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Mercado de Trabalho: Recuperação Atropelada pelo Combate 
ao Coronavírus

Vera Martins da Silva (*)

A economia brasileira estava lenta-
mente se recuperando quando foi 
atingida por um violento choque 
viral, destrutivo, estarrecedor. A 
tendência é uma redução fortís-
sima do emprego, formal ou não, 
e a utilização de política de renda 
mínima emergencial. Em breve, 
vamos sentir saudade do velho mo-
delo de ampla informalidade como 
suporte de renda das famílias. 
Olhar pelo retrovisor já é muito 
melhor do que vislumbrar o abismo 
que se aproxima.

Em relação às informações oficiais 
mais recentes sobre o mercado 
de trabalho, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostras de Domi-
cílios Contínua do IBGE (PNADC), 

com dados do trimestre móvel 
terminado em fevereiro de 2020, a 
População em Idade de Trabalhar 
(PIT) foi estimada em 172 milhões 
de pessoas − um acréscimo de 588 
mil (+0,3%) em relação ao mesmo 
trimestre móvel do ano anterior. 
Nesse mesmo tipo de comparação, 
a População na Força de Trabalho 
(PFT) foi estimada em 106,1 mi-
lhões − aumento de 1.111 mil pes-
soas (+1,1%) e a População Fora da 
Força de Trabalho (PFFT)  foi esti-
mada em 65,9 milhões (estável). 

Segundo as informações da PNADC 
para o trimestre encerrado em fe-
vereiro de 2020, dentro do grupo 
pertencente à População na Força 
de Trabalho (PFT), a População 

Ocupada (PO) foi estimada em 93,7 
bilhões, +1.830 mil pessoas (+ 2%) 
e a População Desocupada (PD) 
foi estimada em 12,3 milhões de 
pessoas, - 711 mil pessoas (5,4%). 
Com esses dados, a Taxa de De-
socupação (TD) − relação entre a 
População Desocupada (PD) sobre 
a População na Força de Trabalho 
(PD/PFT) − foi estimada em 11,6%, 
contra 12,4% no mesmo trimestre 
móvel do ano anterior. O Gráfico 1 
apresenta a Taxa de Desocupação 
desde o primeiro trimestre móvel 
de 2014, indicando como a reces-
são de 2015/2016 dobrou a Taxa 
de Desocupação e como esta vinha 
declinando lentamente a partir do 
início de 2017.
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Gráfico 1 - Taxa de Desocupação das Pessoas de 14 Anos Ou Mais de Idade 
Trimestres Móveis de Jan/Fev/Mar/2014 a Dez/Jan/Fev/2020

                                                        Fonte: PNADC/IBGE.

1  Ocupação por Ramo de Atividade

Portanto, havia uma clara e suave 
melhora no mercado de trabalho, 
destacando-se a ocupação na In-
dústria, com aumento de 5%, + 578 
mil ocupados entre o trimestre 
móvel de dezembro/janeiro/feve-
reiro de 2019 e 2020. Contudo, na 
comparação entre esses dois tri-
mestres, a maior expansão ocorreu 
nos Serviços, setor responsável por 
cerca de 70% do valor adicionado 
gerado. Essa expansão é compatí-
vel com uma economia predomi-

nantemente de serviços como a 
brasileira.

Nas ocupações ligadas a Comércio, 
Reparação de Veículos Automo-
tores e Motocicletas, houve um 
aumento de 1,2% (+ 206 mil ocu-
pados); em Transporte, Armazena-
gem e Correio houve um aumento 
de 3,5% (+ 170 mil pessoas); nas 
atividades de Alojamento e Ali-
mentação, aumento de 3,6% (+ 194 
mil ocupados); em Informação, 
Comunicação, Atividades Finan-
ceiras, Imobiliárias, Profissionais 
e Administrativas, 1,7% (+ 176 
mil); em Administração Pública, 

Defesa, Seguridade, Segurança, 
Educação, Saúde Humana e Ser-
viços Sociais, 1,9% (297 mil) e na 
categoria Outros Serviços, 4,8% 
(235 mil). Esses ramos de atividade 
apresentaram conjuntamente um 
aumento de 1,3 milhões de pessoas 
ocupadas.

No caso de Atividades Domésticas, 
o aumento foi muito mais baixo, 
0,8% (49 mil). Na comparação 
entre esse trimestre móvel em 
relação ao mesmo do ano anterior, 
apenas a Agropecuária apresentou 
declínio da ocupação, de 0,2% (-18 
mil). 
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2  Ocupação por Tipo de Vínculo 
Trabalhista

A expansão da Ocupação foi resul-
tado, principalmente, da expansão 
do número de Empregados − 1,3 
milhões (2,2%) − e de pessoas que 
atuam como Conta Própria −  766 
mil (3,2%) −, enquanto o núme-
ro de Empregadores foi reduzido 
em -122 mil (2,5%) e a categoria 

Trabalhador Familiar Auxiliar foi 
reduzida em -171 mil (2,5%).

Com a expansão da atividade em 
Serviços e Indústria, os Rendi-
mentos Efetivamente Recebidos 
aumentaram em 4,1% real. Com a 
expansão da Ocupação e do Rendi-
mento, a Massa de Rendimentos de 
todos os trabalhos habitualmente 
recebidos aumentou em 6,2% na 

comparação do trimestre de de-
zembro de 2019 e janeiro e feverei-
ro de 2020, o que estava redinami-
zando o consumo das famílias. O 
Gráfico 2 apresenta a evolução da 
Massa de Rendimentos Reais desde 
o primeiro trimestre de 2014, mos-
trando a recuperação desde 2017, 
ainda que marcada pela expansão 
da Ocupação por Conta Própria. 

Gráfico 2 - Massa de Rendimentos de Todos os Trabalhos, Habitualmente Recebidos por Mês,  
Trimestre Móvel de Jan/Fev/Mar 2014 a Dez/Jan/Fev2020. R$ Milhões

                                                       Fonte: PNADC/IBGE.

3  Desocupação Ampliada

Apesar da expansão da Ocupa-
ção, a informalidade e o desalento 
continuavam muito presentes no 
mercado de trabalho. A Taxa Com-
posta de Subutilização da Força de 
Trabalho ficou estável em torno 
de 24%, na média dos trimestres 

móveis de 2019. Essa taxa é o per-
centual de Pessoas Desocupadas, 
Subocupadas por Insuficiência 
de Horas Trabalhadas e na Força 
de Trabalho Potencial em relação 
à Força de Trabalho Ampliada. 
Força de Trabalho Ampliada inclui 
a Força de Trabalho (Ocupados 
mais Desocupados) mais as pesso-

as com vontade de trabalhar, mas 
com alguma situação que limita 
essa capacidade de trabalho.

O número de Pessoas Desocupadas 
ou com Insuficiência de Horas de 
Trabalho ou na Força de Trabalho 
Potencial foi estimado em 26,8 
milhões nesse trimestre móvel, 
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o que significa que havia o dobro do contingente de 
desocupados quando se quantifica de forma mais ri-
gorosa os indivíduos em termos de sua disponibilidade 
para trabalhar. O Gráfico 3 apresenta a evolução dos 
Desocupados ou Ocupados com Insuficiência de Horas 
Trabalhadas ou Disponíveis para Trabalhar, desde o 
primeiro trimestre móvel de 2014 até o último dado 
disponível, para o trimestre móvel de dezembro de 
2019 e janeiro e fevereiro de 2020. Pelo gráfico fica 
evidente que apesar da melhora no mercado de traba-

lho observada em 2019, ainda é pouco considerando 
a disponibilidade de trabalho a ser ocupada, mesmo 
antes da catástrofe da chegada do coronavírus ao Bra-
sil. Para além das ações voltadas a mitigar os efeitos 
perversos da pandemia sobre o mercado de trabalho − 
que efetivamente serão terríveis − há que se repensar 
o modelo de desenvolvimento que se quer para o país, 
de modo a incluir essa enorme população aos proces-
sos produtivos.

Gráfico 3 - Pessoas de 14 Anos Ou Mais de Idade Desocupadas Ou Subocupadas por  
Insuficiência de Horas Trabalhadas Ou na Força de Trabalho Potencial,   

Trimestres Móveis De Jan/Fev/Mar2014 a Dez/Jan/Fev2020. Milhares

                                                       Fonte: PNADC/IBGE.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Mercado de Trabalho no Brasil: Antes, Durante... e Depois?

Wilson Aparecido Costa de Amorim (*)

Este artigo tem por objetivo apre-
sentar elementos para discussão 
a respeito da posição do mercado 
brasileiro frente à crise provo-
cada pela chegada da pandemia 
da Covid-19 ao Brasil. Tendo isso 
em vista, aponta-se entre suas 
limitações a multiplicidade de in-
formações e fatos ainda em anda-
mento e a possibilidade restrita 
para seu melhor processamento. 
De qualquer forma, a seguir, o texto 
está dividido em cinco partes além 
dessa rápida introdução: a situação 
prévia do mercado de trabalho, 
dados e fatos relativos ao perío-
do de isolamento social, as insti-
tuições do mercado de trabalho, 
aspectos relativos a empresas e 
sindicatos e reflexões sobre a saída 
da crise.

1  O Antes

Uma breve retrospectiva do mer-
cado de trabalho brasileiro a par-
tir de 2015 revela um cenário de 
transformações importantes. Em 
uma delas, a baixa taxa de deso-
cupação que prevaleceu desde a 
segunda metade dos anos 2000 até 
2015 foram deixadas para trás e 
substituídas por outras muito mais 
altas. 

É importante levar em conta na 
análise do mercado de trabalho a 
adoção de tecnologias digitais. A 
tecnologia criou novo segmento 
de mercado por meio da expan-
são da economia compartilhada e 
transformou boa parte das ativi-
dades econômicas exigindo maior 
capacitação da mão de obra para 
várias posições dentro das organi-

zações. Ao mesmo tempo, uma mão 
de obra de menor qualificação foi 
sendo anexada nas franjas dessas 
organizações. Houve, assim, a ace-
leração da adoção de tecnologias 
digitais tanto em novos negócios 
quanto em processos produtivos 
de negócios já instalados. Aqui, 
os exemplos mais claros estão na 
forte disseminação dos negócios 
das plataformas digitais que, pelo 
controle da informação de diversos 
mercados, reposicionaram a oferta 
e a demanda em setores variados 
como os de alimentação, logística, 
aluguel de imóveis, serviços finan-
ceiros etc. 

Outra transformação, mais lenta, 
também se encontra em andamen-
to a partir da reforma da previ-
dência, que trouxe o alongamento 
dos prazos de contribuição aos 
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trabalhadores para obtenção da 
aposentadoria. Essa reforma, asso-
ciada ao fenômeno demográfico do 
envelhecimento populacional bra-
sileiro deverá estender a presença 
dos trabalhadores mais velhos na 
oferta de trabalho por mais anos.

Em um quarto fator, de forma 
anunciada e com grande impacto, 
a reforma trabalhista de novem-
bro de 2017 trouxe novos marcos 
legais para a flexibilização à con-
tratação do trabalho no Brasil. De 
uma única vez, a partir da reforma 
trabalhista tornou-se possível a 
contratação do trabalho em novos 
formatos em termos de duração 
do vínculo ou mesmo da jornada. 
Além disso, abriu-se o caminho 
para a contratação mais individua-

lizada do trabalho tanto assalaria-
do quanto a partir dos chamados 
trabalhadores por conta própria.

No âmbito inst it ucional mais 
amplo, as mudanças na legislação 
trouxeram ainda a redução delibe-
rada do raio de alcance da Justiça 
do Trabalho bem como elementos 
que levaram ao enfraquecimento 
sindical no que se refere ao seu 
financiamento e à sua presença 
como representante de interesses 
dos trabalhadores em momentos 
como o da homologação de demis-
sões. 

A combinação de todos esses ele-
mentos produziu um mercado de 
trabalho com taxa de desocupação 
em níveis elevados devido a pouca 

capacidade da economia em absor-
ver a oferta de mão de obra. Dentro 
desse quadro, ao fim de 2019 e co-
meço de 2020, uma tênue recupe-
ração podia ser percebida por meio 
do acompanhamento da queda 
lenta da taxa de desocupação. 

Frente à profunda recessão dos 
últimos anos e dadas as perspec-
tivas bastante discretas de cres-
cimento econômico compar t i-
lhadas pelos atores econômicos 
(conforme Tabela 1), a tendência 
mais provável era que esta queda 
continuasse a acontecer vagarosa-
mente pelos próximos dois ou três 
anos. O próprio quadro interna-
cional sinalizava uma recessão em 
nível global.1 

Tabela 1 – Expectativas - Focus – Relatório de Mercado (20/03/2020)

Anos 2020 2021 2022 2023

PIB(% crescimento) 1,048 2,50 2,50 2,50

                               Fonte (em 18/04/2020): https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20200320.pdf.

Mais ainda, a recuperação do mer-
cado de trabalho vinha ocorrendo 
por um caminho de baixa quali-
dade, conforme dados da PNAD 
Contínua do IBGE na Tabela 2. Em 
primeiro lugar, prevaleceu um 
baixo dinamismo na geração de 

ocupações assalariadas posto que, 
ao final de 2019, o estoque de as-
salariados no setor privado (44,8 
milhões) ainda estava longe de 
retornar ao seu pico de 2014 (46,8 
milhões). 

Em outro aspecto bastante rele-
vante, conforme se verifica na Ta-
bela 2, desde 2016 e também após 
2017, há crescimento de assalaria-
dos no setor privado, mas princi-
palmente sem carteira de trabalho, 
ou seja, na informalidade. 
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Enquanto o assalariamento com 
carteira cresce lentamente, verifi-
ca-se um crescimento expressivo 
entre os ocupados por conta pró-
pria. A Tabela 2 mostra que 24,2 
milhões de trabalhadores encon-
travam-se nessa condição em 2019. 
Dentro desse total, 19,3 milhões 
não têm CNPJ, ou seja, estão na in-
formalidade. 

A soma dos assa lar iados sem 
carteira e os ocupados por conta 
própria sem CNPJ resulta em um 
número de quase 31 milhões de 
pessoas. Em outras palavras, um 
em cada três ocupados no Brasil 
está ao largo da formalidade para 
o trabalho. E nessa conta ainda 
não estão incluídos outros ocupa-
dos com inserção informal como 
empregados domésticos e mesmo 
empregadores.

Este terço da mão de obra ocupada 
transita no mercado de trabalho 
por trabalhos de baixa remunera-

ção ou baixa qualidade contratual 
e mais frequentemente no setor 
de serviços. Este grupo está agora 
ainda mais encorpado pela presen-
ça da chamada gig economy2 e suas 
plataformas digitais e aplicativos. 
Neste âmbito, estas empresas, em 
vez de empregados, buscam parcei-
ros atomizados para seus negócios 
em novo estímulo à individualiza-
ção dos vínculos laborais.

Este era o quadro no início de 2020 
até que a economia brasileira fosse 
afetada pela crise da Covid-19. 
A partir de meados de março, o 
mercado de trabalho brasileiro 
– de elevada desocupação e alta 
informalidade – na prática deixou 
de existir na forma como o conhe-
cemos. 

2   O Durante

O relato deste trecho em diante 
lida com as dificuldades típicas de 

quando os fatos ainda ocorrem. 
Após a identificação da presença da 
pandemia no Brasil e a indicação 
do isolamento social como medida 
necessária à detenção da doença, 
alguns setores econômicos pratica-
mente paralisaram suas atividades 
colocando em xeque a continuidade 
dos contratos de trabalho tanto 
do ponto de vista da remuneração 
quanto do próprio vínculo. 

O setor de serviços, dependente 
da renda disponível e responsável 
pela maior parcela da ocupação no 
País, reduziu drasticamente suas 
atividades ou as manteve preca-
riamente. Em segmentos inteiros 
da indústria, aconteceu da mesma 
forma. Para uma visibilidade mais 
imediata dos impactos da crise 
tornou-se necessário verificar que 
setores foram afetados na sua lo-
gística de abastecimento e mesmo 
de mercado final, em cálculo de 
difícil precisão.

Tabela 2 – Mercado de Trabalho Brasileiro – Indicadores Escolhidos (Médias Anuais - Milhares)

Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018 2019
População ocupada 91.638 91.685 89.975 90.294 91.571 93.390
Desocupados 6.699 8.531 11.696 13.176 12.790 12.575
Taxa de Desocupação (%) 6,8 8,5 11,5 12,9 12,3 11,9

Assal. Setor Privado 
(excl. trab. dom.) 46.762 45.575 44.261 43.898 43.996 44.798

Com carteira 36.450 35.557 34.174 33.248 32.863 33.219
Sem carteira 10.313 10.019 10.088 10.650 11.133 11.579

Conta Própria - - 22.409 22.586 23.263 24.221
Com CNPJ - - 4.293 4.225 4.513 4.886
Sem CNPJ - - 18.116 18.361 18.749 19.335

Fonte-: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua - 2012-2019. Elaboração do autor.
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De outra parte, acentuou-se a seg-
mentação do mercado de trabalho. 
De um lado, um contingente imen-
so de trabalhadores informais – 
assalariados sem carteira e conta 
própria – viu seu trabalho desapa-
recer e assim sua própria renda. 
De outro, no andar de cima do mer-
cado de trabalho, posicionado nos 
escritórios nas tarefas de gestão 
geral dos negócios, o trabalho em 
domicílio com suporte da tecnolo-
gia tornou-se uma imposição.

As camadas mais baixas do mer-
cado de trabalho, envolvidas em 
atividades de menor qualificação 
não têm a opção de trabalhar em 
domicílio, principalmente por não 
ter inserção qualificada em pro-
cessos produtivos com conteúdo 
tecnológico mais elevado ou apoia-
dos em informática. De outra parte, 
para um volume expressivo de 
trabalhadores restaram atividades 
que na atual condição da pandemia 
envolvem maior risco à saúde pela 
maior exposição aos ambientes de 
contágio. 

Entre as empresas, as de menor 
porte representam boa parte da 
absorção da mão de obra, mas 
estão dispensando seus funcioná-
rios pela dificuldade em obtenção 
de caixa para fazer frente à queda 
ou mesmo interrupção nos seus 
negócios.

Alguns setores em posições-chave 
na cadeia produtiva de resposta à 
crise como o setor da saúde, far-
macêutico e mesmo de logística 

sustentam demanda por novos 
trabalhadores, mas de forma insu-
ficiente para compensar as perdas 
gerais imediatas na ocupação.

O momento é de especial gravida-
de, pois nada disso fazia parte do 
cenário proposto e sugerido pela 
forma como a questão do trabalho 
vinha sendo tratada no País nos 
últimos anos. 

3   Instituições do Mercado de Tra-
balho

A aposta pura e simples era de que 
a flexibilização trabalhista ajuda-
ria a compor um ambiente mais 
favorável aos negócios pela maior 
liberdade dada aos empregadores 
na contratação do trabalho. De 
outra parte, aos trabalhadores a 
promessa de maior facilidade na 
contratação de parte das empre-
sas permitiria também maiores 
possibilidades de escolha entre 
empresas e também entre os vín-
culos possíveis. Mais fluidez, mais 
liberdade, mais mercado. 

Nesse sentido, para além dos as-
pectos relativos à recente reforma 
trabalhista, a situação institucio-
nal do mercado de trabalho no 
momento do início da crise era de 
ausência e/ou pouca ênfase de polí-
ticas públicas de apoio à geração de 
ocupações, ou de intermediação no 
mercado de trabalho.  

A retração econômica e o ambien-
te político geral dos últimos anos 

praticamente encurralaram atores 
sociais tradicionais no debate e ne-
gociação mais amplos das questões 
trabalhistas. Sindicatos, centrais 
sindicais, negociações coletivas 
tinham seu espaço de influência 
reduzida sobre a demanda por tra-
balho de parte das organizações ou 
mesmo no diálogo com o governo. 

Além disso, também como um dado 
associado ao ambiente econômico 
e político do País, há baixíssima 
capacidade ou disposição de diá-
logo ou de articulação do Governo 
Federal para os assuntos voltados 
ao mercado de trabalho. 

A extinção do Ministério do Traba-
lho e a subordinação dos seus anti-
gos assuntos a uma secretaria do 
Ministério da Economia dão uma 
noção clara da baixa prioridade 
política que o mercado de trabalho 
em sentido geral tem nesse perío-
do. 

Também sinal da fraqueza da agen-
da do trabalho do ponto de vista 
mais geral do Governo Federal foi 
a demora em conceber e propor 
mecanismos para manutenção dos 
empregos por parte das empresas. 
Neste caso, dada a emergência do 
momento, o governo lançou o Pro-
grama Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda diante dos 
impactos da Covid-19. No pacote 
aprovado no Congresso Nacional 
em 30 de março, houve o Projeto 
de Lei 1.066/2020, instituindo a 
Renda Básica de Emergência. O 
projeto foi sancionado pelo presi-
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dente da República em 1º de abril 
último e prevê um benefício de R$ 
600,00 mensais a trabalhadores 
informais e pessoas inscritas no 
Cadastro Único dos Programas So-
ciais do Governo Federal. 

Além disso, O Governo Federal 
enviou para o Congresso Nacional, 
com data de 1º de abril de 2020, 
a Medida Provisória nº 936, com 
o objetivo declarado de, em curto 
prazo, manter empregos e a remu-
neração dos trabalhadores, alcan-
çados pelo impacto da epidemia 
de coronavírus sobre as atividades 
econômicas. A MP autorizava a 
redução temporária da jornada de 
trabalho e dos salários, na mesma 
proporção, bem como a suspensão 
dos contratos de trabalho, ofere-
cendo aos trabalhadores um be-
nefício pago pelo Governo Federal 
que cobriria parcela da perda de 
rendimentos durante esse período.

Tais iniciativas se assemelharam às 
de outros países no objetivo geral 
e à orientação da Organização In-
ternacional do Trabalho aos países 
para enfrentamento da pandemia 
(ILO, 2020). 

Entretanto, os primeiros estudos 
demonstram que as propostas 
do governo brasileiro têm menor 
cobertura tanto na garantia do em-
prego quanto na da remuneração 
(DIEESE, 2020a). Nesse sentido, 
cabe ainda assinalar que a falta de 
prontidão no encaminhamento de 
propostas ao Congresso da parte 
do Governo Federal já foi um ele-

mento crucial em termos de eleva-
ção de incerteza e determinador 
de perdas ao ambiente econômico 
geral e, principalmente, aos traba-
lhadores.

Dados iniciais apontam que nas 
primeiras semanas de abril de 
2020 a busca pelo benefício de R$ 
600,00 já chegou perto de 40 mi-
lhões de pedidos − um contingente 
próximo do volume de trabalhado-
res posicionados na base mais fra-
gilizada do mercado de trabalho.

4   E No Entanto, Se Move...

A inércia do Governo Federal na 
reação à crise, na verdade, não se 
restringiu apenas ao mercado de 
trabalho. Deixando de lado os con-
flitos do Poder Executivo mesmo 
dentro da estratégia de enfrenta-
mento da crise pelo Ministério da 
Saúde, ainda foi possível verificar 
o alto nível de relutância do Mi-
nistério da Economia em conceber 
programas de intervenção mais 
geral na economia. Desde a neces-
sidade de socorrer setores econô-
micos específicos (p.e. empresas 
de transporte, hotéis) até a tomada 
pura e simples da responsabilidade 
de coordenação dos esforços pela 
manutenção dos fluxos de recursos 
para Estados e municípios, o que se 
observa é a resistência da equipe 
econômica em abandonar seu viés 
fiscalista. Entre os observadores 
econômicos do lado de fora do go-
verno, de um lado ao outro do arco 
das escolas econômicas há um 

consenso de que estamos diante de 
uma crise que pede outros parâme-
tros fora dos manuais liberais de 
políticas públicas.3 

Dentro desta perspectiva não sur-
preende a dificuldade em viabilizar 
mais agilmente algo também para 
o mercado de trabalho. Os atores 
econômicos mais organizados, 
percebendo esse vácuo, tomaram 
iniciativas. 

