoações nas
quais houvesse pessoa habilitada
para tal serviço. Em 1846, a Junta
Vacínica da Corte foi reformulada,
dando origem ao Instituto Vacínico
do Império. (FIOCRUZ, 2020)

Entretanto, as dificuldades de se
vacinar a população continuaram.
Na década de 1870, José Pereira
Rego, Inspetor Geral do Instituto
Vacínico e Presidente da Junta de
Higiene Pública, defendia que a
vacinação deveria ser obrigatória
em todo o Império “exceto para os
que tiverem sofrido de varíola”. Na
década de 1880, a responsabilidade
de produzir a vacina e vacinar os
cidadãos do Império foi descentralizada. O Instituto Vacínico do
Império foi extinto, sendo criado o

economia & história: relatos de pesquisa
Instituto Vacínico Municipal, que passou a produzir a
vacina de origem animal.

Até o final do período imperial não se conseguiu controlar o avanço da varíola no Brasil. Seria somente
com a República e os avanços no conhecimento científico acerca do tema que tal mal seria controlado.
Ainda assim, seus efeitos não deixariam de pertencer
ao imaginário popular.
Em Tereza Batista Cansada de Guerra, romance de
Jorge Amado que se passa na Bahia da primeira metade do século XX, as bexigas são presença constante.
Em um trecho, onde o autor narra a morte do prefeito Rogério Caldas, conhecido também como Papa-Vacinas, vemos a descrição da forma mais temida da
varíola, aquela conhecida como bexiga de canudo. Em
seus últimos momentos, o prefeito estava

[...] verdadeiramente desagradável à vista e ao olfato pois
carreiras de apostemas se uniam pustulentas ao longo
de seu corpo em grandes chagas infectas, formando a
chamada bexiga de canudo, a bexiga negra na hora de
matar. Para o povo, porém, a bexiga de canudo era uma
espécie mais virulenta ainda de varíola, a mais terrível,
dita a mãe da bexiga, de todas as outras, da negra, da
branca, do alastrim, da varicela. (AMADO, 2008, p. 224)
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