Da parte das empresas, um mo-
vimento encabeçado por organi-
zações de grande porte divulgou 
sua posição por assegurar a manu-
tenção de empregos no curtíssimo 
prazo ainda antes da divulgação 
das medidas do governo. A im-
prensa divulga que este grupo de 
empresas já supera o número de 
três mil (https://www.naodemita.
com/). São empresas que na linha 
de frente da gestão de recursos hu-
manos optaram por preservar seu 
capital humano diante da ameaça 
imediata da queda dos negócios. 
O número ainda é pequeno diante 
do quadro geral de agravamento 
da economia, mas simbólico da 
direção que deveria ser dada para 
o tratamento da questão tanto no 
âmbito privado quanto no público. 

De outra parte, nas últimas se-
manas têm sido assinados acor-
dos coletivos pela manutenção do 
emprego em setores importantes 
como o do Comércio  − em áreas 
como a de supermercados e reven-
da de veículos. Acordos coletivos 
também têm sido observados junto 
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ao setor de transportes (aviação), 
setor hoteleiro, indústria química 
e junto às montadoras de veículos 
(que como se sabe, têm forte poder 
sinalizador para sua cadeia produ-
tiva) (DIEESE, 2020b). Em movi-
mento contrário à ação sindical, o 
Supremo Tribunal Federal deu aval 
aos acordos individuais de cortes 
de salários. Nesse caso, o ganho na 
agilidade de obtenção dos acordos 
certamente ocorrerá em situação 
de maior fragilidade do trabalha-
dor frente à empresa.

5  A Partir de Agora e Para De-
pois...

Desde fins de fevereiro, o tempo 
tem passado rápido ou devagar, 
a depender do ponto de vista do 
que se discute. Quando nos refe-
rimos à chegada da pandemia e 
à perspectiva de sua superação, 
evidentemente temos observado 
que o tempo está se arrastando e 
testando a sociedade e a economia 
aqui e no mundo. 

Quando o ponto de vista é o econô-
mico e alcança o mercado de traba-
lho a percepção é de que tudo está 
passando rapidamente. Esta sensa-
ção liga-se aos tempos de incerteza 
– tanto de trabalhadores quanto 
de empregadores, no que se refere 
aos nossos vínculos de contratação, 
tanto na forma, duração ou mesmo 
remuneração.

Em tempos de incerteza, como se 
sabe, a tarefa principal do Estado 

é alinhar as expectativas e sina-
lizar os caminhos até a saída da 
crise. Especialmente com relação 
ao mercado de trabalho, como as-
pecto também importante, há que 
se notar que por uma questão de 
formação histórica, econômica e 
política há ainda um baixo pro-
tagonismo dos atores subnacio-
nais como Estados e municípios na 
questão do trabalho. 

Em outras palavras, ainda que os 
efeitos sociais e econômicos da 
crise sejam verificados no nível de 
Estados e municípios, é no nível fe-
deral que o principal da estratégia 
de enfrentamento à crise deve se 
alojar. 

No caso brasileiro, a orientação de 
f lexibilização da contratação do 
mercado de trabalho encontrou-se 
agora com a falta de contrapartida 
de instituições ou políticas públi-
cas de real apoio aos empreende-
dores individuais − os chamados 
PJs e imensa miríade de pessoas 
que se espalham pelas franjas do 
mercado de trabalho precário. 

A OIT, em suas orientações para 
o tratamento da crise nos merca-
dos de trabalho gerada a partir da 
pandemia, recomenda a proteção 
inconteste à renda e ao trabalho, 
além da necessidade de diálogo 
social para melhor acomodação 
das demandas de todos os atores 
econômicos.

Em síntese, o ambiente institucio-
nal para o enfrentamento dessa 

crise exige coordenação de esfor-
ços, articulação de ações e capaci-
dade de diálogo nesse momento e 
para a superação da crise. 

O jogo agora deveria ser o de redu-
ção de perdas, mas considerando 
fortemente a possibilidade de que 
as perdas de alguns setores sir-
vam para minorar prejuízos ainda 
maiores de outros mais frágeis.

A gravidade do momento tem que 
levar a uma mudança drástica no 
modus operandi recente do Gover-
no Federal. Mais do que uma opção, 
é uma necessidade incontornável.
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COVID-19: A Potência das Medidas Trabalhistas

Hélio Zylberstajn (*)

O governo começou a enfrentar o 
impacto da COVID-19 no mercado 
de trabalho com uma política bas-
tante tímida, a MP 927. Aquele ins-
trumento tinha duas medidas prin-
cipais: criou uma linha de crédito 
para empresas com faturamento 
anual entre R$ 360 mil (R$ 30 mil 
por mês) até R$ 480 milhões (R$ 
40 milhões por mês) e permitiu a 
suspensão do contrato de trabalho 
mediante acordo individual sem 
nenhuma contrapartida de renda 
para o trabalhador. A sociedade 
como um todo manifestou veemen-
te oposição a esta última parte, 
a ponto de obrigar o governo a 
retirá-la do texto da MP 927.

Em seguida, o governo adotou uma 
linha mais compatível com a gra-
vidade da situação, editando a MP 
936, que criou duas possibilidades 
de apoio ao mercado de trabalho, 
ambas voltadas para os empre-
gados formais (celetistas). Antes 
disso, já havia enviado ao Congres-
so uma MP para instituir um bene-
fício de emergência financiado pelo 
Tesouro, para os trabalhadores 
sem vínculo de emprego formal. 
Inicialmente, o valor seria de R$ 
200,00 mensais, mas acabou eleva-
do para R$ 600,00.

1   Descrição das Duas Medidas 
Trabalhistas da MP 936 

A MP 936 permitiu a suspensão do 
contrato de trabalho para os que 
ganham até 3 Salários Mínimos 
(R$ 3.135,00), ainda por meio de 
acordo individual, mas com uma 
compensação mediante significati-
vo aporte do Tesouro: um benefício 
igual ao seguro-desemprego para 
os que tiverem seu contrato de 
trabalho suspenso, nas empresas 
com faturamento anual de até R$ 
4,8 milhões. Nas empresas com 
faturamento anual maior que R$ 
4,8 milhões, a compensação virá 
por meio de uma ajuda por parte 
da empresa, equivalente a 30% 
do salário, somada ao benefício fi-
nanciado pelo Tesouro no valor de 
70% do seguro-desemprego. Para 
os que ganham mais que 3 Salários 
Mínimos, a empresa poderá sus-
pender o contrato de trabalho, mas 
por meio de negociação coletiva. 
O acordo individual é limitado aos 
que ganham até 3 SM.1

A segunda possibilidade contem-
plada pela MP 936 é a redução da 
jornada de trabalho, acompanhada 
da redução proporcional do salário 
(mantendo-se o valor do salário-

-hora). Há três magnitudes de re-
dução de jornada e salário: 25%, 
50% e 70%. Uma vez reduzida a 
jornada e o salário, o governo com-
pensará a perda de renda com um 
benefício financiado pelo Tesouro, 
no valor de uma proporção do se-
guro-desemprego, igual à porcen-
tagem da redução. Por exemplo, se 
a jornada e o salário forem reduzi-
dos em 25%, o empregado manterá 
75% do seu salário e receberá 25% 
do seguro- desemprego a que teria 
direito se fosse demitido sem justa 
causa. 

2  Redução da Jornada e do Salário

A Tabela 1, a seguir, simula a renda 
dos trabalhadores no caso de suas 
jornadas de trabalho e salários 
serem reduzidos segundo os cri-
térios da MP 936. Ela acrescenta 
três colunas à tabela construída 
pelo Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos Socioeco-
nômicos (DIEESE) na Nota Técnica 
232. Aquele órgão calculou o sa-
lário líquido e a taxa de reposição 
em relação ao salário bruto, para 
alguns valores de salário bruto. 
Nós acrescentamos a taxa de repo-
sição em relação ao salário líquido 
original. Com estas colunas adicio-
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nais, verifica-se que há casos em que, mesmo com a 
redução de jornada e de salário, o trabalhador pode 
pôr no bolso um valor maior do que punha antes da 
redução. A explicação é simples: antes da redução, o 

desconto da contribuição ao INSS incidia sobre todo 
o salário. Com a redução, o desconto incide apenas na 
parte remanescente do salário e o benefício aportado 
pelo governo é livre de qualquer dedução. 

Tabela 1 – Renda Resultante da Redução de Jornada e de Salário

Salário
bruto

Salário
líquido

Salário líquido + benefício Taxa de reposição
em relação ao salário bruto

Taxa de reposição
em relação ao 
salário líquido

25% 50% 70% 25% 50% 70% 25% 50% 70%
1.045,00 966,63 986,22 1.005,81 1.021,49 94% 96% 98% 102% 104% 106%
1.500,00 1.380,68 1.300,68 1.216,25 1.147,75 87% 81% 77% 94% 88% 83%
2.000,00 1.835,68 1.750,65 1.664,94 1.590,92 88% 83% 80% 95% 91% 87%
2.500,00 2.152,99 2.154,40 2.018,12 1.904,67 86% 81% 76% 100% 94% 88%
3.000,00 2.592,99 2.386,24 2.287,19 2.101,62 80% 76% 70% 92% 88% 81%
4.000,00 3.165,72 3.046,24 2.742,19 2.376,80 76% 69% 59% 96% 87% 75%
5.000,00 4.025,72 3.403,98 3.059,50 2.649,80 68% 61% 53% 85% 76% 66%
7.500,00 6.786,90 5.016,48 3.857,23 3.202,11 67% 51% 43% 74% 57% 47%

10.000,00 9.286,90 7.240,16 4.932,23 3.862,11 72% 49% 39% 78% 53% 42%
12.000,00 11.286,90 8.740,16 5.792,23 4.090,84 73% 48% 34% 77% 51% 36%

Fonte: Nota Técnica 232 do DIEESE. Taxa de reposição sobre o salário líquido calculada pelo autor.

A Tabela 1 mostra que trabalhadores que ganham 1 
SM levam para casa uma renda 2%, 4% ou 6% maior 
do que antes, respectivamente, nas reduções de jorna-
da de 25%, 50% e 70%. A Tabela 1 mostra, também, 
que a redução na renda é inferior a 30% quando a 
jornada é reduzida em 25%, para qualquer valor de 
salário bruto. A taxa de reposição é menor que 70% 
somente para os salários acima de R$ 7.500,00 (quan-
do a redução da jornada é de 50%) e para os salários 
acima de R$ 5.000,00 (quando a redução da jornada 
é de 70%). As células dos salários preservados até a 
faixa de 70% estão assinaladas em amarelo.

3  Suspensão do Contrato de Trabalho

A Tabela 2, a seguir, mostra a renda resultante depois 
da suspensão do contrato de trabalho para os dois 

grupos de empresas previstos na MP 936. Como fize-
mos na Tabela 1, acrescentamos três colunas à tabela 
elaborada pelo DIEESE na referida Nota Técnica 232, 
para mostrar a taxa de reposição em relação ao sa-
lário líquido, anterior à suspensão. Nos dois grupos 
de empresas, os empregados com salário igual a 1 
SM ganham um aumento de 8% na renda líquida pós-
-suspensão. Nas empresas com faturamento anual de 
até R$ 4,8 milhões, para todos os que ganham até R$ 
3.000,00 a suspensão do contrato de trabalho provoca 
uma redução na renda inferior a 30%. Nas empresas 
com faturamento maior que R$ 4,8 milhões, a margem 
de 70% da renda é preservada para salários de até R$ 
4.000,00. Nos dois casos, as células estão coloridas de 
amarelo, na Tabela 2. 
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4  Benefício Emergencial Para os Informais

O regime da CLT cobre apenas 38% dos indivíduos 
ocupados no mercado de trabalho. Para preservar a 
renda dos trabalhadores sem vínculo formal e fora do 
alcance da CLT, o governo criou outro benefício emer-
gencial, no valor de R$ 600,00 mensais, ao qual têm 
direito os empregados sem carteira, os trabalhadores 
por conta própria, bem como os microempreende-
dores cobertos pelo MEI, além dos desocupados que 
não recebem o seguro-desemprego. É uma parcela 
bastante grande da população brasileira, e o dimensio-
namento deste benefício será apresentado na próxima 
seção. No primeiro dia depois do anúncio das formas 
de fazer o cadastramento, já haviam se inscrito cerca 
de 33 milhões de indivíduos. Até o momento em que 
este texto foi escrito, o governo já tinha conseguido 

aprovar o cadastro e pagar o benefício para milhões 
de indivíduos e estava realizando esforços para com-
pletar a operação de pagamento a muitos outros. 

5   Potência das Medidas Trabalhistas

A Tabela 3, a seguir, mostra as dimensões do mercado 
de trabalho, representado pela população ocupada e 
desocupada (a força de trabalho), que chega a 106,1 
milhões de indivíduos. Há, ainda, 65,9 milhões de 
pessoas com 14 anos ou mais de idade que, potencial-
mente, poderiam participar do mercado de trabalho. 
Os dois conjuntos − força de trabalho e pessoas fora da 
força de trabalho −, somados, formam um contingente 
de 172 milhões, que é a chamada população em idade 
de trabalhar.

Tabela 2 - Renda Resultante da Suspensão do Contrato de Trabalho

Salário bruto Salário líquido

Faturamento até R$ 4,8 mi/ano Faturamento > R$ 4,8 mi/ano

Benefício
Taxa de reposição

em relação ao salário Benefício
+ ajuda

Taxa de reposição
em relação ao salário

Bruto Líquido Bruto Líquido
1.045,00 966,63 1.045,00 100% 108% 1.045,00 100% 108%
1.500,00 1.380,68 1.045,00 70% 76% 1.181,50 79% 86%
2.000,00 1.835,68 1.479,88 74% 81% 1.635,92 82% 89%
2.500,00 2.152,99 1.729,88 69% 80% 1.960,92 78% 91%
3.000,00 2.592,99 1.813,03 60% 70% 2.169,12 72% 84%
4.000,00 3.165,72 1.813,03 45% 57% 2.469,12 62% 78%
5.000,00 4.025,72 1.813,03 36% 45% 2.769,12 55% 69%
7.500,00 6.786,90 1.813,03 24% 27% 3.519,12 47% 52%

10.000,00 9.286,90 1.813,03 18% 20% 4.269,12 43% 46%
12.000,00 11.286,90 1.813,03 15% 16% 4.869,12 41% 43%

Fonte: Nota Técnica 232 do DIEESE. Taxa de reposição sobre o salário líquido calculada pelo autor.
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Tabela 3 - População de 14 Anos e Mais de Idade

Condição de ocupação Milhões Porcentagem

População com 14 anos e + 172,0 100,0%
Na força de trabalho 106,1 61,7%

Ocupada 93,7 54,5%

Desocupada 12,3 7,2%
Fora da força de trabalho 65,9 38,3%

Fonte: Pnad/IBGE, trimestre dez/2019-janeiro e fevereiro/2020.
Obs: Lembrar que 3 SM = 80% dos trabalhadores.

O IBGE classifica a força de trabalho segundo a posição 
na ocupação e divide-a em quatro categorias. Os Em-
pregados são 62,8 milhões, que se dividem em setor 
privado (com carteira e sem carteira), os Domésticos 
(igualmente com carteira e sem carteira) e o setor pú-
blico (com carteira, militares e estatutários e sem car-
teira). Há, ainda, os Empregadores (com e sem CNPJ), 
que são 4,4 milhões, os Conta Própria (com e sem 
CNPJ), um contingente de 24,5 milhões, e, finalmente, 
Trabalhadores familiares, que são 1,9 milhões. Estas 
categorias e subcategorias ocupam as linhas 1 a 18 da 
Tabela 4 a seguir. 

As medidas trabalhistas adotadas para combater os 
efeitos da COVID-19 no mercado de trabalho têm duas 
populações-alvo potenciais. A primeira é constituída 
pelos 77,9 milhões de indivíduos ocupados (linha 19 
da Tabela 4) e a segunda, pelos 78,2 indivíduos não 
ocupados (linha 20 da Tabela 4, que é a soma dos de-
socupados e dos fora da força de trabalho na Tabela 

3). Os dois conjuntos somam 156,1 indivíduos. Este 
seria o alcance das medidas, a população-alvo poten-
cial total (linha 21). É preciso subtrair deste grande 
grupo os indivíduos que já recebem algum benefício 
do governo federal e também os menores de 18 anos, 
conforme o texto da MP 936 (linha 22 da Tabela 4). O 
resultado é um grupo de 96,1 milhões de indivíduos, 
que podemos denominar como o limite superior da 
população-alvo (linha 23). 

Para calcular o gasto mensal decorrente da implemen-
tação das medidas trabalhistas, consideramos uma 
população de 25 milhões de celetistas (equivalentes 
a 75% do total deste grupo, que é o contingente apro-
ximado dos que têm salários de até 3 SM. Além dos 
celetistas, estimamos em 50 milhões a quantidade de 
beneficiários fora do sistema CLT e também fora do 
funcionalismo público. São os desocupados, os em-
pregados sem carteira, os domésticos sem carteira, os 
trabalhadores por conta própria e os trabalhadores 
familiares. Não estão nesta conta os indivíduos fora da 
força de trabalho e que poderiam pleitear o benefício, 
como por exemplo, os desalentados. Nossa estimativa 
de beneficiários fora da CLT pode ser considerada até 
mesmo conservadora. As quantidades de pessoas (75 
milhões), o valor médio dos benefícios (R$ 748,00) e 
o gasto total são mostrados nas linhas 24, 25 e 26 da 
Tabela 4. O gasto mensal estimado chega a R$ 51,6 
bilhões (linha 26), que equivale a 39,3% da massa 
mensal de rendimentos de todos os trabalhadores 
ocupados (R$ 141,1 bilhões, linha 19).2
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Tabela 4 - Posição na Ocupação da População Ocupada e Magnitude da MP 936

Posição na ocupação Milhões Porcentagem de 
ocupados

Rendimento
Mensal médio

Massa de
rendimentos

mensais (bilhões)

1 Empregados 62,8 67,0% R$ 2.258 R$ 141,8

2 Setor privado (exceto domésticos) 45,3 48,3% R$ 2.055 R$ 93,1

3 Com carteira 33,6 35,9% R$ 2.252 R$ 75,7

4 Sem carteira 11,6 12,4% R$ 1.481 R$ 17,2

5 Trabalhador doméstico 6,2 6,6% R$ 916 R$ 5,7

6 Com carteira 1,7 1,8% R$ 1.290 R$ 2,2

7 Sem carteira 4,5 4,8% R$ 772 R$ 3,5

8 Ocupados no setor público 11,4 12,2% R$ 3.798 R$ 43,3

9 Com carteira 1,2 1,3% R$ 3.879 R$ 4,7

10 Militares e estatutários 7,9 8,4% R$ 4.281 R$ 33,8

11 Sem carteira 2,3 2,5% R$ 2.065 R$ 4,7

12 Empregadores 4,4 4,7% R$ 6.032 R$ 26,5

13 Com CNPJ 3,6 3,8% R$ 6.575 R$ 23,7

14 Sem CNPJ 0,8 0,9% R$ 3.620 R$ 2,9

15 Ocupados por conta própria 24,5 26,1% R$ 1.736 R$ 42,5

16 Com CNPJ 5,3 5,7% R$ 3.089 R$ 16,4

17 Sem CNPJ 19,2 20,5% R$ 1.360 R$ 26,1

18 Trabalhadores familiares auxiliares 1,9 2,0% - -

População-alvo

19 População-alvo potencial − ocupados (linhas 
11+14+24+27) 77,9  R$ 1.814 R$ 141,3

20 População-alvo potencial − não ocupados (linhas 6 + 7) 78,2    

21 População-alvo potencial (linhas 20+21) 156,1    

22 Aposentados/pensionistas/BPC + menores de 18 anos 
(estimativa) 60,0    

23 População-alvo total (linhas 22-23) 96,1    

Gasto mensal previsto Milhões Benefício médio Total
(bilhões)

Proporção da massa
de rendimentos

24 Empregados com carteira 25 R$ 1.020 R$ 25,5 18,0%
25 Informais e não ocupados (Corona voucher) 50 R$ 600 R$ 30,0 21,2%

26 Total 75 R$ 748 R$ 56,1 39,3%

Fonte: Pnad/IBGE, trimestre dez/2019-janeiro e fevereiro/2020.
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6  Considerações Finais

As medidas adotadas pelo governo não se limitam às 
anteriormente descritas. Foram facilitadas em cará-
ter emergencial, entre outras, a antecipação de férias 
coletivas, a ampliação do banco de horas, o aumento 
do espaço para o teletrabalho (home office) e foram 
adotadas medidas financeiras adicionais como a pos-
sibilidade de sacar 1 SM do FGTS para todos os traba-
lhadores e a transferência da liquidez do PIS-PASEP 
para o FGTS.

Vistas no seu conjunto, as medidas trabalhistas re-
presentam um maciço aporte de recursos, capazes de 
ajudar as empresas a sustentar o emprego formal e 
os trabalhadores informais a sustentar sua renda por 
três a quatro meses, provavelmente o tempo suficien-
te até o pior da pandemia passar e estarmos prontos 
para iniciar a recuperação. 

Finalmente, não é demais repetir que o conjunto de 
medidas priorizou o segmento que deve mesmo ser 
priorizado. Conforme se demonstrou aqui, a renda dos 
trabalhadores da base da pirâmide ficará bastante 
preservada. Pouco importa se isso for conseguido por 
meio de acordos individuais ou negociação coletiva, o 
importante é – e esta parece ter sido a motivação das 
medidas – criar rapidamente os mecanismos e alocar 
os recursos necessários para manter o fluxo de renda, 
de consumo e o emprego dos trabalhadores. 

1  Os trabalhadores cujo salário é igual ou maior que duas vezes o teto 
dos benefícios do INSS podem se engajar em negociação individual, 
de acordo com a legislação trabalhista recentemente aprovada. São 
os chamados hiperssuficientes. 

2  Para calcular o valor médio do benefício aos celetistas, utilizamos 
o valor médio do seguro-desemprego, que é aproximadamente 1,3 
Salários Mínimos. Este é o valor médio do benefício emergencial 
adotado para os casos de suspensão do contrato de trabalho. No caso 
da redução de jornada, adotamos o caso de redução de 50% como 
média, que corresponde ao benefício. Estimamos o valor médio do 
benefício emergencial para os celetistas por meio da média dos va-
lores dos benefícios nos dois casos: benefício médio dos celetistas é 
igual a (1,3 SM + 0,5*1,3 SM)/2 = 1,5*1,3/2 SM = 1 SM = R$ 1.020,00.

(*) Professor Sênior da FEA/USP e Coordenador do  
Projeto Salariômetro da Fipe.  

(E-mail: hzy@hzy.com.br).
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Respostas da Seguridade Social à Crise da Pandemia de Coro-
navírus/COVID-19 

Rogério Nagamine Costanzi (*)

A forte crise sanitária, econômica 
e social decorrente da pandemia 
de coronavírus ou COVID-19 tende 
a fortalecer a importância de um 
Sistema de Seguridade forte nos 
países e em nível internacional. 
Tomando como objetivo de qual-
quer Sistema de Seguridade Social 
a garantia de renda para trabalha-
dores ou pessoas que perderam a 
capacidade laboral, seja por idade 
avançada, por problemas de saúde, 
desemprego ou mesmo outras cau-
sas, é óbvio que seu papel é abso-
lutamente fundamental na atual 
crise. Embora as consequências da 
presente crise sejam, em grande 
medida, relativamente imprevisí-
veis, a tendência é que os sistemas 
de Seguridade Social tenham sua 
importância mais amplamente re-
conhecida depois da superação da 
pandemia. Tal perspectiva também 
se embasa na profundidade e na 
disseminação tão ampla de perda 
ou interrupção de renda da atual 
crise que deve gerar relevante 
queda na produção, aumento do 
desemprego e da informalidade 
e incremento generalizado da dí-
vida pública ao redor do mundo. 
Sem medidas compensatórias há 
risco de crescimento da pobre-

za. De acordo com estimativas 
da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT, 2020), as medidas 
de bloqueio total ou parcial estão 
afetando agora quase 2,7 bilhões 
de trabalhadores, representando 
cerca de 81% da força de trabalho 
do mundo, na medida em em que 
esses trabalhadores vivem em paí-
ses com fechamentos obrigatórios 
ou recomendados.

Com o objetivo de analisar essas 
questões e, mesmo que de forma 
sintética, as respostas no âmbito 
da Seguridade Social e mercado de 
trabalho que os países têm dado 
para minimizar os impactos eco-
nômicos e sociais das necessárias 
políticas de isolamento, o presente 
artigo está organizado da seguinte 
forma: a) na primeira parte, será 
feita uma análise sintética das 
respostas da seguridade social em 
nível internacional para atenuar os 
severos impactos da pandemia de 
coronavírus; b) na segunda seção, 
serão feitas as considerações fi-
nais.  No anexo, há um resumo sin-
tético mais detalhado das medidas 
tomadas pelos diferentes países, 
embora seja um levantamento não 
exaustivo ou definitivo. 

1  Breve Resumo das Principais 
Respostas da Seguridade So-
cial e de Mercado de Trabalho 
em Nível Internacional Ante a 
Crise Decorrente da Pandemia 
do Coronavírus

De acordo com Gentilini, Almenfi 
e Orton (2020), no começo de abril 
de 20202 foi possível identifcar que 
pelo menos 106 países haviam in-
troduzido ou adaptado programas 
de proteção social e de emprego 
em resposta à COVID-19, agregan-
do um total de 418 programas. 
Entre as classes de intervenções, 
a assistência social era a mais uti-
lizada, incluindo um total de 241 
programas, seguida por ações no 
seguro social (116) e intervenções 
no mercado de trabalho (61). 

No âmbito da  assistência social, 
os programas de transferência de 
renda (com ou sem condicionalida-
des) são claramente a intervenção 
mais amplamente utilizada pelos 
governos, contabilizando 124 pro-
gramas em 71 países, ou seja, mais 
da metade (51,5% do total) dos 
esquemas de assistência social. 
Se também fossem consideradas 
outras vertentes de transferência 
de renda como aposentadorias 
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não contributivas, suporte para 
cuidado de crianças e renda básica 
universal única, esses programas 
chegariam a 149, que corresponde 
a cerca de 1/3 do total de progra-
mas (35,6%). Há programas de 
transferência de renda que foram 
adaptados e novos que foram cria-
dos. 

Hong Kong e Singapura estão ado-
tando dois programas de caráter 
universal. No caso de Hong Kong, 
estava planejada uma transferên-
cia única para residentes perma-
nentes com idade superior a 18 
anos. O governo de Singapura in-
troduziu um pagamento de trans-
ferência, dependendo da renda, 
para todos os residentes com 21 
anos ou mais de idade. A distri-
buição de alimentos ou similares 
(vouchers de supermercado, por 
exemplo) também se mostrou uma 
prática entre as mais comuns, bem 
como a renúncia ou postergação 
das mais variadas obrigações fi-
nanceiras.

Houve um número significativo 
de programas de transferência 
de renda que foram criados como 
iniciativas decorrentes da crise da 
Covid-19, mais especificamente, 
pelo menos 54 iniciativas em 36 
países, como por exemplo, Brasil, 
Equador, Peru, Irã, Jordânia e Itália. 
Houve criação de novos programas 
mesmo em países que já tinham 
ações. No caso do Equador, a in-
formação era de uma nova trans-
ferência de 60 dólares introduzida 
para trabalhadores informais que 

tinham renda inferior a 400 dóla-
res por mês. O Irã planejava apoiar 
cerca de 3 milhões de famílias de 
baixa renda sem empregos per-
manentes. Na Jordânia, o governo 
anunciou programa de emergência 
temporário para apoiar famílias 
afetadas pela COVID-19 com pa-
gamentos a cada duas semanas. 
Em março de 2020, o Conselho de 
Ministros do Peru aprovou paga-
mento excepcional para famílias 
vulneráveis ou pobres afetadas 
pela quarentena para ficarem em 
casa. No anexo, há um quadro com 
maiores informações e uma análise 
muito mais detalhada de cada um 
dos países. 

Em países que não introduziram 
novos programas, mas modifica-
ram intervenções preexistentes, 
em geral, essas mudanças segui-
ram as seguintes diretrizes: am-
pliação da cobertura, níveis mais 
altos de benefícios, adiantamen-
tos, simplificação de requisitos 
administrativos, integração de 
esquemas de resposta COVID em 
plataformas de entrega existentes 
e outras soluções inovadoras como 
programas de alimentação escolar 
que entregam comida diretamente 
às casas das crianças ou pontos de 
distribuição próximos.

Vários países fornecem ou irão 
fornecer benefícios em dinheiro 
aos trabalhadores independentes 
afetados por crises (por exemplo, 
Irlanda, Portugal, Nova Zelândia) 
e/ou aqueles no setor informal 
(Índia). Há aqueles que estão redu-

zindo o tempo administrativo ne-
cessário para subsídios por doença 
e desemprego, como por exemplo, 
Suécia e Suíça. Entre as interven-
ções no âmbito da previdência so-
cial, as licenças médicas pagas e os 
subsídios em caso de desemprego 
são medidas comuns.

Finalmente, em termos de pro-
gramas de mercado de trabalho, 
os subsídios salariais desempe-
nham um papel primordial, como 
por exemplo, na Áustria, Bulgá-
ria, Jamaica, Polônia e Portugal. 
As regulamentações trabalhistas 
estão sendo ajustadas na Hungria, 
Panamá e Eslovênia, enquanto 
países como Alemanha e Holanda 
estão implementando programas 
de jornada reduzida (com governos 
cobrindo parte dos custos).

O conjunto de medidas tomadas é 
amplo e engloba uma quantidade 
enorme de países, de tal sorte que 
o levantamento apresentado no 
anexo é bastante reduzido e sin-
tético, mas há as indicações das 
fontes de informações que trazem 
dados mais detalhados.

No Brasil, há que se destacar um 
amplo conjunto de medidas. No 
começo de abril era possível conta-
bilizar cerca de 260 atos legais ou 
normativos relacionados à COVID-
19 ou ao coronavírus no âmbito 
do governo federal, entre Medidas 
Provisórias, Projetos de Lei, Decre-
tos, Portarias e outros.3  Uma pri-
meira ação que merece destaque 
é o chamado auxílio emergencial, 
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que corresponde a um benefício 
no valor de R$ 600,00 (seiscen-
tos reais) mensais ao trabalhador 
que atende cumulativamente os 
seguintes requisitos: a) ser maior 
de 18 (dezoito) anos de idade; b) 
não ter emprego formal ativo; c) 
não ser beneficiário da previdên-
cia, assistência social, seguro-de-
semprego ou outro  programa de 
transferência de renda federal, 
exceto o Bolsa Família; d) ter renda 
familiar mensal per capita  de até 
1/2 (meio) salário mínimo ou a 
renda familiar mensal total seja de 
até 3 (três) salários mínimos; e) no 
ano de 2018, não tenha recebido 
rendimentos tributáveis acima de 
R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, qui-
nhentos e cinquenta e nove reais 
e setenta centavos); f) que exercia 
atividade na condição de micro-
empreendedor individual (MEI), 
contribuinte individual do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), 
trabalhador informal ou desempre-
gado de qualquer natureza, inclusi-
ve o intermitente inativo, inscrito 
no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚ-
nico) até 20 de março de 2020, ou 
que, nos termos de autodeclaração, 
cumpra o requisito de renda. O re-
cebimento do auxílio emergencial 
está limitado a 2 (dois) membros 
da mesma família e pode haver a 
substituição temporária do bene-
fício do Bolsa Família pelo auxílio 
emergencial. A mulher provedora 
de família monoparental recebe-
rá 2 (duas) cotas do auxílio. As 
condições de renda familiar serão 
verificadas por meio do CadÚnico, 

para os trabalhadores inscritos, e 
por meio de autodeclaração, para 
os não inscritos, por meio de plata-
forma digital. A estimativa inicial 
é que se pagaria cerca de 54,5 mi-
lhões de cotas com valor estimado 
de cerca de R$ 98,2 bilhões. Esta 
medida foi sancionada por meio da 
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, 
mas o Congresso já estava debaten-
do ampliações adicionais ao auxílio 
emergencial. 

A Medida Provisória (MP) nº 927 
estabeleceu que, no ano de 2020, 
o pagamento do 13º dos benefi-
ciários da previdência social que, 
durante este ano, tenham recebido 
auxílio-doença, auxílio-acidente, 
aposentadoria, pensão por morte 
ou auxílio-reclusão será nas com-
petências de abril e maio, sendo 
que o cronograma normal é agosto 
e novembro. A citada MP também 
dispõe sobre as medidas trabalhis-
tas para enfrentamento da crise da 
COVID-19. Mais especificamente, 
foi estabelecido que para enfrentar 
os efeitos econômicos negativos 
e preservar o emprego e a renda, 
os empregadores poderão adotar, 
dentre outras, as seguintes medi-
das: o teletrabalho, a antecipação 
de férias individuais, a concessão 
de férias coletivas, o aproveitamen-
to e a antecipação de feriados,  o 
banco de horas e o diferimento do 
recolhimento do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS).  

A Medida Provisória nº 936, de 1º 
de abril de 2020, instituiu o Pro-
grama Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda. Também 
na linha de preservação de postos 
de trabalho, a Medida Provisória 
nº 944, de 3 abril, instituiu o Pro-
grama Emergencial de Suporte a 
Empregos, destinado à realização 
de operações de crédito com em-
presários, sociedades empresariais 
e sociedades cooperativas, excetu-
adas as sociedades de crédito, com 
a finalidade de pagamento de folha 
salarial de seus empregados.

A Portaria nº 139, do Ministério da 
Economia, prorrogou o prazo para 
o recolhimento de tributos fede-
rais, sendo a amplitude de tal me-
dida posteriormente ampliada pela 
Portaria nº 150. Também houve 
redução do teto da taxa de juros 
do empréstimo consignado para 
aposentados e pensionistas do 
INSS de 2,08% para 1,8% ao mês 
e extensão do prazo de 72 para 84 
meses. De modo geral, o conjunto 
de medidas é muito amplo para ser 
apresentado neste artigo de forma 
detalhada4, mas em linha com as 
melhores práticas internacionais 
no âmbito da Seguridade e merca-
do de trabalho.

2 Considerações Finais

A atual crise sanitária, econômica e 
social provocada pela Pandemia de 
Coronavírus tem gerado uma gran-
de profusão de ações por parte dos 
governos da maior parte dos países. 
Como colocado, a presente crise 
denota a importância de ter um ro-
busto Sistema de Seguridade Social.  
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Levantamento realizado aponta 
pelo menos 418 programas na área 
de Assistência e/ou Seguro Social e 
mercado de trabalho em pelo menos 
106 países. A maior parte das me-
didas estava na área da Assistência 
Social, destacando-se os programas 
de transferência de renda. As inicia-
tivas decorriam tanto de alterações 
em programas já existentes como 
também da criação de novas inicia-
tivas. No atual contexto, também 
parecem fundamentais medidas de 
mercado de trabalho que busquem 
preservar empregos e renda. No 
caso brasileiro, como superficial-
mente apresentado, também há um 
grande conjunto de medidas tanto 
no âmbito da Seguridade Social 
como também aquelas voltadas 
para a preservação do emprego e 
da renda. 

Em nível mundial, pode-se esperar 
forte retração da atividade econô-
mica, rápido e grande incremento 
do desemprego, da informalidade 
e da pobreza. Como colocado pela 
OIT (2020), 2 bilhões de pessoas 
trabalham informalmente, a maio-
ria em países emergentes e em 
desenvolvimento. Em geral, esses 
trabalhadores informais carecem 
da proteção básica que empregos 
formais geralmente proporcio-
nam, incluindo acesso a serviços de 
saúde e não têm renda se pararem 
de trabalhar em caso de doença. 
Ademais, tendem a trabalhar em 
setores econômicos que não ape-
nas apresentam um alto risco de 
infecção por vírus, mas também 
são diretamente afetados por me-

didas de bloqueio. Neste sentido, 
medidas como o auxílio emergen-
cial no Brasil são extremamente 
necessárias na atual conjuntura. 
A OIT (2020) recomenda que as 
respostas devem se concentrar em 
dois objetivos imediatos: medidas 
de proteção à saúde e apoio eco-
nômico, visando a preservação de 
empregos e renda, tanto pelo lado 
da oferta quanto da demanda.

Como colocado pela CEPAL (2020), 
embora não se saiba quanto tempo 
durará a crise ou qual a forma ou 
velocidade da recuperação, quanto 
mais rápida e robusta a resposta, 
maior será a atenuação dos rele-
vantes efeitos negativos. De qual-
quer forma, a COVID-19 terá sérios 
efeitos no curto e no longo prazos 
sobre a oferta e a demanda nos ní-
veis agregado e setorial. O estudo 
da CEPAL (2020) também aponta 
para problemas de redução da 
liquidez, retração do comércio in-
ternacional e aumento do endivida-
mento. Embora seja difícil prever o 
tamanho da retração econômica, a 
previsão da Goldman Sachs de 24 
de março de 2020 previa quedas 
anuais no PIB de 3,8% nos Estados 
Unidos, de 9% na zona do euro e de 
2,1% no Japão. Este é um cenário 
de recessão global. Além disso, as 
economias podem até enfrentar 
uma contração de médio prazo sem 
a perspectiva de uma recuperação 
rápida.

A CEPAL (2020), antes da pande-
mia, projetava para a América La-
tina e o Caribe um crescimento má-

ximo de 1,3% em 2020. Mas, com a 
atual crise, a estimativa inicial é de 
queda do PIB de pelo menos 1,8%. 
Contudo, à medida que a pandemia 
evolui, as previsões de contrações 
entre 3% e 4%, ou até mais, não 
podem ser descartadas. O impacto 
econômico final dependerá das 
ações tomadas nos níveis nacio-
nal, regional e global. A projeção 
da CEPAL (2020) é que a pobreza 
poderia crescer de 30,3% para 
33,8% da população, entre 2019 e 
2020, e a extrema pobreza, de 11% 
para 13,3% na mesma compara-
ção. Esse cenário é agravado pelo 
fato de que a proteção social na 
América Latina e no Caribe já era 
inadequada mesmo antes da crise 
com altas taxas de informalidade 
e aumento do trabalho por conta 
própria. Poucos países têm bene-
fícios de desemprego, sendo que, 
em 2019, apenas  Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador e Uruguai 
tinham trabalhadores do setor for-
mal com seguro-desemprego. As 
recomendações da CEPAL (2020) 
são estímulo f iscal para apoiar 
os serviços de saúde e proteger a 
renda e o emprego, bem como os 
sistemas de proteção social preci-
sam ser fortalecidos para apoiar 
populações vulneráveis.

O Banco Mundial estava prevendo 
uma retração do PIB real da ordem 
de 4,6% para a região da América 
Latina e Caribe no ano de 2020, 
mas há um relevante grau de in-
certeza em relação a previsões na 
atual conjuntura. Os canais pelos 
quais choques externos adversos 
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afetarão as economias da América 
Latina variam de país para país, 
mas certamente as medidas de 
contenção adotadas para retardar 
a propagação da epidemia resul-
taram em uma forte desacelera-
ção do crescimento econômico na 
China e entre os países do G7, duas 
potências econômicas cujo desem-
penho tem impacto relevante na 
economia da América Latina e do 
Caribe. Também se pode esperar 
que os preços das commodities 
caiam acentuadamente, com conse-
quências deletérias para a região. 
O transporte aéreo foi reduzido de 
forma drástica e o turismo entrou 
em colapso, que também deve ter 
um impacto adverso, em especial 
nos países do Caribe.

Embora exista muita incerteza em 
relação aos impactos econômicos 
e sociais da presente crise, parece 
inevitável que haverá queda re-
levante na produção, aumento do 
desemprego e da informalidade, 
bem como risco de crescimento 
da pobreza. Apesar da esperada 
queda no PIB de forma generali-
zada, também haverá, de forma 
relativamente duradotura, impor-
tante alteração na composição da 
demanda. Parece difícil acreditar 
em uma rápida recuperação da 
demanda em determinados setores 
ou atividades − como por exemplo, 
cinemas, shoppings, transporte 
aéreo, turismo e outros −  pelo 
provável e esperado receio de boa 
parte da população em realizar 
determinadas atividades. Por outro 
lado, algumas atividades ou setores 

podem ou devem ter crescimento 
da demanda, como por exemplo, 
serviços/equipamentos médicos, 
indústria farmacêutica, álcool em 
gel e máscaras. Enfim, espera-se 
queda na demanda, mas também 
importantes alterações na compo-
sição da demanda e, neste sentido, 
parecem importantes medidas de 
políticas públicas que busquem 
facilitar a realocação de recursos 
que será necessária e desejável. O 
aumento do endividamento público 
também parece inevitável, sendo 
apenas importante transformar, 
da melhor forma possível, esse 
aumento em mudanças estruturais 
em relação a alguns problemas que 
agravam a crise, como por exem-
plo, a oferta reduzida de leitos em 
hospitais ou mesmo a precariedade 
no transporte coletivo. 

Certamente, a atual crise é muito 
severa em todos os campos e exige 
esforços múltiplos em diversas 
áreas para superar a pandemia, 
evitar o estrangulamento do sis-
tema de saúde e salvar vidas. Além 
disso, exigirá um grande esquema 
de proteção social para garantir 
emprego e renda em nível mundial.
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Anexo

País Resumo de Algumas Medidas

Alemanha Trabalhadores independentes e pequenas empresas podem receber ajuda de emergência única do governo federal, dependen-

do do tamanho da empresa. A condição é que as dificuldades econômicas estejam diretamente ligadas à crise da COVID-19 e 

que os danos ocorreram após 11 de março de 2020. O governo federal está estendendo linhas de crédito e garantias estatais 

para empresas por meio do banco federal de investimentos KfW. O período para o emprego de curta duração em condições 

privilegiadas aumentou de 70 para 115 dias por ano.

Argentina Crédito para pagamentos de salários para micro e pequenas empresas; criação de novo programa de transferência chamado de 

renda familiar de emergência: excepcional benefício monetário não contributivo para argentinos e residentes, entre 18 e 65 anos 

de idade, desempregados, que trabalham na economia informal, sejam monotributistas (categorias inferiores) ou trabalhadores 

domésticos. Um único membro do grupo familiar é pago; criação de programa de assistência de emergência ao trabalho e à 

produção. Fundo Argentino de Garantia (FoGAr): o governo criou um Fundo Específico para conceder garantias para facilitar o 

acesso a empréstimos para capital de giro, incluindo pagamentos de salários, contribuições e contribuições de empregadores, 

pelas Micro, Pequenas e e Médias Empresas.

Áustria O pacote fiscal total é de 38 bilhões de euros (cerca de 9% do PIB). Foi introduzido um trabalho de curta duração, permitindo 

uma redução de 10% no horário de trabalho, de 80 a 90% do salário normal. Os empregadores pagarão apenas as horas 

trabalhadas, enquanto o restante será pago a partir do orçamento. Destinados recursos para garantir empréstimos às micro e 

pequenas empresas no setor do turismo, a fim de atenuar problemas de liquidez. Trabalhadores com crianças menores de 14 

anos podem obter licença adicional por até três semanas. Até o final de abril, o governo reembolsará os empregadores por um 

terço dos salários dos trabalhadores que tirarem essa licença especial. Programa especial “Os comerciantes ajudam os comer-

ciantes”, acordado pela associação de varejistas, na qual os trabalhadores do varejo podem ser realocados das empresas de 

alimentos e não-alimentares, para proteger o emprego em alguns setores e fortalecer a capacidade de outros.

Austrália Em 30 de março, o governo anunciou pagamento para ajudar a manter os australianos em empregos, apesar do impacto eco-

nômico expressivo da COVID-19. O JobKeeper Payment ajuda as empresas significativamente afetadas pela COVID-19 a cobrir 

os custos dos salários de seus funcionários. O governo australiano lançou um site do Jobs Hub para ajudar os australianos a 

encontrar trabalho durante a pandemia da COVID-19.

Bélgica Água, gás e eletricidade não serão cortados durante a crise da COVID-19. Ampliação do seguro-desemprego e postergação 

das contribuições para Seguridade Social. 

Bulgária O Fundo de Desemprego pagará 60% da renda dos empregados dos setores mais fortemente influenciados pela crise da COVID-19 

por até três meses. Diferimento do pagamento de impostos. 

Canadá Garantia de suporte de renda para aqueles que não se qualificam para o recebimento do seguro-desemprego e medidas na 

área de segurança alimentar. Subsídio salarial de Emergência do Canadá para empresas qualificadas para ajudar a manter e 

devolver trabalhadores à folha de pagamento; adiamento do imposto de renda; aumento do crédito disponível para pequenas, 

médias e grandes empresas, incluindo a criação de um novo programa de disponibilidade de crédito comercial; criação de uma 

nova conta comercial de emergência do Canadá, que fornecerá empréstimos para pequenas empresas e sem fins lucrativos.
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Chile Transferência de renda para aqueles sem trabalho formal − bônus equivalente ao bônus de subsídio para uma família (SUF), 

que beneficiará 2 milhões de pessoas sem trabalho formal. Licença remunerada (garantida pelo Fundo de Solidariedade ao 

Desemprego) para todos os trabalhadores, públicos e privados, que, por motivos de emergência, devem permanecer em casa 

sem a possibilidade de trabalho remoto.

China Apoio a empresas envolvidas em suprimentos médicos, transporte e suprimento diário. Medidas financeiras para ajudar micro 

e pequenas empresas. Assistência social de desemprego por até seis meses para os desempregados não elegíveis para bene-

fícios de seguro social de desemprego. Maior assistência social às famílias em dificuldades.

Colômbia Ampliação de programa de transferência de renda já existente e criação de novo programa voltado para os trabalhadores infor-

mais. Destinados US$ 70 bilhões no Fundo Nacional de Garantias para proteger entidades como o Banco Agrário, o Bancoldex 

e o Finder para apoiar alívio financeiro para empresas, microempresários e pessoas físicas, sendo US$ 20 bilhões para micro, 

pequeno e médio empresário.

Coreia do Sul O governo decidiu oferecer pagamentos emergenciais a famílias na faixa de renda inferior (novo programa de transferência de 

renda). O governo apoiará, financeiramente, a assistência à infância para famílias de baixa renda à medida que passam da 

creche infantil para a assistência domiciliar. Introdução de subsídios para retenção de emprego por três meses.

Costa Rica Adiantamento no pagamento de aposentados e implementação de programa de transferência de renda condicionada. Plano 

PROTEGER com o objetivo de atender as consequências do coronavírus COVID-19, em busca de resguardar as pessoas, os 

trabalhadores e as empresas.

Dinamarca As autoridades responderam à crise em andamento, fornecendo apoio fiscal discricionário na ordem de 2,5% do PIB (cerca de 

60 bilhões de coroas dinamarquesas). O aumento dos gastos financiará principalmente necessidades adicionais de assistência 

médica e medidas orçamentárias extraordinárias para apoiar trabalhadores e empresas. Para as empresas que sofrem grandes 

quedas na demanda, os funcionários podem ser enviados para casa e o governo cobrirá 75% do salário (máximo de 3.100 euros) 

se a empresa prometer não demitir nenhum trabalhador por razões econômicas. Este programa durará três meses.

El Salvador O governo obrigou as empresas privadas a garantir quarentena de categorias específicas de trabalhadores, incluindo aqueles 

com mais de 60 anos, mulheres grávidas ou com condições preexistentes. Esses trabalhadores receberão uma licença médica 

paga por 30 dias. A “Lei de Responsabilidade Fiscal pela Sustentabilidade das Finanças Públicas e Desenvolvimento Social” 

está suspensa temporariamente, enquanto a Emergência Nacional pela COVID-19 durar e, consequentemente, a aplicação dos 

parâmetros e metas fiscais exigidas na referida Lei. Bônus mensal por domicílio será concedido a pessoas que não têm vínculo 

empregatício, sem renda permanente e que foram economicamente afetadas pela pandemia, desde que cumpram a quarentena 

domiciliar por 30 dias.

Espanha Uma das medidas para apoiar as famílias foi garantir o direito básico à alimentação de crianças vulneráveis afetadas pelo 

fechamento das escolas. Governo destinou 300 milhões de euros para um fundo extraordinário de contingência para apoiar 

serviços sociais, com atenção especial a idosos e dependentes. Introdução de um benefício familiar para pagar aos pais que 

precisam cuidar de seus filhos durante o fechamento das salas de aula pela Covid-19 e quando sua empresa não puder oferecer 

alternativas. Foi aprovada linha de financiamento específica pelo Instituto Oficial de Crédito no valor de 400 milhões de euros 

para atender às necessidades de liquidez de empresas e trabalhadores independentes no setor de turismo, além de atividades 

relacionadas que estão sendo afetadas.
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Estados Unidos A Lei de Combate ao Coronavírus permite que os pais que cuidam de crianças cujas escolas fecharam tenham 12 semanas de 

licença familiar remunerada. Isso inclui duas semanas de licença médica paga com 100% do salário normal da pessoa, até US $ 

511 por dia. Também fornecerá até 12 semanas de licença médica e familiar remunerada em 67% do salário normal da pessoa, 

até US $ 200 por dia. Trabalhadores do setor de TI e trabalhadores independentes também obtêm esses benefícios na forma de 

um crédito fiscal. Fornecimento a pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos compostas por 500 funcionários ou 

menos, com quase US$ 350 bilhões em empréstimos; expansão do programa de empréstimos de emergência para desastres 

dos EUA, financiando US$ 10 bilhões em adiantamentos em pedidos de empréstimos para ajudar pequenas empresas a cobrir 

despesas como licença médica, folha de pagamento e aluguel; créditos fiscais de US$ 5.000 para salários pagos a cada funcio-

nário por empresas afetada adversamente pelo coronavírus.

Equador Novo programa de transferência de renda de US$ 60 para trabalhadores informais que ganham menos de US$ 400 por mês. 

Seriam US$ 60 dólares em abril e mais US$ 60 em maio.

Egito Ampliação do programa de transferência de renda existente e criação de novo programa. Adição de 60 mil pessoas ao programa 

de transferências monetárias “Takaful & Karama Program”. Suspensão de escolas e universidades, desenvolvimento de ferra-

mentas de e-learning. Fechamento de aeroportos de 19 de março a 15 de abril.

França Prestações especiais de desemprego para empregados que pararam de trabalhar. A empresa compensa 70% do salário bruto. 

Os assalariados com salário mínimo são remunerados a 100%. A empresa será integralmente reembolsada pelo Estado para 

quem faturar até 6.927 euros de valor bruto mensal, ou seja, 4,5 vezes o salário mínimo.

Finlândia Reconhecimento temporário de empreendedores e freelancers como beneficiários de benefícios de desemprego; eliminação do 

período de espera por benefícios de desemprego.

Grécia O pagamento do subsídio de desemprego será prorrogado por dois meses para aqueles cujo direito termina em 31 de março. 

Transferência de renda  para cerca de 500.000 funcionários em empresas / negócios fechados por causa da COVID e também 

para trabalhadores por conta própria. Na verdade, transferências para indivíduos vulneráveis, para funcionários de empresas 

atingidas, freelancers e trabalhadores independentes. Licença remunerada para pais que têm filhos que não frequentam a 

escola; suporte de liquidez a empresas afetadas por meio de empréstimos, garantias de empréstimos, bonificações de juros e 

pagamentos diferidos de contribuições fiscais e previdenciárias. Como pré-requisito para a suspensão de impostos, as empre-

sas precisam reter todos os seus trabalhadores.

Holanda O governo anunciou uma provisão de três meses para trabalhadores independentes com problemas financeiros. Qualquer 

empresa que espere perder pelo menos 20% de sua receita poderá solicitar à Agência de Seguro-Desemprego subsídio que 

lhe permita pagar o salário de seus funcionários por três meses (até um máximo de 90% do salário, dependendo da perda do 

volume de negócios), com a possibilidade de prorrogá-lo por mais três meses. Escolas e universidades estão fechadas, pelo 

menos até as férias de maio. Acordos especiais são feitos para as necessidades de educação e creche dos filhos de pessoas 

nas chamadas "profissões cruciais".

Honduras Garantia de estabilidade no emprego, bem como a concessão de uma contribuição solidária, que garanta a sobrevivência 

dos trabalhadores. O Regime de Contribuição Privada (RAP) participará como colaborador e concederá a seus afiliados um 

adiantamento dos valores que eles têm a seu favor. O adiantamento será dividido em três pagamentos mensais sucessivos 

de igual valor a serem desembolsados em três meses; garantia de acesso à seguridade social. Os trabalhadores manterão o 

benefício do acesso à saúde através do Instituto de Seguridade Social de Honduras (IHSS), mesmo quando as contribuições 

forem suspensas devido à suspensão do trabalho ou ao período da Emergência Nacional; interrupção temporária da cobrança 

de contribuições do empregador até três meses a partir de março de 2020.

Índia Transferências diretas em dinheiro de US$ 13 para pensionistas pobres, viúvas e deficientes, e US$ 19,6 serão transferidos em 

prestações para 200 milhões de mulheres. 
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Irã Planejamento para apoiar cerca de 3 milhões de famílias de baixa renda sem empregos permanentes com transferências de 

renda.

Irlanda Esquema COVID-19 de Subsídio Salarial reembolsa os empregadores em até 70% do salário de um funcionário até um nível de 

€ 410 para permitir que os empregadores paguem seus funcionários durante a atual pandemia; Benefício de Doença Avançada 

COVID-19 (“subsídio por doença”) de € 350 por semana para indivíduos em quarentena com certificação médica (por no máximo 

duas semanas) para minimizar qualquer desestímulo que os trabalhadores e os trabalhadores independentes possam ter contra 

o autoisolamento; pagamento de desemprego pandêmico COVID-19 disponível a todos os funcionários e trabalhadores indepen-

dentes que perderam o emprego devido a uma desaceleração da atividade econômica causada pela pandemia da COVID-19.

Israel A Histadrut (Organização Geral dos Trabalhadores) e o governo fizeram acordo de férias remuneradas para trabalhadores do 

setor público. Trata-se de um acordo de férias coletivas para os trabalhadores que precisam ficar longe do trabalho; relaxamento 

das exigências para obter subsídios e subsídios de desemprego para trabalhadores demitidos; subsídios para trabalhadores 

independentes e micro e pequenas empresas; e pagamentos diferidos de imposto de renda, IVA, imposto predial, contribuição 

previdenciária e contas de luz e água. 

Itália Os pais de crianças com menos de 12 anos podem se afastar por até 15 dias a partir de 5 de março de 2020, recebendo 50% 

do salário pago pelo Estado. Os trabalhadores terão sua ausência no trabalho de quarentena considerada como licença médica, 

com os custos pagos pelo Estado. Suspensão do pagamento de impostos e hipotecas; bônus de até € 100 para trabalhado-

res com uma renda anual bruta de até € 40.000 que trabalharam em março de 2020; Retenção de emprego com suporte de 

renda (80% do salário bruto e contribuição previdenciária total) durante períodos de interrupção temporária ou permanente 

da produção resultante de dificuldades econômicas, industriais ou financeiras. Renda mensal para trabalhadores sazonais e 

independentes.

Jamaica Antecipação do pagamento do programa de transferência de renda existente e criação de novo programa. 

Japão Um subsídio planejado reembolsará dois terços do subsídio de férias de um empregador de Micro e Pequena Empresa ou me-

tade para uma grande empresa. Estabelecimento de um programa de empréstimo especial COVID-19 (na escala de 500 bilhões 

de ienes) e redução da taxa de juros, para fornecer apoio financeiro a micro, pequenas e médias empresas.

Kosovo Medidas no campo das transferências de renda. Pagamento antecipado das aposentadorias e pensões. 

Malásia Afastamento por doença: cerca de US$ 150 serão fornecidos por funcionário/mês por até seis meses para os trabalhadores que 

são obrigados a tirar uma licença sem remuneração a partir de 1º de março de 2020. O benefício será disponibilizado através do 

Sistema de Seguro de Emprego (EIS), sendo direcionado a trabalhadores com renda mensal inferior a RM 4.000 (cerca de US$ 

1.000). Fundos especiais para associações de agricultores e pescadores para desenvolver projetos agroalimentares de curto 

prazo que possam gerar renda dentro de 3-6 meses. Programa de subsídio por salário para empresas com trabalhadores locais 

que ganhem RM 4.000 e que estejam registradas desde 1º de janeiro de 2020. 

México Adiantamento no pagamento de aposentadorias.

Noruega Mudanças/Ampliação no seguro-desemprego. Subsídios salariais maiores para demissões temporárias e benefícios de desem-

prego mais generosos; diferimento de pagamentos de impostos; estabelecimento de um regime de garantia governamental para 

empréstimos bancários. Subsídios salariais para demissões temporárias por meio do seguro-desemprego, cuja elegibilidade no 

trabalho foi reduzida de 50% para 40%.

Nova Zelândia Serão gastos US$ 126 milhões para benefícios decorrentes de licença e isolamento. Aqueles que necessitarem ficar em isola-

mento ou cuidarem de alguém doente receberão o mesmo valor do subsídio salarial. O benefício será pago aos empregadores 

para repassar aos funcionários que precisam se autoisolar por 14 dias.
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Panamá Governo aprovou o decreto executivo que permite a modificação temporária dos dias úteis; o uso do teletrabalho de acordo 

com a legislação existente e a natureza do trabalho; consideração especial com trabalhadores com mais de 60 anos; e outras 

medidas relacionadas à mobilidade e remuneração do trabalho. Descontos às tarifas de serviços de eletricidade entre 1º de 

abril e 30 de junho de 2020. US$ 75 ou US$ 100 serão entregues aos panamenhos mais carentes de recursos econômicos ou 

afetados pelo fechamento de empresas para compra de alimentos e medicamentos.

Paraguai Ampliação dos programas de transferência de renda. Reprogramação do pagamento de dívidas, mediante provisões do Banco 

Central e dos Bancos Comerciais. Subsídio para funcionários formais. Subsídio para funcionários formais que ganham até 2 

salários mínimos e cujos contratos de trabalho estão suspensos devido à interrupção de atividades em virtude do coronavírus. 

O subsídio será de 50% do salário mínimo. Subsídio para trabalhadores informais: criado para conceder um subsídio de 25% do 

salário mínimo pago aos trabalhadores informais (Lei nº 6524). Pagamento diferido de contribuições para a previdência social.

Peru Adiantamento da transferência para beneficiários das aposentadorias não contributivas para Pessoas com Deficiência Grave 

em Situação de Pobreza. 

O empregador do setor privado receberá um subsídio para cada trabalhador que gerar renda por um valor máximo por trabalha-

dor. Concessão de subsídio monetário a favor de famílias vulneráveis com trabalhadores independentes

Portugal Estabelecimento de apoio especial aos trabalhadores independentes cuja atividade é afetada pela COVID-19. O status de 

isolamento profilático de 14 dias foi equiparado à doença, com um benefício correspondente a 100% da remuneração. Os bene-

fícios de doença não estão sujeitos ao período de espera (3 a 10 dias). Extensão dos benefícios de desemprego para os quais 

o período de concessão ou renovação termina antes que as medidas de prevenção cessem. Linha de crédito comercial para 

setores econômicos mais afetados como restaurantes, agências de viagens, organização de eventos, atividades relacionadas 

ao turismo, como por exemplo, hotéis, e para micro e pequenas empresas. Regime simplificado de demissão com apoio à ma-

nutenção de contratos de trabalho para empresas em crise igual a 2/3 do salário (70% pago pela previdência social, 30% pelo 

empregador), com isenção de pagamento de contribuições previdenciárias do empregador por até 3 meses. 

Reino Unido O benefício de licença-saúde pago pelos empregadores e reembolsado pelo Estado estará agora disponível para indivíduos 

elegíveis diagnosticados com COVID-19 ou para aqueles que não conseguem trabalhar porque estão em isolamento, de acordo 

com as orientações do governo. O SSP será disponibilizado desde o primeiro dia de isolamento, em vez do quarto dia. Os traba-

lhadores independentes ou pessoas com renda abaixo do limite inferior de salário de £ 118 por semana agora podem reivindicar 

com mais facilidade o crédito universal ou subsídio de emprego e apoio contributivo. Pagamento de parte dos salários para 

manutenção de empregos. Se trabalhador e empregador concordarem, o empregador poderá manter o trabalhador na folha de 

pagamento se não puderem operar ou não tiverem trabalho para o funcionário devido ao coronavírus. O trabalhador poderia 

receber 80% de seus salários, até um limite mensal de 2.500 libras. Regime de apoio ao trabalhador por conta própria.

República Domi-

nicana

Expansão do programa de transferências condicionadas de renda, com aumento do valor transferido para as famílias e inclusão 

de mais famílias. A expansão inclui trabalhadores por conta própria, que correm o risco de cair na pobreza devido ao impacto 

da COVID- 19.

República  

Tcheca

Os trabalhadores independentes podem solicitar uma renúncia de seis meses aos pagamentos do seguro de saúde. Os empre-

gadores recebem compensação salarial pelas medidas do Programa "Antivírus" se o empregador aderir ao Código do Trabalho 

e os funcionários fizerem parte do sistema de saúde e previdência social.

Romênia Trabalhadores independentes receberão um benefício especial (novo programa de transferência de renda). Alterações nas 

regras do seguro-desemprego para cobrir parte dos salários nas empresas com atividades afetadas pela COVID-19. Governo 

cobrirá até 75% dos salários, mas não excederá 75% do salário médio bruto nacional dos trabalhadores empregados, mas 

incapazes de trabalhar em empresas que tiveram que suspender atividades após restrições impostas pelo governo.
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Singapura Transferência em dinheiro, dependendo da renda, para residentes com 21 anos ou mais. Para trabalhadores com salários mais 

baixos, o Pagamento Especial fornecerá dinheiro para as necessidades domésticas. Motoristas de táxi e de carro particular 

podem receber por veículo por dia durante três meses.

Suécia Abolição de dias de qualificação da doença devido ao coronavírus para ter direito ao benefício por incapacidade temporária. 

Possibilidade de lay-offs de curto prazo, o que significa que os custos de pagamento dos empregadores podem ser reduzidos 

pela metade, enquanto o trabalhador recebe pelo menos 90% do salário. Três quartos dos custos serão cobertos pelo Estado. 

Pagamento diferido de contribuições para a Seguridade Social para empresas.

Suíça Indenização em caso de perda de rendimentos para os trabalhadores independentes, inclusive artistas. Nos casos de encerra-

mento de escolas, quarentena solicitada por um médico, fechamento de um estabelecimento independente aberto ao público, 

os subsídios correspondem a 80% do salário, limitados a 30 dias.

Tailândia Novo programa de transferência de renda por três meses para trabalhadores não cobertos pelo Fundo de Seguridade Social. 

Empréstimos com juros baixos, canalizados através do Banco do Governo (GSB), com período de carência de até seis meses, 

com taxa de juros fixa de 0,10% ao mês, até dois anos e meio ou com taxa de juros fixa de 0,35% ao mês, até três anos.  Traba-

lhadores no setor formal receberão benefícios de desemprego que serão aumentados durante 2020-21. No laid-off, o segurado 

receberá 50% do salário por 180 dias a 70% do salário por 200 dias. Subsídios de eletricidade e água.

Fontes: 
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.oecd.org/coronavirus/en/#country-profiles
Gentilini, Almenfi e Orton (2020)
https://ww1.issa.int/coronavirus/media-monitor
https://www.iadb.org/es/coronavirus 
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Tabela - Medidas de Política Fiscal na América Latina e Caribe

País
Transferências 
para famílias

Redução/Postergação  
de Impostos

Linhas de Crédito para 
Empresas

Compensação Salarial a 
Empregados

Argentina X X X X
Bahamas X X X
Barbados X X X X
Belize X X X
Bolívia X X X
Brasil X X X X
Chile X X X
Colômbia X X X
Costa Rica X X X
Equador X X X
El Salvador X X X
Guatemala X X
Haiti X X X X
Honduras X X X
Jamaica X X X
México X X
Panamá X X
Paraguai X X X
Peru X X X
República Dominicana X X X
Trinidad e Tobago X X X
Uruguai X X X X
Venezuela X

Fonte: BID (2020) baseado em Blackman et al. (2020).

1 Levantamento realizado em 03/04/2020. Versão 3.

2  Com base no site http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/
quadro_portaria.htm em 11/04/2020.

3  Para uma análise mais detalhada das medidas, ver: http://www.
planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm e https://
www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/
boletins/covid-19/timeline e https://www.gov.br/economia/pt-br/
assuntos/noticias/2020/marco/confira-as-medidas-tomadas-pelo-
ministerio-da-economia-em-funcao-do-covid-19-coronavirus.

(*)Mestre em Economia pelo IPE/USP e em Direção e Gestão de Siste-
mas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá/Espanha e pela 
Organização Ibero-americana de Seguridade Social (OISS). Doutoran-
do 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), Minis-

tério do Desenvolvimento Social, IPEA (Coordenador de Seguridade 
Social) e OIT. Foi membro do Conselho Nacional de Previdência Social 

(CNPS), do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(CODEFAT) e do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). 

Ganhador do Prêmio Interamericano de Proteção Social (2° lugar) da 
Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) em 2015 e do 
Prêmio SOF de Monografia (2º lugar) do Ministério do Planejamento/

ESAF em 2016. (E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br).
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Celso Furtado, 100 Anos: Roteiro de Leitura

Alexandre Macchione Saes (*)

O centenário de nascimento de 
Celso Furtado é celebrado neste 
ano de 2020, oportunidade para 
homenagear o mais reconhecido 
economista brasileiro. Nascido em 
1920 na cidade de Pombal, na Pa-
raíba, sua trajetória compreende, 
entre tantas outras atividades, o 
doutorado na Sorbonne, a atuação 
na CEPAL, na SUDENE e no Minis-
tério do Planejamento; os anos de 
exílio como professor em univer-
sidades do exterior e o regresso ao 
Brasil, quando participa da tran-
sição democrática e da estrutura-
ção do Ministério da Cultura. As 
diversas atividades exercidas por 
Furtado se nutrem de suas utopias 
e projetos de transformação do 
Brasil, objetos que transparecem 
nas suas obras.

Sua produção e sua trajetória estão 
plenamente vivas na sociedade 
brasileira: seja como intelectual 
que produziu uma das mais rele-
vantes vertentes interpretativas 
sobre a economia brasileira na 
segunda metade do século X X; 
ou como figura pública que este-
ve em cargos políticos e técnicos 
centrais para o desenvolvimento 
do país; como o economista bra-
sileiro que construiu uma teoria 
econômica original, tendo sido, em 
2003, inclusive, o único brasileiro 

a ser indicado ao Prêmio Nobel 
de Economia; e, finalmente, como 
reconhecido intérprete do Brasil, 
formador de gerações de cientistas 
sociais. Hoje, passados mais de 
15 anos de seu falecimento, Celso 
Furtado continua cultuado como 
referência tanto para estudos de 
caráter histórico e teórico quanto 
como intelectual que fomenta a 
reflexão na direção de novos hori-
zontes de expectativa.     

Ao longo da década de 1980, Celso 
Furtado já entrava para o cânone 
do pensamento econômico brasi-
leiro. Com os trabalhos pioneiros 
na área – de Guido Mantega, Econo-
mia política brasileira (1984) e de 
Ricardo Bielschowsky, Pensamento 
econômico brasileiro, 1930-1964 
(1988) –, Celso Furtado alcançava 
a posição de principal represen-
tante das teses do estruturalismo 
cepalino no Brasil. Para os autores, 
a emergência de um pensamento 
econômico efetivamente brasileiro, 
fosse na proposição de um modelo 
de substituição de importações, 
fosse na dimensão da ideologia 
desenvolvimentista, teria Celso 
Furtado como um patrono incon-
tornável.1      

Nesse sentido, duas de suas obras, 
Formação econômica do Brasil 

(1959) e Desenvolvimento e Subde-
senvolvimento (1961), se completa-
vam, respectivamente, num exer-
cício histórico e na sistematização 
das teses do subdesenvolvimento, 
para formar uma perspectiva te-
órica e um projeto de intervenção 
política na economia brasileira 
das mais influentes nas décadas 
seguintes. 

Como Francisco de Oliveira pontua, 
ao fazer um balanço sobre o papel 
de Formação econômica do Brasil, 
para sua geração: “ninguém, nes-
tes anos, pensou o Brasil a não ser 
nos termos furtadianos” (OLIVEI-
RA, 2003, p. 19). Definindo Celso 
Furtado como um “demiurgo do 
Brasil”, Chico de Oliveira considera 
que o autor “vai além” da tríade 
dos intérpretes do Brasil – Gilberto 
Freyre, Sérgio Buarque de Holanda 
e Caio Prado Jr.: sua obra, escrita 
no calor das intensas transforma-
ções econômicas do país durante 
os anos 1950, não somente explica-
va o Brasil por meio de suas raízes 
históricas, seguindo a perspectiva 
analítica dos intérpretes, mas tam-
bém tinha uma conotação ideológi-
ca de grande alcance, por conta de 
suas proposições sobre o tipo de 
nação a ser construída. 
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A década de 1980, por outro lado, 
foi também um momento de tensão 
para os defensores das estratégias 
de desenvolvimento nacional. A 
crise da dívida externa e a acelera-
ção do processo inflacionário dei-
xaram as propostas de intervenção 
mais estruturais, como aquelas 
presentes nos textos de Furtado, 
em segundo plano. Celso Furtado, 
em sua acurada análise política, 
participando ativamente do pro-
cesso de redemocratização, cedo 
percebeu que vivia novos tempos: 

Visitei Brasília pela primeira vez 
após a plena instalação da Nova 
República. Os ministros agora são 
colegas. Em todas as partes me 
recebem aos abraços. Já fui agra-
ciado duas vezes: com o Prêmio 
Nacional da Ciência e Tecnologia, 
pela primeira vez dado a um cien-
tista social, e como grande oficial 
da Ordem de Rio Branco.

O papel que me cabia em tudo isso 
esgotou-se. Não me interessa exer-
cer o poder pelo poder e sei que no 
setor econômico-financeiro nada 
de realmente importante pode 
ser feito. O país não está prepara-
do para enfrentar os problemas 
maiores. Enfrentá-los sem os meios 
adequados é provocar desestabi-
lização, dificultar a consolidação 
das vitórias no plano da redemo-
cratização. Preparar o país a longo 
prazo para enfrentar os grandes 
problemas não é tarefa para mim e 
sim para a nova geração. O que me 
cabe fazer é continuar pensando 

os problemas globais. (FURTADO, 
2019, p. 325).  

A “nova geração” seria movida, 
naquela oportunidade, por debates 
mais imediatos: os sucessivos pla-
nos econômicos e as teorias sobre 
a inflação inercial; anos mais tarde, 
os projetos de abertura econômica 
e reinserção do Brasil na economia 
internacional; ou mesmo a nova 
dimensão do Estado na economia 
brasileira, tanto de um lado com as 
privatizações como de outro com 
as políticas sociais decorrentes dos 
compromissos firmados pela Cons-
tituição de 1988. 

Celso Furtado, todavia, não seria 
abandonado. Ainda que instigado 
pelos desafios mais imediatos, sua 
obra permanecia nas cabeceiras 
de economistas e cientistas sociais 
por oferecer sugestões sempre 
bem-vindas nos momentos de im-
passe e crise. Se a reflexão de Fur-
tado não se valia do instrumental 
econômico demandado para a ges-
tão das políticas macroeconômicas 
ou sociais, suas teses, não obstante 
parte delas formuladas num Brasil 
de meados do século XX, ainda per-
mitiam que leitores pudessem sair 
de pântanos, conforme a narrativa 
fantástica do Barão de Münchau-
sen, ao puxar a si mesmo pelos 
próprios cabelos.     

Assim, nas últimas duas décadas, 
as ideias de Furtado permanece-
ram presentes na academia, na po-
lítica, no debate público. Na síntese 
produzida pelo próprio autor: “O 

meu eu incorporou-se ao mundo 
real na medida em que fiz coisas 
que são permanentes. Não que o 
meu nome deva sobreviver com 
elas, mas o mundo do futuro será 
algo diferente porque elas ocorre-
ram no passado” (FURTADO, 2019, 
p. 325). 

Furtado está presente na formação 
das novas gerações universitárias. 
Mesmo passados sessenta anos da 
publicação de Formação econômica 
do Brasil, o livro ainda é a referên-
cia mais recorrente nos programas 
de disciplinas de história econômi-
ca do Brasil dos cursos de Econo-
mia do Brasil (SAES; MANZATTO; 
SOUSA, 2015).

Furtado está presente nas teses e 
dissertações defendidas nos pro-
gramas de pós-graduação do Bra-
sil. Ao longo das décadas de 1970 
e 1980, as interpretações de Celso 
Furtado foram objeto de debate e 
suas hipóteses confrontadas com 
pesquisas monográficas. Formação 
econômica do Brasil, por exemplo, 
foi obra reiterada e criticada pelas 
gerações seguintes. Ampla produ-
ção universitária buscou confirmar 
ou demolir algumas de suas teses, 
tais como sobre a dinâmica da eco-
nomia colonial, sobre a regressão 
da economia mineira ou sobre o 
processo de industrialização. Mas 
nos últimos, todavia, Celso Fur-
tado e sua obra têm se tornado o 
objeto de pesquisa: foram 5 teses 
ou dissertações defendidas sobre 
Furtado na década de 1990; 16 na 
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década de 2000; e 21 na década de 
2010.2 

Furtado, por fim, está presente 
como pensador do Brasil. Com seu 
falecimento, em 2004, foi criado o 
Centro Internacional Celso Furtado 
de Políticas para o Desenvolvimen-
to, proposta encabeçada pelo então 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, instituição responsável pela 
publicação dos Cadernos do Desen-
volvimento. Se o periódico tinha 
como papel a divulgação de artigos 
“em sintonia com as preocupações 
registradas na obra e na trajetória 
de Celso Furtado”, o Centro Celso 
Furtado também publicou textos 
originais do autor, por meio da 
coleção de seis livros editados em 
conjunto com a editora Contrapon-
to: Ensaios sobre a Venezuela; Eco-
nomia do desenvolvimento (curso 
ministrado na PUC-SP em 1975); O 
Nordeste e a saga da Sudene, 1958-
1964; O plano Trienal e o Ministério 
do Planejamento; Ensaios sobre 
cultura e o Ministério da Cultura; e, 
finalmente, Anos de Formação 1938-
1948: o jornalismo, o serviço público, 
a guerra, o doutorado.  

Por outro lado, são inúmeras as 
obras que se voltaram nas últimas 
duas décadas para pensar o legado 
de Furtado e de suas principais 
contribuições, tais como A gran-
de esperança em Celso Furtado, 
organizada por Bresser Pereira e 
José Márcio Rego, e Celso Furtado 
e a Formação Econômica do Brasil, 
organizada por Francisco Carlos 
da Silva e Rui Granzieira. Por fim, 

e não menos importante, com a 
retomada da temática do desen-
volvimentismo nos anos 2000, em 
meio às políticas do governo do PT, 
as teses de Furtado foram recupe-
radas e sua obra voltou a cumprir 
um relevante papel de proposição 
de temas para pensar o Brasil.

A série Celso Furtado, 100 anos: 
roteiro de leitura presta uma ho-
menagem a um dos grandes inte-
lectuais brasileiros do século XX. 
Ao revisitar a ampla produção 
bibliográfica de Celso Furtado, ao 
longo de aproximadamente cin-
quenta anos de atividade intelectu-
al e de uma produção composta por 
mais de trinta livros, os artigos da 
série pretendem debater a obra de 
Furtado, revisitando tanto livros 
já consagrados do autor quanto 
iluminando algumas de suas obras 
ainda muito pouco conhecidas. 

***

Ao percorrermos a vasta bibliogra-
fia produzida por Celso Furtado 
nos deparamos com uma diversi-
ficada produção, com textos ora 
mais voltados para uma análise 
sobre os processos históricos, ora 
mais preocupados com o debate no 
campo da teoria econômica; encon-
tramos também uma produção de 
quase manifestos de intervenção 
política, assim como reminiscên-
cias e reflexões de cunho biográ-
fico.3 Evidentemente, ao longo de 
sua vida não há intervenção sem 
interpretação teórica e histórica, 
tampouco interpretação teórica e 

histórica sem proposição de ação. 
Essas dimensões estão intricadas 
na trajetória de Furtado, compon-
do um olhar muito próprio sobre 
a realidade brasileira e sobre seu 
projeto de transformação da socie-
dade.    

Suas primeiras obras, ainda pro-
duzidas nos anos 1940, são: Contos 
da vida expedicionária – de Nápoles 
a Paris, livro publicado em 1946 e 
que faz um retrato de sua experi-
ência na Segunda Guerra Mundial; 
e sua tese de doutorado, Economia 
colonial no Brasil nos séculos XVI e 
XVII: elementos de história econômi-
ca aplicados à análise de problemas 
econômicos e sociais, defendida na 
Sorbonne em 1948, mas cuja publi-
cação, com a tradução da tese para 
o português, somente ocorreu em 
2001.

Foi durante a década de 1950, 
todavia, que Celso Furtado al-
cançou reconhecimento e res-
peito no campo econômico e no 
debate público. Quando chegou 
de Paris, passou pouco tempo no 
Rio de Janeiro, vinculado ao DASP, 
mas logo seguiu para Santiago do 
Chile, no ambiente de formação da 
Comissão Econômica para a Amé-
rica Latina – CEPAL, em 1949. A 
vivência com Raúl Prebisch e sua 
participação ativa nos estudos da 
instituição inseriram Celso Fur-
tado no mais significativo debate 
internacional entre economistas 
daquele período: a teoria do de-
senvolvimento. 



35temas de economia aplicada34 temas de economia aplicada

abril de  2020

As obras de Celso Furtado publica-
das entre 1954 e 1958, A economia 
brasileira (1954), Uma economia de-
pendente (1956) e Perspectivas da 
economia brasileira (1958), podem 
ser consideradas não somente re-
flexões sobre a conjuntura da eco-
nomia brasileira, mas também, em 
algum sentido, ensaios prepara-
tórios para a obra que coroa sua 
interpretação da década, Formação 
econômica do Brasil, de 1959. Re-
digida durante sua temporada em 
Cambridge, a obra-prima nasceu 
como um best-seller e rapidamente 
foi assimilada não só nas universi-
dades dentro e fora do Brasil, mas 
especialmente no debate público. 

Se Formação econômica do Brasil 
é sua obra de síntese histórica, 
sistematizada a partir de teorias 
keynesianas e cepalinas, ainda no 
mesmo ano, como responsável pela 
secretaria executiva da SUDENE, 
Celso Furtado produziu textos de 
intervenção política como A ope-
ração nordeste e Uma política de 
desenvolvimento econômico para o 
Nordeste. Em 1959, ficava explícito 
que teoria, história e projeto de 
transformação do país eram partes 
de uma mesma interpretação e de 
uma utopia de Brasil. 

Essa dimensão teórica e prática 
seria reiterada com força nos anos 
subsequentes; anos em que Furta-
do está no centro da vida pública 
brasileira, culminando com sua 
posição de Ministro do Planeja-
mento de João Goulart e autor do 
Plano Trienal de Desenvolvimento 

Econômico e Social. Num curto 
espaço de tempo, por exemplo, 
traz a lume Desenvolvimento e sub-
desenvolvimento (1961) e A pré-
-revolução brasileira (1962), livros 
de caráter muito diverso, mas em 
algum sentido complementares 
em seus propósitos: se a primeira 
é uma obra densa e teórica sobre 
o caráter do subdesenvolvimento, 
a segunda era um manifesto sobre 
a urgência de uma transformação 
profunda da economia brasileira. 
Assim, o caráter do subdesenvolvi-
mento das economias periféricas, 
em 1961, denunciava a necessidade 
de intervenções políticas como ins-
trumento de superação do atraso; 
por outro lado, o receituário suge-
rido para enfrentar a conjuntura 
em 1962 pautava-se no diagnós-
tico dos dilemas presentes numa 
economia subdesenvolvida como a 
brasileira. 

Os primeiros anos da década de 
1960, caracterizados por intensos 
desafios políticos, mas de alguma 
esperança no sentido de concreti-
zar as grandes e necessárias inter-
venções para o desenvolvimento da 
sociedade brasileira, foram rompi-
dos com o golpe de 1964. A partir 
de então, Celso Furtado parte para 
seu exílio e para o início de uma 
produção cada vez mais crítica, de 
denúncia dos rumos tomados pela 
elite nacional. Livros como Sub-
desenvolvimento e estagnação na 
América Latina (1966), Um projeto 
para o Brasil (1968) e Análise do 
modelo brasileiro (1972) criticavam 
as escolhas políticas do governo 

militar que teriam redefinido as 
prioridades e as ações das almeja-
das transformações da sociedade. 

No novo cenário, o crescimento 
da economia brasileira por meio 
do aprofundamento das conexões 
com capital estrangeiro e da pre-
sença das transnacionais no país 
produzia a modernização da socie-
dade brasileira, com os perversos 
resultados de ampliação da con-
centração de renda e de redução 
do controle dos centros internos 
de decisão. Subdesenvolvimento e 
estagnação na América Latina, por 
exemplo, obra que produziu rele-
vante debate sobre o esgotamento 
do ciclo de crescimento latino-ame-
ricano, recebendo duras críticas 
de José Serra e Maria da Conceição 
Tavares, denunciava os limites do 
crescimento da economia naquele 
modelo concentrador de renda; 
Análise do modelo brasileiro, não 
obstante, reconhecendo a dinâmica 
econômica com o milagre, questio-
nava a ideia de desenvolvimento, 
indicando que o “modelo” produzia 
apenas modernização dos padrões 
de consumo para uma pequena 
parcela da sociedade e não o efeti-
vo desenvolvimento nacional. 

Em outras obras produzidas nesse 
período de rápidas passagens pelo 
Chile e pelos Estados Unidos, e de 
longa permanência em Paris, como 
professor da Sorbonne, Furtado 
também se voltou para leituras de 
caráter histórico, mas agora para 
compreender os movimentos de 
transformação da economia inter-
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nacional entre os anos 1960 e 1970. 
Sobre sua análise da nova conjun-
tura do início dos anos 1970, de um 
sistema monetário internacional 
em crise e de intensificação dos 
fluxos de capitais, vale destacar o 
estudo sobre o papel das transna-
cionais com A hegemonia dos Esta-
dos Unidos e o subdesenvolvimento 
da América Latina (1973). 

Durante o exílio, Celso Furtado 
também se dedicou novamente à 
reflexão de temas de caráter mais 
teórico: O mito do desenvolvimento 
econômico (1974), Prefácio a Nova 
Economia Política (1976) e Peque-
na introdução ao desenvolvimento 
(1980) são livros que reforçam as 
dimensões histórica e social de sua 
análise sobre o desenvolvimen-
to, compreendendo o processo de 
acumulação como expressões de 
disputas em torno do excedente. A 
radicalização de sua análise sobre 
o desenvolvimento, que impôs a 
implosão das fronteiras do campo 
da ciência econômica para incor-
porar novas dimensões sociais 
e culturais, alcançou o auge com 
Criatividade e dependência na civili-
zação industrial (1978). Como Celso 
Furtado indicaria, posteriormente 
em sua obra autobiográfica, essas 
quatro obras elencadas no pará-
grafo faziam parte de uma refle-
xão iniciada ainda em Cambridge, 
nos anos 1950, cujo objetivo “era 
elaborar uma linguagem comum 
aos distintos ramos das ciências 
sociais que permitisse captar o 
desenvolvimento como realização 

das potencialidades humanas” 
(FURTADO, 2014, p. 519).

Entre o período da anistia e o início 
do processo de redemocratização, 
Celso Furtado passou a vir com 
maior regularidade para o Brasil, 
envolvendo-se, inclusive, profunda-
mente com o processo de recons-
trução da política e da economia no 
ano anterior ao processo eleitoral 
de 1985. A abertura política e seu 
novo engajamento com os temas 
nacionais deram novo fôlego ao 
autor para encarar o debate de 
política econômica no país. De-
pois de quase uma década inteira 
voltado aos temas mais teóricos, 
ou até mesmo quase filosóficos 
sobre a teoria do desenvolvimento, 
acabou por publicar obras como: O 
Brasil pós-”milagre” (1981), A nova 
dependência, dívida externa e mo-
netarismo (1982), Não à recessão 
e ao desemprego (1983) e ABC da 
dívida externa (1989). Livros de 
temas menos abrangentes e teóri-
cos; livros mais diretos aos temas 
da conjuntura, de posicionamento 
e enfrentamento no campo da polí-
tica econômica.

No segundo lustro da década de 
1980, Celso Furtado inicia um 
longo percurso de autorreflexão, 
produzindo sua autobiografia em 
três volumes: A fantasia organi-
zada (1985), A fantasia desfeita 
(1989), Os ares do mundo (1991). 
Intelectual de capacidade analítica 
dos rumos da sociedade, Furtado 
nunca deixou de avaliar também 
sua própria posição no processo 

histórico. Essa qualidade pode ser 
conferida por meio de seus Diários 
Intermitentes. Com lançamento no 
ano passado, os diários foram orga-
nizados por sua viúva, a jornalista 
e tradutora Rosa Freire d’Aguiar, e 
percorrem a percepção de Furtado 
sobre sua formação como intelec-
tual e seu papel como personagem 
público entre os anos de 1937 e 
2002.     

A exposição apresentada acima 
não buscou ser exaustiva, tam-
pouco tinha o objetivo de passar 
em revista a bibliografia completa 
de Celso Furtado. Deixamos de 
elencar na narrativa, por exemplo, 
obras centrais na carreira de Fur-
tado como Dialética do desenvolvi-
mento (1964), Formação econômica 
da América Latina (1969), entre 
tantas outras. Esperamos poder, 
ao longo da série, vasculhar cada 
uma das obras de Celso Furtado 
indicando seus argumentos, os 
diálogos estabelecidos interna e 
externamente à obra e as reflexões 
do autor sobre a sociedade. Aqui, 
nessa introdução para a série Celso 
Furtado, 100 anos: roteiro de leitu-
ra, buscou-se apenas produzir uma 
viagem panorâmica, que pudesse 
sugerir alguns percursos do pro-
cesso de construção dessa vasta 
bibliografia de Celso Furtado. 

A série Celso Furtado, 100 anos: 
roteiro de leitura é uma iniciati-
va coordenada pelos professores 
Alexandre Macchione Saes (FEA/
USP), Alexandre de Freitas Barbosa 
(IEB/USP) e pelo pós-doutorando 
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da FEA/USP José Alex Rego Soares. 
Ao longo dos próximos meses bus-
caremos reconstruir o percurso 
intelectual de Celso Furtado por 
meio de suas obras, descortinando 
textos menos conhecidos do autor, 
assim como recolhendo e siste-
matizando algumas leituras sobre 
suas obras consagradas.
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Internet das Coisas no Agronegócio: Fundamentos e Políticas

Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

A adoção de tecnologias de in-
formação e comunicação não é 
novidade na agricultura brasilei-
ra, considerando-se o uso de má-
quinas agrícolas em operações de 
preparo de solo, plantio e colheita 
com base em posicionamento por 
satélites e dados do solo, até sem 
operadores humanos. No momento, 
observa-se uma crescente oferta 
de programas de computador e 
aplicativos de celular para apoiar a 
operação e gestão das diversas ati-
vidades agropecuárias. A internet 
das coisas (IoT, do inglês internet of 
things), que envolve o uso de dispo-
sitivos com sensores para coleta e 
transmissão de dados por meio da 
internet, faz parte desse contexto 
de inovação, mas ainda se encontra 
em estágio incipiente de adoção.

A tecnologia IoT apresenta po-
tencial de expansão no agronegó-
cio brasileiro a partir do aprimo-
ramento da infraestrutura e dos 
sistemas de suporte à produção. 
Já estão disponíveis no merca-
do sistemas e equipamentos com 
essa tecnologia para operação de 
máquinas agrícolas, controle de 
pragas, estações meteorológicas e 
pecuária de precisão, entre outras 
atividades. Este artigo tem por ob-
jetivo avaliar o potencial de adoção 
da IOT no agronegócio, com base 

em previsão do impacto econômico 
para o setor e nas políticas públi-
cas adotadas. 

1  Sistemas Nacionais de Inovação 

Assim como em outros setores, a 
inovação no agronegócio pode ser 
favorecida pela existência de uma 
rede de agentes públicos e privados 
com relações estáveis operando em 
um ambiente institucional conside-
rado adequado. Em um dos traba-
lhos pioneiros sobre os chamados 
sistemas nacionais de inovação, 
Nelson (1992) relata os principais 
resultados de um conjunto de es-
tudos comparativos de 15 países 
com relação às instituições e me-
canismos de suporte à inovação 
tecnológica. 

As premissas consideradas nesses 
estudos sobre o conceito de siste-
ma nacional de inovação podem ser 
úteis para análise do caso da IoT no 
agronegócio. A primeira é a adoção 
de um conceito amplo de inovação, 
ao considerá-la como o conjunto de 
processos pelos quais as firmas do-
minam e põem em prática projetos 
de produto e processos de manufa-
tura que são novos para elas, não 
importando se eles são novos no 
mundo ou mesmo para o país. Uma 
das razões para essa escolha está 

no fato de que o foco das análises 
está no impacto da capacidade ino-
vadora no desempenho econômico 
da firma. Para esse enfoque um 
conceito mais amplo de inovação 
parece ser mais relevante do que 
aquele mais restrito (NELSON, 
1992). 

A segunda premissa está relaciona-
da ao termo “sistema”. O autor con-
sidera que um conjunto articulado 
de agentes pode ser identificado 
como sistema mesmo que ele não 
tenha sido totalmente projetado de 
forma deliberada ou que não opere 
de modo completamente coordena-
do. O conceito adotado para o sis-
tema é o de um conjunto de atores 
institucionais que, juntos, exercem 
a principal influência no desempe-
nho inovador do setor em foco. 

A terceira premissa trata do termo 
“nacional”. O autor reconhece que, 
por um lado, o conceito pode ser 
muito amplo, visto que o sistema 
de instituições que apoiam a inova-
ção em um setor pode ter pequena 
sobreposição com aquelas envol-
vidas com outro setor. Por outro 
lado, para alguns campos tecno-
lógicos as instituições relevantes 
podem ser transnacionais ou atuar 
com essa abrangência. Nos estudos 
relatados, um dos objetivos foi jus-
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tamente identificar se o caráter na-
cional do sistema de inovação faz 
sentido em sua atuação concreta. 
Os governos atuam com essa pre-
missa, que pode não estar alinhada 
com a realidade em alguns casos 
(NELSON, 1992).

Os principais atores nos sistemas 
nacionais de inovação são as em-
presas, as instituições de ensino 
e pesquisa e os governos, com as 
suas políticas que influenciam na 
inovação industrial. No caso das 
empresas, a inovação decorre do 
conhecimento adquirido sobre as 
tecnologias em uso, o que permite 
a identificação dos seus pontos for-
tes e fracos e o direcionamento dos 
esforços de inovação nos atributos 
que podem oferecer os maiores re-
tornos. Os clientes e fornecedores 
também possuem esse conheci-
mento sobre a tecnologia e podem 
colaborar na inovação. Outro as-
pecto relacionado às empresas é 
que a obtenção de lucros com a 
inovação requer a coordenação 
entre as áreas de pesquisa e desen-
volvimento, produção e marketing, 
o que pode ser facilitado se essas 
atividades estiverem dentro da or-
ganização (NELSON, 1992). 

As instituições de ensino e pesqui-
sa têm duas funções nos sistemas 
de inovação. A primeira é oferecer 
a formação de cientistas e enge-
nheiros que vão atuar nos setores 
que aplicam as tecnologias. A se-
gunda é desenvolver uma parte 
relevante da pesquisa nas discipli-
nas que geram as tecnologias. Os 

programas de pesquisa das univer-
sidades não são componentes pa-
dronizados de um sistema nacional 
de inovação considerado de forma 
abrangente, mas estão associados 
a determinadas tecnologias e se-
tores específicos. Assim, é possível 
avaliar se a orientação de pesquisa 
e ensino das universidades de um 
país ref lete ou molda os setores 
nos quais a inovação tecnológica 
é importante no âmbito nacional 
(NELSON, 1992). 

O terceiro componente do sistema, 
o governo, está presente nos pro-
gramas e políticas que tratam da 
inovação industrial. Assim como 
nas universidades, muitos progra-
mas de governo são focalizados em 
determinadas tecnologias e seto-
res, o que os torna objetos prefe-
renciais de análise. Por outro lado, 
o desempenho inovador conside-
rado de forma ampla está muitas 
vezes associado ao desempenho 
econômico e à competitividade em 
geral. Por isso, na avaliação das po-
líticas de governo podem ser consi-
derados aspectos como a questão 
monetária ou a estratégia de co-
mércio exterior (NELSON, 1992). 

2   Modernização da Agricultura

Como o foco deste artigo é a adoção 
de IoT nas propriedades rurais, 
trata-se de um aspecto delimitado 
no campo da inovação, que seria 
a aplicação de tecnologias dispo-
níveis no mercado por parte de 
potenciais usuários (agricultores). 

Neste caso, a inovação está pre-
sente com a utilização de produtos 
e processos novos para os produ-
tores, sem considerar como essas 
tecnologias foram desenvolvidas. 
Assim, pode-se considerar que o 
tema está relacionado à moderni-
zação da atividade agropecuária 
com foco no apoio que o produtor 
teria do sistema nacional de inova-
ção para adotar novas tecnologias.

Em um dos estudos pioneiros nessa 
área, Paiva (1971) trata da duali-
dade tecnológica dos agricultores 
em países em desenvolvimento, 
definida pela coexistência de pelo 
menos dois níveis de moderni-
zação, um superior, com uso de 
insumos e técnicas modernas e 
outro inferior, sem essas condições 
e com a adoção de técnicas tradi-
cionais. O autor ainda identifica a 
possibilidade de agricultores que 
utilizam técnicas modernas em al-
gumas atividades e as tradicionais 
em outras. O autor observa que se 
pode medir o chamado grau de mo-
dernização por meio da proporção 
de agricultores que usam técnicas 
modernas, técnicas tradicionais 
e ambas. As variações no grau de 
modernização em um país podem 
ser observadas entre o total de 
agricultores, entre regiões ou entre 
produtos da mesma região. 

O autor destaca a diferença no grau 
de modernização entre produtos 
da mesma região. São identificadas 
as possíveis situações: (1) produtos 
em que quase todos os agricultores 
empregam técnicas modernas e 
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que inviabilizam economicamente 
a operação de agricultores com téc-
nicas tradicionais; (2) produtos em 
que praticamente todos os agricul-
tores utilizam técnicas tradicionais 
e que não tornam viável em termos 
econômicos a adoção de técnicas 
modernas e (3) produtos em que se 
encontram agricultores tanto uti-
lizando técnicas modernas quanto 
tradicionais, em proporções varia-
das, sendo esta a categoria encon-
trada com maior frequência. 

No tema da análise de novas tecno-
logias, são identificados o conceito 
de adoção − relativo à decisão in-
dividual do produtor motivada por 
questões microeconômicas − e o 
conceito de expansão da tecnolo-
gia, avaliada como participação no 
total de agricultores. A adoção é o 
resultado de um processo decisó-
rio do agricultor sobre a conveni-
ência de substituir suas técnicas, 
com base nas perspectivas de uma 
vantagem econômica. Na expansão, 
considera-se o aspecto dinâmico 
do processo de adoção, com avalia-
ção dos reflexos nas condições eco-
nômicas por meio do aumento da 
quantidade de adotantes. Trata-se 
da avaliação do grau de moderni-
zação da agricultura sob o aspecto 
macroeconômico (PAIVA, 1971).

Como fatores influentes no grau 
de modernização, o autor indica 
os seguintes: (1) a produtividade 
em termos físicos dos fatores mo-
dernos em relação à dos fatores 
tradicionais; (2) as relações entre 
os preços dos fatores modernos 

e tradicionais e entre os preços 
dos produtos e dos fatores; (3) a 
qualificação dos produtores em 
termos de conhecimentos técnicos, 
recursos materiais e disponibilida-
de de crédito; (4) o custo subjetivo 
de transferência, que seria a re-
sistência do agricultor à mudança 
de técnica; (5) o mecanismo de 
autocontrole, que age por meio das 
oscilações dos preços dos produ-
tos e dos fatores tradicionais; (6) 
o desenvolvimento do setor não 
agrícola, considerando a sua capa-
cidade de consumir os produtos 
agrícolas e absorver a mão de obra 
excedente do setor agrícola e (7) as 
possibilidades de exportação dos 
produtos agrícolas (PAIVA, 1971). 

Para Vieira Filho e Fishlow (2017), 
a vantagem da tecnologia moderna 
sobre a tradicional depende da pro-
dutividade por insumo, dos preços 
relativos dos insumos modernos e 
tradicionais e, por fim, da relação 
preço do produto frente aos preços 
dos insumos. As mudanças nessas 
relações econômicas inf luem na 
criação de um ambiente favorável 
à modernização agrícola. Exis-
tem também custos de transação 
na adoção de novas tecnologias. 
Se tais custos forem reduzidos, a 
modernização é favorecida. Levan-
do em consideração a análise dos 
custos transacionais, a relação de 
transferência em favor da tecnolo-
gia moderna é dada por:

 RTm – CVm > RTt – CVt + CT (1)

Sendo RT a receita total, CV o custo 
variável e CT o custo de transação 
(custo de oportunidade de transfe-
rência). 

O custo de transação varia entre 
os agricultores, conforme a quali-
ficação, as características locais e 
a cultura inovativa. Conforme esse 
modelo conceitual, seria possível 
identificar uma função entre a van-
tagem econômica e a quantidade 
de agricultores dispostos a fazer 
a mudança da técnica tradicional 
para a moderna para determina-
da população de agricultores com 
perfil homogêneo. A inclinação da 
curva é função do grau de aces-
so ao financiamento, do nível de 
instrução, do empreendedoris-
mo, entre outras variáveis. Assim, 
quanto maior for a vantagem eco-
nômica da tecnologia moderna em 
relação à tradicional, mais elevado 
será o percentual de agricultores 
dispostos a se modernizarem, o 
que favorecerá a transferência 
(VIEIRA FILHO; FISHLOW, 2017, 
p. 42).

Três tipos de tecnologias modernas 
podem ser identificados. O primei-
ro oferece ganhos de produtivida-
de sem redução no custo marginal. 
Alguns exemplos são insumos que 
necessitam de grande dispêndio 
de capital fixo, tais como tratores, 
colheitadeiras, máquinas e equi-
pamentos agrícolas. O segundo 
envolve aumento da produtividade 
e diminuição de custos marginais. 
Essa tecnologia tem baixo dispên-
dio de capital fixo e elevado de cus-
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teio, como fertilizantes, pesticidas 
e ração animal. O terceiro tipo, que 
não exige maiores custos adicio-
nais, proporciona maior retorno, 
seja elevando a produtividade ou 
reduzindo o custo marginal. Esse 
grupo é caracterizado por técnicas 
de colheita, espaçamento adequa-
do do plantio, sistemas de pasta-
gem, integração lavoura-pecuária-
-f loresta e uso de variedades de 
alto rendimento (VIEIRA FILHO; 
FISHLOW, 2017, p. 43).

Comparada à tecnologia tradicio-
nal, a terceira categoria será prefe-
rida porque a renda líquida é sem-
pre superior. Isso não é verdade 
para o segundo tipo e nem mesmo 
para o primeiro, em que a escala 
produtiva é requisito para manter 
a lucratividade. Portanto, apenas o 
terceiro tipo mencionado não sofre 
pressão do mecanismo de autocon-
trole. Depois de alcançar um nível 
adequado de modernização, novos 
ganhos dependem da expansão do 
mercado. O mecanismo de autocon-
trole não permite que a ampliação 
da modernização prossiga mais 
rapidamente do que a expansão 
do setor não agrícola. Assim, o 
comércio internacional é um fator 
decisivo. Pela exportação dos exce-
dentes de produção, o mecanismo 
de autocontrole perde a sua função, 
uma vez que não ocorre a queda 
do preço do produto no mercado 
interno. Porém, com a entrada de 
mais exportadores, a diminuição 
dos preços internacionais pode 
desencorajar a adoção contínua 

de tecnologia no futuro (VIEIRA 
FILHO; FISHLOW, 2017, p. 43).

A discussão da modernização da 
agricultura apresentada permite a 
aplicação dos modelos no caso da 
adoção da IoT na agricultura. Um 
pressuposto para essa análise é 
considerar a dualidade de moder-
nização entre os adotantes e os não 
adotantes dessa tecnologia. Com 
isso, seria possível avaliar quais 
são as variáveis que inf luem na 
adoção da tecnologia para popula-
ções de agricultores com perfis ho-
mogêneos por região ou produto. 
A avaliação das aplicações dispo-
níveis de IoT deve incluir a classifi-
cação entre os tipos apresentados 
por Vieira Filho e Fishlow (2017), 
considerando-se em cada caso as 
exigências de capital na adoção, os 
ganhos de produtividade e a redu-
ção nos custos marginais. 

3  Política de Internet das Coisas

Nesta seção, são avaliadas as ini-
ciativas do governo federal para fo-
mentar a aplicação de IoT no Brasil. 
Especificamente, vamos tratar do 
plano de ação para a IoT no Brasil. 
Conforme BNDES (2018), até 2025, 
no mundo, a IoT terá um impacto 
econômico de US$ 4 a 11 trilhões, 
maior que a robótica avançada, as 
tecnologias cloud, e até mesmo a in-
ternet móvel. No Brasil, o impacto 
potencial é de US$ 50 a 200 bilhões 
por ano, valor que representa cerca 
de 10% do PIB brasileiro. O relató-
rio informa que o estudo pretende 

gerar o legado de um ecossistema 
de IoT nacional, mais maduro e 
robusto. Argumenta-se que isso 
está sendo alcançado por meio de 
uma construção inovadora, que 
está engajando atores de diversos 
órgãos públicos, sociedade civil, 
iniciativa privada e academia. A 
mensagem dessa integração é colo-
car o Governo como facilitador e a 
sociedade como protagonista dessa 
revolução.

Nesse contexto, foi lançado o Plano 
de Ação do Estudo de Internet das 
Coisas. O Estudo consolidou a as-
piração do Brasil que é tornar a 
IoT um instrumento de desenvol-
vimento sustentável da sociedade 
brasileira, capaz de aumentar a 
competitividade da economia, for-
talecer as cadeias produtivas na-
cionais e promover a melhoria da 
qualidade de vida. A partir desse 
objetivo, quatro ambientes de apli-
cação foram priorizados: Cidades, 
Saúde, Rural e Indústria (BNDES, 
2018).

A seguir são apresentadas as as-
pirações para cada ambiente do 
Plano de Ação. A aspiração de Cida-
des é elevar a qualidade de vida da 
população por meio da adoção de 
tecnologias e práticas que viabili-
zem a gestão integrada dos servi-
ços e a melhoria da mobilidade, se-
gurança pública e uso de recursos. 
A aspiração de Saúde é contribuir 
para a ampliação do acesso à saúde 
de qualidade no Brasil, por meio 
da criação de uma visão integrada 
dos pacientes, descentralização da 
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atenção à saúde, e da melhoria de 
eficiência das unidades de saúde 
(BNDES, 2018). 

A aspiração do ambiente Rural é 
aumentar a produtividade e a rele-
vância do Brasil no comércio mun-
dial de produtos agropecuários, 
com elevada qualidade e sustenta-
bilidade socioambiental, e posicio-
ná-lo como o maior exportador de 
soluções de IoT para agropecuária 
tropical. Por fim, na Indústria, a as-
piração é incentivar a produção de 
itens mais complexos e aumentar a 
produtividade nacional a partir de 
modelos de negócios inovadores e 
de maior cooperação nas diversas 
cadeias produtivas (BNDES, 2018).

As iniciativas do Plano estão es-
truturadas em quatro horizontais: 
(1) Capital humano; (2) Inovação e 
inserção internacional; (3) Infra-
estrutura de conectividade e inte-
roperabilidade, e (4) Regulatório, 
segurança e privacidade.

A horizontal Capital humano ga-
rantirá que o Brasil capture o po-
tencial de IoT enquanto beneficia 
diretamente a população. Algumas 
iniciativas emblemáticas são: (1) 
aumentar a oferta e a qualidade 
de cursos técnicos, profissionali-
zantes e de extensão voltados para 
competências básicas de IoT; (2) fo-
mentar bolsas de mestrado, douto-
rado e pós-doutorado em parceria 
com empresas que estejam desen-
volvendo IoT; (3) apoiar e estimular 
o aprendizado de programação e 
robótica no ensino médio de esco-

las públicas e privadas; (4) criar 
cartilha para servidores públicos 
e gestores municipais sobre apli-
cação de IoT em cidades, contendo 
diretrizes e elementos básicos para 
desenvolvimento e adoção de tec-
nologias. 

A horizontal Inovação e inserção 
internacional permitirá que o Bra-
sil aumente sua representatividade 
internacional em IoT e se torne 
referência em aplicações-chave. 
Exemplos de iniciativas desta ho-
rizontal incluem: (1) adaptar ins-
trumentos públicos para viabilizar 
financiamento de projetos-piloto, 
capacitação das pessoas e P&D das 
plataformas; (2) fortalecer centros 
de competência em tecnologias 
habilitadoras para IoT; (3) criar fó-
runs de apresentação de start-ups 
e scale-ups de base tecnológica a 
empresas; (4) incentivar a adoção 
de soluções de IoT e inovação local 
por meio de encomendas tecnológi-
cas do Governo. 

Parte destas iniciativas da hori-
zontal Inovação e inserção interna-
cional está estruturada em torno 
de três projetos mobilizadores. O 
primeiro projeto tem o objetivo de 
estruturar redes de inovação nos 
ambientes priorizados, que esti-
mulem a experimentação de tecno-
logias e adoção de IoT com foco nos 
objetivos estratégicos dos ambien-
tes, permitam a interlocução com 
o governo de forma centralizada e 
simples e disseminem conhecimen-
to gerado no ecossistema de inova-
ção. O segundo projeto trata de for-

talecer centros de competência em 
tecnologias fundamentais para IoT, 
como inteligência e conectividade, 
que desenvolvam pesquisa tecno-
lógica de ponta, cooperem com o 
setor empresarial e contribuam 
para a inovação por meio de trans-
ferência de tecnologia. O terceiro 
projeto é criar um Observatório de 
IoT que engaje o ecossistema de IoT 
no Brasil e divulgue e monitore as 
iniciativas do Plano Nacional de 
IoT. 

O relatório afirma que a infraes-
trutura de conectividade e intero-
perabilidade será essencial para 
que IoT se dissemine pelo país. São 
exemplos de iniciativas dessa hori-
zontal: (1) fomento ao desenvolvi-
mento de tecnologias e à dissemi-
nação de modelos de negócio para 
conectividade de baixo custo nos 
ambientes priorizados; (2) identi-
ficação de mecanismos para o estí-
mulo de provedores regionais, com 
ênfase na oferta de conectividade 
para o ambiente rural; (3) Incenti-
vo aos modelos de negócios em IoT 
articulados com planos de governo 
para conectividade em cidades; 
(4) fomento ao desenvolvimento 
de frameworks para integração e 
plataformas abertas, padronizadas 
e seguras para adoção de IoT nos 
ambientes priorizados. 

Os autores do relatório indicam 
que no tema horizontal Regulató-
rio, segurança e privacidade será 
um elemento habilitador muito 
importante para impulsionar a 
adoção de IoT. Nessa horizontal, há 
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diversos elementos catalisadores 
mais amplos do que a governança 
do estudo, mas que são essenciais 
para o pleno desenvolvimento de 
IoT. Os exemplos são: (1) garantia à 
privacidade e à proteção de dados 
pessoais por meio de legislações 
específicas; (2) preparo do país 
para lidar com os crescentes ris-
cos à segurança da informação; 
(3) aperfeiçoamento da regula-
ção para facilitar o investimento 
na ampliação de rede no país; (4) 
aprimoramento de requisitos téc-
nicos da Anatel para a avaliação da 
conformidade de equipamentos de 
radiocomunicação restrita. 

4  Considerações Finais

A aplicação de IoT no campo pode 
trazer inúmeros benefícios aos 
produtores das cadeias produtivas 
brasileiras. Suas diversas aplica-
ções permitem desde o acompa-
nhamento das condições climáti-
cas, do crescimento da plantação, 
do desempenho das máquinas agrí-
colas até o acompanhamento deta-
lhado da saúde dos animais. 

As aplicações de IoT na agricultura 
têm potencial de trazer importan-
tes ganhos na produtividade e na 
redução de custos com insumos, 

aumentando a competitividade dos 
produtos agropecuários nacional 
no cenário internacional. O Brasil 
também apresenta potencial de 
oferta de soluções de IoT para cli-
mas tropicais, replicáveis interna-
cionalmente em regiões de clima 
semelhante, além de melhoria do 
controle fitossanitário das expor-
tações por meio da implementação 
de sistemas de rastreamento por 
IoT.

Neste artigo foi possível analisar 
os temas do sistema nacional de 
inovação, a modernização da agri-
cultura e a o plano de ação para IoT 
no Brasil. Com relação ao sistema 
nacional de inovação, destacamos 
os conceitos envolvidos na área 
de gestão da inovação tecnológi-
ca, identificamos os componentes 
e os respectivos papéis em um 
sistema nacional de inovação. Em 
seguida, analisamos os principais 
componentes da modernização da 
agricultura e apresentamos as con-
dições para a análise da aplicação 
da IoT nesse processo. O plano de 
ação para a IoT no Brasil indica os 
principais objetivos nessa área e 
indica o caminho para o chamado 
ambiente Rural. Esse plano revela 
um processo de criação de um novo 
sistema nacional de inovação para 

a aplicação de IoT no agronegó-
cio por meio da articulação entre 
governo, instituições de ensino e 
pesquisa e empresas.
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Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): Alguns Apon-
tamentos Críticos na Condução da Integração Regional Após 
Sua Criação

José Alex R. Soares (*)

1  Introdução

Aquilo de que podemos nos apro-
priar sobre o sistema geral apre-
sentado por um modelo das ins-
tituições de fomento que surgem 
após a Segunda Guerra nos dará 
uma perspectiva ampla sobre o 
verdadeiro espaço e os limites de 
interação do BID na lógica da go-
vernança global. O BID nunca se 
tornou de fato o tripé dessa ordem, 
como pode às vezes transparecer, 
se enquadrando entre o FMI e o 
BM. O panorama que é apresenta-
do é bem objetivo sobre a posição 
subordinada do BID frente ao com-
plexo circuito institucional de sus-
tentabilidade de Bretton Woods e, 
em última instância, do monopólio 
do dólar sobre a região.

O BID não ocupa uma posição de 
centralidade nem de influência. No 
máximo, desempenha uma influ-
ência consentida no tabuleiro re-
gional, com bases limítrofes e com 
baixa relevância institucional. Seus 
limites se fundam em articulações 
restritas ao campo do fomento ao 
desenvolvimento, e tais articula-
ções são muito mais estreitas se 
comparadas com algumas propos-
tas de agências de fomento anterio-

res à criação do BID.1 Observamos 
a capacidade de gerar uma gama 
de recursos num conjunto de seto-
res da economia latino-americana, 
e sua interferência nas condições 
mais amplas de estabilidade ma-
croeconômica é suficiente para nos 
mostrar essas condições.

2   Uma Intepretação Crítica do Pa-
pel do BID nos Seus Primeiros 
Anos 

Felipe Herrera, enquanto primeiro 
presidente do BID (1959-1971) e 
seu principal dirigente, não tinha 
uma compreensão do papel do BID 
na conjuntura de Bretton Woods. 
Sabia das dificuldades de imple-
mentação de um projeto de inte-
gração e sobre os vários obstáculos 
a serem enfrentados; todavia, du-
rante todo o tempo em que esteve 
à frente do BID, seu otimismo sem-
pre foi grande (HERRERA, 1966; 
1968; 1974), vendo o BID como 
“mais do que um banco” e acredi-
tando que o mesmo deveria cha-
mar a responsabilidade de liderar 
econômica e intelectualmente e ter 
como meta traçar a integração e o 
desenvolvimento econômico (PI-
NEDO, 2009).

Contudo, Celso Furtado manti-
nha críticas ao papel do BID como 
instituição financeira, vinculada 
ao Banco Mundial e ao Fundo Mo-
netário Internacional, formando, 
assim, um conjunto de instituições 
financeiras que tinham objetivos 
distintos ao desenvolvimento da 
América Latina. Ele não compar-
tilhava de maneira entusiástica 
da mesma visão de Felipe Herrera 
sobre a criação do BID e levantava 
uma crítica frontal que derivava 
de uma interpretação de que o 
BID constituiria novas formas de 
dependência. Furtado conside-
rava que o BID teria um papel de 
intermediário financeiro entre os 
governos latino-americanos e os 
mercados de capitais, gerando uma 
condição de ganhos individuais 
para os países e garantias sólidas 
para os credores. Furtado destaca:

O Banco vem emitindo obrigações 
que são colocadas em condições 
relativamente favoráveis no mer-
cado de capitais nos EUA e, mais 
recentemente, da Europa e mes-
mo nos países latino-americanos 
exportadores de petróleo. Dessa 
forma, o BID vem se transformando 
no intermediário financeiro dos 
governos latino-americanos junto 
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aos mercados de capitais, o que 
representa uma enorme economia 
para todos os países individual-
mente e uma garantia mais sólida 
para os credores. Por outro lado, 
em todos os países da região, o BID 
se vem articulando com os bancos 
locais de desenvolvimento ou ins-
tituições financeiras congêneres, o 
que permite alcançar, com custos 
relativamente baixos, as empresas 
médias da região ou mesmo abrir 
linhas de crédito às empresas que 
exportam equipamentos de produ-
ção local (FURTADO,1986, p.221).

Em função dessa perspectiva, Fur-
tado examina que a condição de 
grande endividamento externo dos 
países latinos levava os mesmos a 
buscarem novos empréstimos, não 
para investimentos, mas para hon-
rar os compromissos, destacando, 
ainda, que:

[…] todo lleva a creer que en el 
próximo decenio la región estará 
no solamente enviando al exterior 
mucho más en utilidades que lo 
que recibe en inversiones directas, 
sino también contrayendo deudas 
en volumen creciente para servir 
préstamos obtenidos en el pasado 
(op. cit. apud PINEDO, 2009, p. 06).

Essa crítica de Furtado é relevan-
te e destaca os limites da própria 
ação do BID, em particular quanto 
ao papel do financiamento na con-
dução da integração e, não menos 
decepcionante, à capacidade de 
planificação, apontando, assim, 
para alguns limites bem mais es-

truturados (FURTADO, op. cit .; 
PINEDO, op. cit.).

As críticas de Furtado são extre-
mamente formatadas em oposição 
à visão do próprio sistema finan-
ceiro com o qual se articulava o 
BID e sua constituição polít ica 
na construção de um projeto de 
desenvolvimento autônomo e par-
ticular, objetivando um projeto 
desenvolvimentista capaz de rom-
per as condições do atraso político, 
social e econômico, que não alterou 
significativamente as condições 
e os volumes de investimentos 
na América Latina. Contudo, as 
ressalvas de Furtado, apesar de 
extremamente importantes, não 
alcançam outra e essencial crítica: 
o BID não é um banco de integra-
ção; ele não cumpre um papel que 
seria particularmente importante 
para a região nesse momento: um 
papel macroeconômico no interior 
da conjuntura regional, estabiliza-
dor tanto das moedas quanto da 
balança de pagamento.

O BID surge mais como um ato 
simbólico, e não como um banco 
de integração, uma instituição de 
fomento capaz de gerar sinergias, 
aglutinar e desencadear projetos 
de desenvolvimento regional. E 
isso não apenas pelos parcos re-
cursos dos quais dispunha-se ini-
cialmente, mas pela falta de uma 
ação, de uma linha de força que o 
capacite para atuar como projeto 
de integração.

A ausência do termo “integração” 
no Convênio Constitutivo do BID 
não aconteceu por acaso, apesar de 
o termo estar presente no debate 
do Convênio. Cárdenas afirma: “A 
delegação brasileira apresentou 
uma proposta relativa à vinculação 
do Banco com projetos de integra-
ção regional” (1971, p. 613), e pros-
segue em sua análise:

Financiar programas e projetos 
regionais de desenvolvimento, 
integração e complementação das 
economias dos países-membros. A 
delegação argentina propôs que um 
dos objetivos do Banco fosse o de 
converter em instrumentos genuí-
nos de cooperação interamericana 
(CÁRDENAS, 1971, p. 614).

Ao final, prevaleceu, no texto do 
Convênio Constitutivo, uma elabo-
ração genérica sobre o tema:
 

El Banco tendrá por objeto contri-
buir a acelerar el proceso de desar-
rollo económico y social, individual 
y colectivo, de los países miembros 
regionales en vías de desarrollo 
(BID, 1996, p. 03).

Os resultados referentes à política 
de empréstimos praticada pelo 
BID são claros: ele não responde de 
forma objetiva a esse processo de 
integração, não gera capilaridade. 
Mesmo Miguel S. Wionczek, um 
autor mais próximo das teses libe-
rais, destaca esse ponto:
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Desde o início os Estados Unidos 
rejeitaram a ideia, na qual se es-
truturou o regime das indústrias de 
integração, como uma interferência 
indevida e desnecessária na ação 
recíproca das forças do mercado so-
bre as quais deve assentar qualquer 
esquema de integração econômica, 
com esse acesso direto às agências 
de ajuda externa dos Estados Uni-
dos. (WIONCZEK, 1969, p. 77).

Tem-se, também, a elaboração 
de Raymond F. Mikesell, que nos 
chama a atenção para o caso do 
Banco Centro-Americano, que pos-
suía uma demanda por recursos 
com objetivos de constituir um 
processo de integração entre as 
economias da América Central ar-
ticulado por meio de uma cadeia de 
indústrias integradas:

Deste modo, tanto o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento 
como a Agência para o Desenvol-
vimento Industrial recusaram-se 
a sancionar o emprego dos fundos 
por eles emprestados ao Banco 
Centro-Americano, para apoiar 
empresas designadas como “in-
dústrias integradas” e que, por 
isto, desfrutam de um tratamento 
preferencial dentro do mercado 
comum centro-americano (MIKE-
SELL, 1966, p. 228).

A justificativa de Mikesell (1966, p. 
228) fornece-nos alguns elementos 
importantes para procurar enten-
der a dinâmica colocada:

Estes organismos internacionais 
adotam a posição de que a liberda-
de de entrada em termos aos discri-
minatórios é essencial à operação 
de concorrência e para que não se 
alcancem seus benefícios, como 
estímulo da eficiência máxima e 
baixos preços para o consumidor 
(MIKESELL, 1966, p. 228).

Os motivos são vários, passando 
pelo discurso do livre-mercado e o 
perigo de monopolização. Contudo, 
a resistência dos setores econô-
micos e políticos no interior dos 
Estados Unidos fica evidente, pois 
esse tipo de empréstimo poderia 
interferir na ação das empresas 
estadunidenses na região. Pode-
mos confirmar essa situação em 
pelo menos dois instantes: com 
Wionczek (1969, p.78), e depois a 
referência que Wionczek, chama 
atenção do t rabalho de James 
D.Cochrane. No tocante a isso, afir-
mou D. Cochrane:

Embora não haja provas de que 
os investidores norte-americanos 
tenham expressado qualquer desa-
provação a ‘indústrias integradas’ 
a funcionários governamentais 
categorizados, é bem possível que 
isso tenha sido expresso em caráter 
privado. O fato de o esquema de 
‘indústrias integradas’ apresentar 
várias características que possam 
ser objeto de objeções por parte 
de investidores norte-americanos 
poderá, mesmo na ausência de 
pressões abertas, ter influenciado 
a posição assumida pelo Governo 

dos Estados Unidos. (COCHRA-
NE,1964, 85).

O que fica do exposto até aqui leva-
-nos a perceber que os setores onde 
se concentrou a maioria dos em-
préstimos são basicamente setores 
ligados à demanda do mercado in-
terno de bens de consumo e aque-
les ligados à exportação de maté-
rias-primas (mineração – 27,1%; 
petróleo e carvão – 33,6%), com 
baixa intensidade de capital e que 
se mostram incapazes de constituir 
cadeias regionais de fornecedores.2 
Assim como podemos verificar a 
distribuição dos empréstimos por 
setor3, desta forma conseguimos 
observar uma complementaridade 
dessas informações. Observamos 
ainda essa condição, direcionada 
ao setor público, segundo fonte e 
finalidades.4

A Aliança para o Progresso é nar-
rada desta maneira por Bloch:

El Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso (CIAP) 
contribuye al mantenimiento de 
una perspectiva regional. El CIAP 
establece metas de carácter conti-
nental, pero también objetivos por 
países. Cuando el Banco Interame-
ricano de Desarrollo logre ampliar 
suficientemente el financiamiento 
de la exportación intrarregional de 
bienes de capital, se contribuirá en 
mucho a fomentar las respectivas 
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industrias a escala continental 
(BLOCH, 1969, p. 09).

O primeiro projeto articulado pelo 
BID mostra sua fragilidade e sua 
dependência em relação ao gover-
no dos Estados Unidos em termos 
políticos, financeiros e estratégicos 
e, em seguida, com a conjunção de 
aportes direcionados pelos gover-
nos da Europa, tornando as ações 
muito reservadas em termos de 
elaboração, como o próprio texto 
do programa – “El programa de la 
alianza para el progreso” – deixa 
explícito, segundo o que podemos 
ler em Bloch:

El gobierno cuyo programa de 
desarrollo haya sido objeto de reco-
mendaciones por parte del Comité 
ad hoc en cuanto a sus necesidades 
de financiamiento externo, podrá 
cometerlo a la consideración del 
Banco Interamericano de Desar-
rollo, a fin de que éste efectúe las 
gestiones necesarias para obtener 
dicho financiamiento, incluyendo 
la organización de consorcios de 
instituciones de crédito y gobiernos 
dispuestos a contribuir al financia-
miento continuado y sistemático a 
plazos adecuados, del programa. 
No obstante, el gobierno tendrá 
entera libertad para recurrir por 
cualquier otra vía a toda fuente 
de financiamiento, con el objeto 
de obtener, en todo o en parte, los 
recursos requeridos. El comité ad 
hoc no interferirá con el derecho de 
cada gobierno de formular sus pro-

pias metas, prioridades y reformas 
en sus programas nacionales de 
desarrollo. Las recomendaciones 
del comité ad hoc serán de gran 
importancia para determinar la 
distribución de los fondos públicos 
de la Alianza para el Progreso que 
contribuyan al financiamiento ex-
terno previsto en dichos programas 
(BLOCH, 1969, p. 43).

A proposta dos Estados Unidos 
de aproveitamento do sistema fi-
nanceiro internacional privado 
para alavancar o financiamento da 
América Latina acabou por predo-
minar.5 Nesses primeiros anos, o 
Banco mostrou-se incapaz de agir 
na macroeconomia. Apesar de re-
alçar que o sistema internacional 
se baseava em três instituições, o 
BID não operava nessa área.6 Essa 
é uma derrota importante para os 
países da região frente à proposta 
do Encontro de Quitandinha, que 
via como essencial um banco de 
desenvolvimento trabalhando além 
da ajuda e assistência técnica.

O maior complicador é destacado 
por Bloch a seguir:

El Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) ha alcanzado ya 
veteranía y opera en el marco de 
las instituciones regionales como 
instrumento financiero de la Alian-
za para el Progreso. Su Presidente 
lo ha calificado repetidamente de  

banco para la integración econó-
mica” (BLOCH, 1969, p. 02).

Com relação à participação dos 
países da região junto aos investi-
mentos líquidos totais, houve um 
aumento de apenas 4%, comparan-
do-se o triênio 1960-1962 ao triê-
nio 1967-1969 e à participação dos 
países sobre esses investimentos.7  

Mais do que isso, muitos desses 
investimentos ref letem a falta 
de uma linha mestra, como bem 
chama a atenção Bloch, no Boletim 
das Nações Unidas:

Algunas de las primeras actividades 
del Banco Interamericano de De-
sarrollo consistieron en la continu-
ación de determinados estudios del 
BIRF. Por ejemplo, el Banco había 
efectuado planes para llevar a cabo 
proyectos regionales en el sector de 
las telecomunicaciones en América 
Central, y para la construcción de 
una carretera panamericana, antes 
de que el BID iniciase sus opera-
ciones. Tanto en estas actividades 
como en otras muchas, el BID co-
ordinó sus actividades con las del 
BIRF. Además, los dos Bancos han 
participado conjuntamente en gru-
pos consultivos que han operado 
en Ecuador y en Colombia, dirigido 
el primero por el BID y el segundo 
por el BIRF (BLOCH, 1969, p. 4-5).

Um banco de desenvolvimento lati-
no-americano teria como marco te-
órico a fuga das premissas que nor-
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tearam o FMI e o Banco Mundial. O 
fundo baseia-se na livre circulação 
de mercadorias e capitais entre 
os países, enquanto um banco de 
desenvolvimento teria como base 
uma lógica de industrialização por 
substituição de importações e ex-
portações, o que se chocava com a 
livre mobilidade de capitais e mer-
cadorias. Mesmo tendo como fun-
damento um projeto de integração, 
esta seria uma contradição entre 
os interesses locais e internacio-
nais. Essa contradição aparece nos 
comentários de Dam, que vemos a 
seguir:

Es curioso observar que en la fun-
dación del Banco Interamericano 
de Desarrollo, en 1960, no se hace 
referencia alguna a la integración, 
palabra que no figura en los esta-
tutos. En la actualidad, el doctor 
Felipe Herrera, su presidente, se 
refiere casi con mayor frecuencia 
al “Banco de la Integración” que 
a su título oficial. Si bien es cierto 
que hoy, en círculos oficiales y pri-
vados, es mucho lo que se escribe y 
se habla sobre la integración, poco 
es lo que se hace. Esta observación 
no debe interpretarse como crí-
tica al secretariado de la Alalc en 
Montevideo. Es que el tratado de 
Montevideo es demasiado tímido, 
demasiado estrecho en su con-
cepto, como para visualizar una 
integración económica. No refleja 
sino el temor de industriales a la 
competencia regional, y de los go-
biernos a la idea de una autoridad 
supranacional. Mientras los indus-
triales no acepten la competencia 

a nivel regional, tal como ya existe 
a nivel nacional, y mientras los 
gobiernos no admitan someter su 
planeamiento económico de largo 
plazo a una entidad coordinadora, 
ejecutiva y supranacional, muy 
reducidas serán las esperanzas de 
que el espíritu de la integración se 
transforme en estrecha coopera-
ción regional (DAM, 1976, p. 88).

Ou seja, tudo é demasiado precário 
em termos de fixação das metas, 
limitadas por um conjunto de in-
teresses que leva o BID a ter suas 
limitações inerentes à sua criação 
frente à integração regional e à 
participação líquida dos investi-
mentos que pudesse puxar essa 
pauta.

3  Considerações Gerais

Herrera sinaliza, em seus vários 
escritos (1966; 1968; 1974), que se 
deu um longo processo histórico 
para que houvesse a constituição 
de um banco comum da América 
Latina.

Ao f inal desse longo caminho, 
quando não tinham mais como 
segurar a consolidação de uma ins-
tituição de fomento para América 
Latina, os EUA passaram a atuar na 
linha de frente e se consolidaram 
como o principal acionista, com 
30,1% das cotas, mantendo de ma-
neira imperiosa sua influência nos 
rumos do financiamento do desen-
volvimento regional.

A mudança estratégica de trocar 
fundos públicos por captação no 
mercado financeiro veio no bojo da 
construção do BID. Esta estratégia 
de captação de fundos afeta pre-
missas básicas de independência e 
constituição de projetos de finan-
ciamentos. Ela passa a responder 
diretamente ao mercado financeiro 
privado, com grande pressão do 
sistema financeiro. A avaliação 
dos projetos passa a ser pautada 
mais pelas agências de risco do 
que pelos resultados dos projetos, 
repassando uma grande pressão 
aos países da região, devedores e 
credores da região em busca de 
uma alta margem de segurança 
para captação junto ao mercado 
financeiro.

Gostaríamos, ainda, de destacar 
que a segunda e a terceira gerações 
de presidentes consolidaram uma 
resposta bem mais rebaixada em 
termos de independência, aprofun-
dando o que podemos denominar 
uma subordinação consentida fren-
te à crise do petróleo da década de 
1970 e à crise da dívida externa 
nos fins dos anos da mesma déca-
da. Logo depois da crise da dívida, 
a formulação parece bem mais 
próxima da resposta aos proble-
mas macroeconômicos, traduzindo 
soluções externas para problemas 
específicos muito claros, aceitando 
uma agenda externa bem longe do 
que podemos chamar de “indepen-
dente” no sentido de formar solu-
ções muito mais criativas e lógicas 
dentro da realidade social, política 
e econômica da região.



51temas de economia aplicada50 temas de economia aplicada

abril de  2020

Acrescenta-se, ainda, o papel que 
o BID assumiu na desarticulação 
dos Estados da região e nas orien-
tações que pensou em desempe-
nhar no processo de integração 
como agente financeiro regional 
frente ao núcleo duro das institui-
ções centrais mundiais de Bretton 
Woods, mesmo depois de seu fim.

A polít ica externa dos EUA, no 
que diz respeito à constituição de 
um banco de desenvolvimento re-
gional, está articulada a algumas 
premissas muito bem definidas a 
partir da nova governança global 
que sai de Bretton Woods.

A América Latina é uma região 
periférica e sob controle político 
do governo dos EUA, sem risco de 
interferência de qualquer outra po-
tência política e econômica. Ainda 
a respeito de suas condições eco-
nômicas, o volume de recursos a 
serem disponibilizados na região 
acarretaria grandes impactos nas 
finanças dos EUA, sendo que este 
país estava comprometido com a 
reconstrução da Europa e do Japão, 
além de sua disputa em todas as 
frentes (política, ideológica, econô-
mica, tecnológica, militar etc.) com 
a então URSS.

A criação de um banco de desenvol-
vimento poderia comprometer, no 
longo prazo, a estratégia global es-
tadunidense e provocar importan-
tes complicações na sua influência

política e econômica, justamen-
te no momento em que havia um 

volume importante de capitais 
privados dos EUA que poderiam se 
deslocar para a região, constituir 
uma reserva de mercado e, com 
isso, aprofundar a industrialização 
na região de forma segura − uma 
nova fase de industrialização da 
região com capitais privados exter-
nos, sem gerar conflitos imediatos.

Um banco de desenvolvimento re-
gional poderia não apenas influir 
em mais gastos para o governo dos 
EUA como ainda controlar e inserir 
a região em um modelo de finan-
ciamento atrelado ao Investimento 
Externo Direto (IED). A materiali-
zação do BID dá-se, de fato, quando, 
em parte, não existia mais como 
segurar politicamente a iniciativa, 
e, em parte, pelo fato de os EUA 
exercerem pleno controle sobre a 
mesma e isso ter acontecido depois 
de uma década de o capital privado 
do IED ter se consolidado. Assim, a 
industrialização da América Latina 
nos anos 50 foi uma industrializa-
ção consentida por Washington.
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Saneamento Básico, o Brasil Está Cansado de Esperar!

Otávio Maia (*) 
Victor Cezarini (**)

No dia 17 de dezembro de 2019, 
foi aprovado na Câmara Federal o 
Projeto de Lei de nº 4.162 que trata 
do Novo Marco do Saneamento no 
Brasil. O próximo passo é a apro-
vação no Senado Federal. Antes do 
advento da pandemia COVID-19, e 
seus impactos nas diversas ativida-
des no Brasil e no mundo, tínhamos 
a expectativa que fosse aprovada 
ainda no 1º quadrimestre de 2020. 
Contudo, é pouco provável que essa 
expectativa se concretize. Há uma 
grande esperança que, quando 
aprovada, essa lei consiga de fato 
promover os devidos incentivos à 
universalização do serviço de sane-
amento básico no Brasil.

Todos os dispositivos legais que 
antecederam o Novo Marco do Sa-
neamento no Brasil tinham o obje-
tivo de fomentar o alcance da uni-
versalização dos serviços de água 
e esgoto, mas falharam. A meta é 
universalizar os serviços de água e 
esgoto no Brasil até o ano de 2033, 
mas ainda estamos muito longe 
desse objetivo. O principal fator 
que leva a esse quadro é a falta 
de investimentos. Segundo dados 
da Confederação Nacional das In-
dústrias (CNI), se continuarmos 
com o baixo nível de investimen-
tos realizados nos últimos anos, 
a universalização do saneamento 

no Brasil deve ocorrer por volta do 
ano de 2054.

A realidade é que, da população 
total de 210 milhões de brasilei-
ros, temos 34 milhões sem acesso 
à água tratada e 88 milhões sem 
acesso a esgotamento sanitário. 
Em Minas Gerais, a situação não 
altera muito; da população total 
de 21 milhões de pessoas, aproxi-
madamente 4 milhões de mineiros 
não têm acesso à água tratada e 7 
milhões não contam com o serviço 
de coleta de esgoto.

Os serviços de saneamento no Bra-
sil são de responsabilidade dos 
municípios, que podem optar por 
conceder a um terceiro ou prestar 
de forma direta. Para um municí-
pio contratar uma empresa privada 
é necessário fazer licitação e abrir 
espaço para concorrência. Enquan-
to isso, empresas públicas podem 
ser contratadas sem licitação sobre 
a modalidade “Regime de Progra-
ma”. Ou seja, empresas privadas 
são estimuladas a competir entre 
si para ter direito a fornecer esse 
serviço, enquanto as empresas 
públicas não. Essa situação acaba 
criando menos incentivos aos in-
vestimentos, à produtividade e à 
eficiência nas empresas de controle 
estatal.

Com essa regra, os serviços de sa-
neamento no Brasil são predomi-
nantemente prestados pelo poder 
público, que atua em 94% dos mu-
nicípios do país, seja por meio de 
empresas estatais ou por alguma 
entidade do poder público munici-
pal. O poder público tem realizado 
um nível de investimento muito 
abaixo do necessário para a univer-
salização. Isso se dá, principalmen-
te, pela incapacidade financeira 
dos governos, sendo que a maior 
parte dos recursos das empresas 
estatais é destinada a seus acio-
nistas (por meio de dividendos) ou 
para seus empregados (por meio 
de aumentos salariais).

Segundo dados do Instituto Trata 
Brasil, em 2018, apenas 6% dos 
municípios brasileiros contavam 
com a prestação dos serviços de 
saneamento por meio da iniciati-
va privada. Mesmo atuando neste 
número reduzido de municípios, a 
iniciativa privada promove aproxi-
madamente 20% de todo o inves-
timento no setor. Em média, nos 
municípios onde a iniciativa priva-
da atua, o investimento em sanea-
mento é quatro vezes superior em 
relação aos municípios atendidos 
pelo poder público. Isso explica o 
maior nível de atendimento dos 
serviços de saneamento onde a 



53temas de economia aplicada52 temas de economia aplicada

abril de  2020

prestação é feita pela iniciativa pri-
vada. No Brasil, temos 83,62% da 
população com acesso a água trata-
da e 58,06% com acesso à coleta de 
esgoto, e onde a prestação do ser-
viço é feita pela iniciativa privada, 
93,06% da população é atendida 
com água tratada e 65,02% com 
coleta de esgoto.

Considerando que o serviço de sa-
neamento impacta a saúde da po-
pulação, sua produtividade, o meio 
ambiente, o turismo e diversas 
áreas da vida dos cidadãos brasi-
leiros, é imperioso que a luta para 
alcançar a meta de universalização 
conte com todos os esforços possí-
veis. Esta é uma das principais pre-
tensões do Projeto de Lei nº 4.162 
que tem como seu grande objetivo 
fomentar o alcance da universali-
zação dos serviços de abastecimen-
to de água e coleta e tratamento de 
esgoto no Brasil até o ano de 2033.

Para isso o projeto de lei atribui 
à Agência Nacional das Águas a 
competência para editar normas 
de referência sobre os serviços de 

saneamento, estabelece condições 
gerais para a privatização de em-
presas estatais no setor, exige o 
estabelecimento de metas de uni-
versalização dos serviços de sane-
amento até 2033, institui a figura 
dos blocos regionais para a pres-
tação regionalizada dos serviços 
e, principalmente, veda a possibi-
lidade de celebração de novos con-
tratos sem licitação. Com o novo 
projeto, os contratos via “Regime 
de Programa” serão gradualmente 
extintos e até mesmo empresas 
públicas terão de participar de lici-
tações concorrenciais para ganhar 
novas concessões.

Uma das principais mudanças está 
no estabelecimento de metas de 
universalização obrigatórias nos 
contratos, sendo necessária a de-
monstração da sua viabilidade 
econômica. Caso não seja demons-
trada a viabilidade econômica para 
alcançar a universalização nos 
contratos vigentes, um novo con-
trato terá de ser celebrado com a 
realização de licitação obrigatória 
para escolha do prestador de ser-

viço. Com isso, uma nova janela de 
oportunidades se abre para que a 
iniciativa privada assuma a pres-
tação de serviços de saneamento 
no Brasil, preenchendo a lacuna 
deixada pelo poder público que 
não tem realizado os investimentos 
necessários à devida ampliação dos 
serviços de abastecimento de água 
e coleta e tratamento de esgoto.

O Novo Marco do Saneamento é 
o primeiro passo para ampliar os 
investimentos no setor e colocar 
nosso país no rumo da universali-
zação. Embora estejamos passan-
do por tempos conturbados, não 
podemos deixar um projeto tão 
importante como este parado no 
Senado Federal.

 

(*) EPPGG pela Fundação João Pinheiro, 
Mestre em Economia pela FEAD e Assessor de 

Desestatização do Governo de Minas Gerais. 
(**) Mestre em Economia pela Universidade 

de São Paulo e Assessor de Desestatização no 
Governo de Minas Gerais.
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A COVID-19 e Seus Estímulos Para Novos Paradigmas Corpora-
tivos

Gabriel Brasil (*)

Em meio ao enorme impacto gera-
do pela pandemia da COVID-19 nas 
dinâmicas sociais e econômicas ao 
redor do planeta, sabemos ainda 
pouco sobre seus legados. Trata-
-se, afinal, da maior crise global 
da história contemporânea, cuja 
resolução ainda parece distante 
e cujas consequências provavel-
mente não se restringirão apenas 
à forma como protocolos de saúde 
são tratados. Em meio às enormes 
incertezas que estamos vivendo, 
cabe-nos a noção clara, ainda que 
humilde, de que passaremos por 
transformações profundas e mul-
tidisciplinares – mas falta ainda 
perspectiva para compreender-
mos bem que naturezas elas terão. 
Temos, no entanto, algumas pistas 
sobre certas direções. 

Na economia, a centralização da 
absorção do impacto da crise – 
através de governos e Bancos Cen-
trais – deve predominar em países 
com níveis de desenvolvimento 
distintos, ainda que isso rompa 
paradigmas históricos de policy-
making. Na academia, também deve 
crescer a noção de que o conheci-
mento científico precisa se tornar 
progressivamente mais acessível 
para a população como forma de 
empoderamento da sociedade fren-

te aos seus desafios. Na política, a 
tese longeva – mas que, nos últimos 
anos, tem sido confrontada pela 
ascensão de variados extremis-
mos – de que a cooperação é a me-
lhor forma de se atingir soluções 
construtivas e fora do paradigma 
falacioso de soma zero também 
deve ser, ainda que lentamente, 
retomada. 

No ambiente corporativo, especifi-
camente, as transformações certa-
mente também serão profundas  e 
– dados alguns sinais preliminares 
– tendem a ser positivas. Dado o 
desafio operacional sem preceden-
tes para a maioria das empresas, 
adaptações provavelmente terão 
natureza estrutural, e perpassarão 
temas como governança, relaciona-
mento com clientes, aptidão e agili-
dade para mudanças – entre tantos 
outros que, no limite, focarão não 
apenas no aumento da resiliência 
das companhias, mas também na 
forma como elas se relacionam com 
a sociedade. 

Esses temas – cada vez mais co-
nectados, como mostra a crise 
atual – serão, ainda, envolvidos 
provavelmente pela aceleração de 
disrupções tecnológicas significa-
tivas, que devem incluir movimen-

tos relativamente bem conhecidos 
e já em curso na última década 
(como o avanço do e-commerce e da 
utilização do espaço virtual para 
reuniões), além de saltos que pro-
vavelmente ainda não estão no 
nosso radar. Trata-se, afinal, de um 
momento especialmente propício 
para, no ensejo do grande econo-
mista checo-austríaco Schumpeter, 
o capitalismo viver uma onda mas-
siva de destruição criativa – ainda 
que, desta vez, esta tenha sido ca-
talisada por um fator relativamen-
te exógeno. 

Nesse cená r io  –  em que u ma 
grande ansiedade social encon-
tra novos paradigmas – temas de 
governança certamente ocuparão 
um espaço central na discussão 
corporativa da próxima década. 
Em particular, a noção de accoun-
tability – muito tradicionalmente 
vinculada ao relacionamento da 
sociedade com o mercado finan-
ceiro, por exemplo – deve ganhar 
espaço. Isso se deve, em boa me-
dida (mas não apenas), às expres-
sivas (porém, por vezes, contro-
versas) mudanças geradas pela 
crescente presença da combinação 
entre fundos de venture capital e 
startups na economia global. 
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Temos assistido ao desenvolvimen-
to, na última década, de um modelo 
corporativo que, não raro, combina 
capital barato (muitas vezes sub-
sidiado), baixa competição (“the 
winner takes all”), acesso pouco 
transparente (e ainda pouco regu-
lado) a um arcabouço quase infini-
to de dados pessoais e um relacio-
namento com a sociedade imerso a 
certo cinismo (ainda que indireto) 
nutrido pela intensidade do escru-
tínio das redes sociais. Parece que 
essa combinação – que favoreceu 
o surgimento de uma economia 
altamente escalável e lucrativa na 
última década – começa a se depa-
rar com um desalinhamento de in-
centivos entre acionistas, gestores, 
funcionários, clientes e governos.

Enquanto a crise intensifica prio-
ridades, f icam evidentes certas 
distorções, por exemplo, entre os 
incentivos financeiros de curto 
prazo das empresas e as demandas 
por segurança (sanitária, econô-
mica) dos seus funcionários − es-
pecialmente em meio à provável 
escalada brutal do desemprego que 
viveremos nos próximos meses. 
Ou aquelas entre o planejamento 
das companhias de longo prazo e 
as respostas imediatas (com alto 
impacto fiscal) exigidas pela socie-
dade dos governos. Há também, fi-

nalmente, aquelas entre a demanda 
latente por responsabilidade social 
e ambiental por parte da popula-
ção (e, cada vez mais, refletida no 
comportamento de acionistas) e a 
capacidade das empresas de im-
plementarem mudanças reais nos 
seus comportamentos perante o 
mercado – entre tantas outras. 

Esses conf litos já vinham ense-
jando respostas rápidas por parte 
da governança das empresas nos 
últimos anos, e, como resultado de 
uma crise do porte da que vivemos, 
é provável que isso seja significa-
tivamente acentuado daqui para 
frente. A demanda por melhores 
instrumentos de accountability 
inevitavelmente crescerá junto, 
fomentando estímulos – ainda que 
sem muitas alternativas – para seu 
aprimoramento. 

Embora não saibamos bem com 
que modelo corporativo nos de-
pararemos nos próximos anos, há 
evidências razoáveis para assumir 
que ele será em boa medida dife-
rente do que temos hoje –  aliás, já 
bastante distinto do que tínhamos 
há dez anos. Não nos cabe, claro, 
pretender antecipar essa evolução, 
mas tentar entender sua dinâmica 
e suas consequências para, na me-
dida do possível, assumir as rédeas 

dos seus desdobramentos e promo-
ver aprimoramentos em tempo real 
– uma lógica que, como a pandemia 
tem nos ensinado, segue sendo bas-
tante útil. 

Ainda que isso pareça contraintui-
tivo – dado que seguimos prova-
velmente apenas no começo desse 
novo desafio – precisamos nos pre-
parar. Mais do que nunca, o futuro 
nunca dependeu tanto dos nossos 
aprendizados do presente – seja no 
âmbito político, econômico ou cor-
porativo. Na crise, afinal, a história 
– num sentido amplo – acontece 
mais rápido. 

 
(*) Economista pela FACE-UFMG e mestre em 
economia política internacional pelo IRI-USP. 

(E-mail: gabrielchbrasil@gmail.com).
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Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 - 09/04/2020)

 

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana 1,54% -2,25% 5,57% 11,09%

Mês atual -2,38% -4,92% 3,27% 5,61%

Ano atual -20,08% -14,04% 7,15% -32,18%

2010-2020 -50,78% -15,86% 494,24% -35,80%

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 apre-
senta 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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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.

Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 09/04/2020)

 

Tabela 2 

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

1.   ANIM3 3921,37 SMLS3 4,10

2.   LPSB3 506,55 WIZS3 5,23

3.   MGLU3 359,48 BRDT3 6,88

4.   NTCO3 306,41 SEER3 7,28

5.   JSLG3 289,80 CSNA3 7,37

6.   TOTS3 269,91 CYRE3 7,67

7.   MEAL3 263,43 LEVE3 7,98

8.   GGBR4 260,79 ROMI3 8,91

9.   ENBR3 258,66 BRML3 10,55

10.   BIDI4 251,40 BRSR6 10,82
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O Gráfico 3 apresenta a evolução histórica do short in-
terest 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 alu-
guel e a quantidade de ações outstanding da empresa. 
Mede assim o estoque de vendas a descoberto reali-
zadas com as ações da empresa, tendendo a ser maior 
em momentos de expectativa de queda no valor da 

empresa. O short interest do mercado, apresentado no 
gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short in-
terest individuais. A Tabela 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 - 09/04/2020)

 

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   CVCB3 12,23% ARZZ3 43,46%

2.   MYPK3 8,73% GOLL4 31,81%

3.   RAPT4 8,41% PRIO3 27,51%

4.   USIM5 7,87% EZTC3 26,47%

5.   MRVE3 7,71% CSNA3 20,70%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   MYPK3 1,96% INEP4 17,10%

2.   USIM5 1,93% PRIO3 15,25%

3.   HBOR3 1,27% SAPR3 7,21%

4.   MRVE3 1,15% TIET4 4,82%

5.   GGBR4 1,11% CPLE3 4,45%
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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 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 - 06/04/2020)

 

 

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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Impacto de um Novo Benchmark no Mercado de Balcão Brasileiro

Fábio Saia Cereda 

Dissertação de Mestrado

Orientador: Rodrigo de Losso da Silveira Bueno

Banca: Fernando Daniel Chague, João Manoel Pinho de Mello, Ricardo Buscariolli Pereira.

Link: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21102019-163051/pt-br.php.

Resumo

Esta dissertação pode ser dividida em duas principais partes. Na primeira, analisamos os efeitos da publica-
ção de um novo benchmark no mercado de aluguel de ações. Na segunda, utilizamos as descobertas obtidas na 
primeira parte para criar um instrumento que nos permite avaliar a relação entre a venda a descoberto e duas 
características do mercado à vista: eficiência de preço e liquidez. O estudo é baseado em uma base de dados 
com todas as negociações de empréstimo de ações em um período de 60 dias em torno da implementação do 
novo benchmark, contendo 162.195 negócios de 279 ações. Apresentamos três principais achados. Primeiro, 
a publicação do benchmark resultou em uma queda geral das taxas de empréstimos e em uma diminuição da 
dispersão da taxa de empréstimo e de corretagem. Segundo, o impacto nas taxas de empréstimos foi mais alto 
para ações com histórico de alta volatilidade, alta taxa de empréstimo média e baixo número de tomadores por 
dia. Terceiro, restrições às operações de venda a descoberto − mensuradas pela variação exógena das taxas 
de empréstimo − estão associadas com menor eficiência de preços e a um resultado inconclusivo em relação à 
liquidez de mercado.
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China Shock: Impactos Ambientais no Brasil

Victor Simões Dornelas

Dissertação de Mestrado

Orientador: Ariaster Baumgratz Chimeli

Banca: Francisco Junqueira Moreira da Costa, Emanuel Augusto Rodrigues Ornelas, Michael Scott Taylor.

Link: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-18092019-154045/pt-br.php.

Resumo

Investigamos se o “choque China”, definido como a rápida ascensão da China nos mercados internacionais, 
causou impactos ambientais em municípios brasileiros, uma vez que estudos anteriores identificaram 
efeitos sobre o salário real e emprego formal ao longo do período de 2000 a 2010. Orientados por avanços 
recentes na teoria, usamos uma estratégia shift-share para explorar diferenças na especialização econô-
mica de municípios e encontramos que a influência direta da China sobre o desmatamento da Amazônia e 
do Cerrado foi na média insignificante, o que vai ao encontro da literatura. Por outro lado, a demanda por 
commodities da China pareceu elevar a mortalidade infantil causada por doenças relacionadas à poluição 
em municípios mineradores, um resultado obtido ao se compará-la com mortes por outras causas. Todavia, 
mostramos que a explicação mais provável é o grau de especialização do município em atividades de mine-
ração, e não o quanto ele estava exposto ao comércio com a China. Concluímos que os impactos ambientais 
do choque China sobre municípios brasileiros foram pequenos, se não negligenciáveis.
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economia & história: difusão de ideias econômicas

eh

Atual Panorama Social da América Latina

   Rômulo Manzatto (*)

Não é segredo que a conjuntura 
econômico-social da América La-
tina piorou sensivelmente nos últi-
mos anos. 

O cenário se inverteu após uma dé-
cada e meia, no início deste século, 
apresentando números expressi-
vos de crescimento econômico e a 
mitigação dos níveis de pobreza. 
Isso fez com que os últimos anos 
tenham sido particularmente difí-
ceis para os países da região, agora 
obrigados a conviver com baixas 
taxas de crescimento e, em alguns 
casos, com novo aumento da desi-
gualdade econômica.

Essas são algumas das constata-
ções do recente Panorama social da 
América Latina do ano de 2019, ela-
borado pela Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe, a 
CEPAL. (CEPAL, 2020)

A CEPAL é uma das agências regio-
nais para economia que integram 
a estrutura permanente da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU). 
Ent re suas at r ibuições, desde 
1991, a Comissão tem elaborado 
um abrangente relatório anual 
evidenciando o estágio de desen-
volvimento econômico e social dos 
países da região.

O documento elaborado pela CEPAL 
para o ano de 2019 traz dados pre-
ocupantes. Segundo o relatório, 
houve uma estagnação nos avanços 
sociais obtidos nos últimos anos na 
região. Em alguns países o cenário 
é ainda pior, já que parece haver 
sinais de retrocesso e consequente 
aumento da desigualdade.

Desde o ano de 2015, houve aumen-
to da pobreza extrema, consideran-
do-se a média histórica da região. 
Também a taxa de pobreza, que 
vinha em trajetória de queda desde 
2002, apresentou leve aumento 
após o ano de 2015. 

Atualmente, 30,1% da população 
da América Latina está abaixo da 
linha de pobreza e 10,7% dos habi-
tantes da região se encontram em 
situação de pobreza extrema. Isso 
equivale a aproximadamente 185 
milhões de pessoas em situação de 
pobreza e 66 milhões de habitantes 
em situação de pobreza extrema. 
(CEPAL, 2020, p. 8-9)

O relatório ressalta, ainda, que a 
pobreza na América Latina inte-
rage com diferentes dinâmicas re-
gionais e se manifesta em variadas 
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dimensões. Em termos agregados, 
o aumento da pobreza na região 
entre os anos de 2015 e 2018 se 
deve principalmente ao aumento 
dessas taxas no Brasil e na Vene-
zuela.

Houve, contudo, diminuição da 
pobreza nos números agregados 
quando se considera somente os 
países da América Central e o Mé-
xico. Nesse caso, a taxa de pobreza 
diminuiu de 45% para 42% da 
população, entre os anos de 2014 e 
2018. (CEPAL, 2020, p. 9-10)

A pobreza afeta de maneira de-
sigual os diferentes subgrupos 
populacionais da América Latina. 
Nesse sentido, o relatório da CEPAL 
ressalta a maior incidência da po-
breza e da pobreza extrema entre 
grupos vulneráveis, como os resi-
dentes das zonas rurais, crianças 
e adolescentes, mulheres, pessoas 
indígenas e afrodescendentes.

Tal tendência é confirmada pelo 
fato de que os níveis de pobreza 
são mais baixos nos grupos for-
mados pela população urbana, as 
pessoas idosas, pessoas com em-
prego assalariado e pessoas não 
indígenas ou não afrodescendentes 
(CEPAL, 2020, p. 10-11).

Nos países em que houve redução 
da pobreza, ela ocorreu principal-
mente pelo aumento dos rendimen-
tos obtidos com o trabalho e, em 
menor grau, em virtude de trans-
ferências dos sistemas públicos de 
proteção social. 

O relatório ainda destaca que os 
melhores resultados na redução da 
pobreza foram obtidos onde o au-
mento dos rendimentos do traba-
lho foi combinado com o aumento 
de transferências públicas e priva-
das (CEPAL, 2020, p. 12-13). 

Um dos alertas mais importantes 
do relatório é de cunho metodoló-
gico. O trabalho de pesquisa res-
salta os recentes avanços obtidos 
na medição da desigualdade econô-
mica na região, agora também rea-
lizada com base na consolidação de 
dados fiscais dos diferentes países 
da América Latina.

Diferente das análises que predo-
minavam até pouco tempo, quase 
sempre baseadas em pesquisas 
domiciliares, a consolidação de 
dados fiscais tem evidenciado que 
a desigualdade de renda e riqueza 
é substancialmente maior do que 
se acreditava.

A discrepância nos resultados 
é significativa. Para o Chile, por 
exemplo, as pesquisas domicilia-
res estimam que o contingente 
de 1% mais ricos desse país deti-
nha um total de 7,5% da renda do 
país no ano de 2015. Ao consoli-
dar os dados fiscais, o resultado 
é que esse mesmo 1% mais rico 
detém, na verdade, 22,6% de toda 
da renda disponível naquele ano.

No Brasil, a diferença é ainda mais 
expressiva. As pesquisas domici-
liares, como a PNAD, apontam que 
o 1% mais rico concentrou 9,1% de 

toda a renda disponível no país no 
ano de 2014. Já os dados fiscais es-
timam uma concentração de renda 
consideravelmente maior. Nesse 
caso, no mesmo ano, o contingente 
de 1% mais ricos reteve 27,5% de 
toda a renda disponível. (CEPAL, 
2020, p. 15-16)

Além de evidenciar os problemas, o 
relatório também procura apontar 
caminhos para a superação das 
dificuldades estruturais que aco-
metem a região. Para a CEPAL, a 
saída passa pelo fortalecimento de 
um “pacto social para a igualdade” 
voltado à redistribuição de renda, 
ao reconhecimento das identida-
des regionais e à superação da 
heterogeneidade estrutural típica 
da América Latina. (CEPAL, 2020, 
p. 6)1

Esse novo pacto social para a igual-
dade, como proposto pela Comis-
são, ressalta a necessidade de “uma 
nova equação entre o Estado, a 
sociedade e o mercado numa lógica 
de igualdade e visando ao desen-
volvimento sustentável” (CEPAL, 
2020, p. 27).

O novo pacto proposto é visto pela 
CEPAL como uma maneira de con-
solidar posições comuns entre di-
ferentes atores sociais, visando a 
construção da legitimidade neces-
sária a um amplo projeto de refor-
mas estruturais indispensáveis na 
região (CEPAL, 2020, p. 26-27).

O relatório af irma ainda que o 
desenvolvimento econômico sus-
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tentável e com inclusão social depende do sucesso em 
construir amplas maiorias sociais e políticas com-
prometidas com as mudanças estruturais de longo 
prazo. Defende também que o Estado adote políticas 
fiscais sustentáveis, primordiais para impulsionar as 
necessárias políticas públicas estratégicas que visam 
a transformação estrutural, com seus efeitos de longo 
prazo.

Por fim, o documento defende que o avanço rumo 
às transformações propostas depende do combate à 
desigualdade em suas múltiplas dimensões. Aposta 
na vocação universalista das políticas sociais, na im-
portância do investimento social e em uma presença 
ativa do Estado.
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O Flagelo da Seca e o Aumento dos Gastos do Governo

Luciana Suarez Galvão (*)

Contempla-nos pasmo o século XIX e o precito ano de 1877. Lentamente trucida-
-nos num horrível cortejo de angústias. Já não é uma ilusão a seca nesta desdi-
tosa província. A ampulheta poluidora dos séculos acaba de recolher seis meses 
desta ‘era’, para as dobras de um sombrio passado.

(Jornal “O Retirante”. Ed. 02, de 1º de julho de 1877, p. 1)

Durante o primeiro semestre de 
1877, já era evidente que mais um 
período de seca se aproximava da 
província do Ceará. Grandes perí-
odos de estiagem eram frequentes 
na região, sendo sua dinâmica, 
portanto, bem conhecida. De forma 
sistemática, os agentes públicos 
provinciais vinham registrando 
desde 1724 tais ocorrências, ten-
tando de algum modo se preparar 
para enfrentar de forma mais efi-
ciente as consequências inevitáveis 
da falta de chuvas. Em fala profe-
rida na cerimônia de abertura dos 
trabalhos da Assembleia Legislati-
va cearense em 2 de julho daquele 
mesmo ano de 1877, o então presi-
dente, desembargador Caetano Es-
tellita Cavalcanti Pessoa, afirmou 
que 

O estudo das secas gerais e parciais 
que têm vitimado a província des-
de 1724 a 1845, os seus períodos 
de sucessão, comparados com o 
decorrido deste último ano ao 
atual, firmaram a justa confiança 
de que o Ceará podia caminhar 
desassombrado desse enorme fla-
gelo e cuidar de seu porvir que se 

lhe afigurava próspero e animador. 
Mas, assim não se realizou. Como 
em 1845, que produziu o mesmo 
fenômeno de um século antes, 
1877 estava destinado a selar a sua 
passagem com o mesmo cortejo 
sombrio de males e sofrimentos 
que outro século atrás colhera a 
fartar, em uma grande seca. (FALA, 
1877, p. 36-37)

Nesta mesma fala, o desembarga-
dor informa que tendo observado 
a estiagem entre janeiro e março, e 
percebendo desde abril que a seca 
já havia se instalado em vários 
municípios do interior, propunha 
as chamadas “comissões de socor-
ros”, encarregadas de organizar os 
trabalhos de socorro às vitimas da 
fome gerada pela escassez de ali-
mentos. As ações incluíam a cons-
trução de armazéns reguladores, 
o envio de alimentos e a criação de 
frentes de trabalho, pois o “povo, 
preferindo sempre o trabalho que 
o eleva, à esmola que o acanha e 
o humilha, tem espontaneamente 
continuado a ocupar-se em alguns 
serviços, recebendo seus salários de 

gêneros e mais uma diminuta quan-
tia”. (FALA, 1877, p. 38)

É importante ressaltar que a seca 
do período 1877-1879 não atingiu 
somente a província do Ceará, mas 
todo o conjunto das chamadas 
“províncias do Norte”, incluindo, 
além do Ceará, a Paraíba, o Rio 
Grande do Norte, Alagoas e Pará. 
Tal abrangência fez o Ministério do 
Império se envolver diretamente 
no socorro às vítimas, e dentre 
suas ações estava a concessão de 
verbas adicionais aos governos 
provinciais, o envio de suprimen-
tos às províncias atingidas, além da 
criação de núcleos coloniais com o 
objetivo de receber os retirantes. 
Tais núcleos foram criados nas pro-
víncias do Pará, Ceará, Rio Grande 
do Norte e Alagoas. (Cf. RELATÓ-
RIO, 1879, p. 40-42)

Ao que tudo indica, as colônias 
mais bem organizadas e prósperas 
eram as do Pará. Conforme relata-
do, até abril de 1878 haviam entra-
do no Pará mais de dezesseis mil 
retirantes, dos quais pouco mais 
de três mil haviam sido redirecio-
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nados para o Amazonas. Dos que permaneceram no 
Pará, 729 faleceram. Os demais encontravam-se dis-
tribuídos pelos quatro núcleos coloniais da província, 
assim distribuídos, 

A população do Núcleo do Carmo atinge a 8.000 retiran-
tes, tendo-se já distribuído por eles cerca de 300 lotes de 
terras. A povoação conta mais de 250 casas habitadas, das 
quais 48 por negócio. O núcleo de S. José, que se estende 
em uma arca de 33 quilômetros, tem uma população 
de 2.203 retirantes, e consta de 213 lotes demarcados 
já distribuídos. Pelos núcleos de Caeté e Santarém se 
espalha o resto dos retirantes, que completam a soma 
de 14.186. (RELATÓRIO, 1879, p. 41)

Das demais colônias, as do Rio Grande do Norte e 
Alagoas encontravam-se extintas em 1878. A do Rio 
Grande do Norte havia sido fundada às margens do 
rio Mudo ou Caratan, sendo seu estado, segundo o 
relatório, “deplorável, porque longe de se entregarem 
os seus habitantes ao trabalho, esperavam os socorros 
do Estado, imersos na indolência e ociosidade”. (RE-
LATÓRIO, 1879, p. 41) Em Alagoas, às margens do rio 
São Francisco, havia também sido extinta uma colônia 
provisória, fundada a fim de dar “abrigo e proveitosa 
ocupação” aos retirantes que lá se encontravam. (Cf. 
RELATÓRIO, 1879, p. 41)

O Presidente resolveu, extinguindo-se essa colônia, 
manter em suas posses os retirantes que edificaram 
habitações e fizeram lavouras; enviar para os trabalhos 
da Estrada de ferro de Paulo Afonso os que não tinham 
plantações e estavam desabrigados, e ordenar que os 
restantes voltassem aos seus lares. Desses retirantes, 
2.435 saíram para as províncias, 1.699 para esta cidade 
[Rio de Janeiro], faleceram 134, existem na hospedaria, 
37, e no hospital, 1. (RELATÓRIO, 1879, p. 41)

Mas voltando à província do Ceará, de 13 de abril a 12 
de novembro de 1877, o Ministério do Império efetuou 
dezesseis repasses de verba extraordinária para o 
socorro das vítimas da seca, somando o valor de Rs 

861:799$040, dos quais Rs 787:929$984 já haviam 
sido dispendidos, sendo assim distribuídos, 

Tabela 1 - Repasses do Ministério do Império ao 
Governo Provincial do Ceará, 1877

Dispêndio Valor

Dinheiro entregue a diversas comissões 397:746$237 
Pagamento de férias 79:086$505 

Pagamento com gêneros 236:000$332 

Pagamento com fazendas 27:440$427 

Pagamento com medicamentos 6:118$880 
Despesas diversas (construção de palhoças e outras) 41:537$603 

Soma 787:929$984 

Fonte: RELATÓRIO (1877, p. 18).

O montante total repassado pelo Ministério do Império 
representava o equivalente a 59,10% da receita total 
orçada pela província, que foi de Rs 1.458:169$968. 
Seria difícil imaginar que sem a ajuda do governo 
imperial a província fosse capaz de custear com seus 
próprios recursos o socorro às vítimas da seca, que 
sabemos estava apenas começando. E de fato, confor-
me os meses avançavam, a situação foi se agravando 
na região. O alívio, no entanto, viria somente em 1879, 
quando as precipitações voltaram à região. 

No relatório de 1879, o Ministério do Império regis-
trou em tom otimista que haviam sido tranquilizado-
ras as notícias recebidas, pois com o “aparecimento de 
chuvas gerais desvaneceu-se o receio de que por mais 
tempo se prolongasse tamanha calamidade”. (RELATÓ-
RIO, 1879, p. 81) Com a volta das chuvas, os retirantes 
que abundavam nas capitais e cidades de maior porte 
começaram a voltar a seus lares, sendo dissolvidas as 
comissões de socorros públicos formadas. 

Os retirantes da província do Ceará, epicentro dessa 
grande seca, haviam chegado até o Amazonas num 
movimento que foi caracterizado, décadas depois por 
Celso Furtado, como “transumância amazônica”. Os 
retirantes da seca, emigrados das províncias atingidas 
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em direção aos estados amazônicos, serviram de mão 
de obra e possibilitaram a grande expansão da extra-
ção de borracha que ocorreria na região anos mais 
tarde. (Cf. FURTADO, 2005, Cap. 23)

A ocorrência de secas ou outras calamidades, tais 
como as epidemias de varíola, tratadas em texto 
publicado na edição anterior deste boletim, quase 
sempre demandam recursos extraordinários, fossem 
eles provenientes do governo central ou dos governos 
provinciais. Tais circunstâncias, não muito distantes 
do atual cenário de pandemia que vivemos hoje, são 
excepcionais e, portanto, requerem ações do ponto de 
vista fiscal e orçamentário igualmente atípicas. Sendo 
assim, resta-nos aguardar os desdobramentos das 
discussões ora empreendidas nos órgãos legislativos, 
sejam eles centrais ou estaduais, e esperar que o re-
sultado desses embates possa dar respaldo às ações de 
outras instâncias governamentais no cuidado à vida e 
à integridade dos cidadãos de nossa nação. 
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