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Nível de Atividade: Recuperação Econômica Modesta Despedaçada Pela Pandemia
Vera Martins da Silva (*)

A economia brasileira vive de choque em choque e quando calmaria
e otimismo começam a se espalhar
surge um novo e complicadíssimo
problema: neste caso, a tragédia
da pandemia da COVID-19. Cabe
destacar que embora um evento
dessa natureza não estivesse fora
do conjunto de possibilidades já
vislumbrado pelos especialistas,
sempre foi atribuída a isso uma
probabilidade relativamente baixa
de ocorrência. Os riscos de grandes
catástrofes geralmente ficam submersos pelo otimismo associado à
capacidade do ser humano de controlar a natureza.

É também consenso que este caso
de pandemia não foi o primeiro
nem será o último; esse tipo de
evento pode passar a ocorrer mais
frequentemente, não só pelos maio-

res fluxos de pessoas, mercadorias
e micro-organismos entre as distintas regiões do planeta como
também devido ao avanço do uso
pelos seres humanos de áreas anteriormente habitadas por micro-organismos previamente contidos em
seus próprios ambientes naturais.

A seguir, apresentam-se as principais informações do desempenho do PIB trimestral divulgado
recentemente pelo IBGE, como
normalmente aqui apresentado, no
comparativo de quatro trimestres
contra o mesmo período do ano
anterior, para se observar alguma
tendência de médio prazo. Porém,
com o hiperchoque decorrente da
pandemia, será também destacado
o comparativo do primeiro trimestre de 2020 em relação ao último
trimestre de 2019 para a verifica-

ção do impacto inicial da pandemia
e das medidas de combate a esse
problema e, posteriormente, dos
dados mais recentes sobre a situação da economia.

1 Comparação dos Quatro Trimestres Acumulados Encerrados No Primeiro Trimestre de
2020 Com Igual Período do Ano
Anterior
Na comparação de quatro trimestres contra o mesmo período do
ano anterior, o que poderia sugerir
uma “tendência” de desempenho
da economia brasileira na ausência de choques, o PIB aumentou
em 0,9%, o que na média estava
indicando uma retomada mesmo
que bastante modesta, eventualmente em torno de 1% a 1,5% no
ano, sem nenhum choque externo.
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Nesse período de comparação, a
Agropecuária apresentou um aumento de 1,6%, Serviços, de 0,9% e
Indústria, de 0,7%. Excetuando-se
o segmento de Transporte, Armazenagem e Correio, que apresentava relativa estagnação, todos os
demais setores estavam apresentando crescimento em seu Valor
Adicionado, vislumbrando-se uma
retomada neste segundo ano de
mandato do governo federal e dos
governos dos Estados. A Agropecuária, como de costume no passado
recente, apresentou um dinamismo
acima da média, consolidando um
polo de crescimento importante
no conjunto da produção interna,
enquanto os Ser viços cada vez
mais relevantes do ponto de vista
da geração de valor e de emprego.
Do ponto de vista do gasto, a Formação Bruta de Capital Físico aumentou 3%, tendo sido o oitavo
trimestre de crescimento consecutivo; o Consumo das Famílias

aumentou 1,3% − aumento por
11 trimestres consecutivos. Já o
Consumo do Governo apresentou
queda de 0,4%, dentro do contexto
de controle de gastos do setor público, com quedas em oito trimestres consecutivos. Mas esse modelo
de controle rígido do gasto público
seria modificado em breve pelo
combate à pandemia e suporte a
pessoas e empresas em virtude da
paralisia de setores importantes da
economia.
Ressalte-se que, apesar da suspensão até o final de 2020 (por conta
do estado de emergência) de uma
série de medidas que possibilitam
o aumento de despesas públicas
e eliminam a necessidade de obtenção de limites de gastos, há
fortes indicações de que a solução
definitiva do problema sanitário
com a vacinação em massa só deve
ocorrer em 2021, de modo que a
suspensão das regras fiscais pro-
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vavelmente será prorrogada para
além deste ano.

O Gráfico 1 apresenta o desempenho do PIB e dos componentes de
despesa na comparação do acumulado de quatro trimestres terminado no primeiro trimestre encerrado em março de 2020 contra
o acumulado de quatro trimestres
do ano anterior. O aumento do PIB
nessa comparação foi resultado da
continuidade do aumento do Consumo das Famílias e da Formação
Bruta de Capital Físico. Em função
dessa recuperação, as Importações
também tiveram aumento expressivo, de 2,9%, boa parte disso relacionado à importação de bens
de capital. Os destaques negativos
são a queda Consumo de Governo e
das Exportações, já atingidas pelo
retrocesso do comércio internacional à medida que a pandemia se
alastrava e os países passaram a
fechar suas fronteiras e interromper várias cadeias de negócios.

5

análise de conjuntura
Gráfico 1 - Desempenho do PIB e dos Componentes de Despesa, Acumulado em Quatro Trimestres, Contra o
Mesmo Período do Ano Anterior, Referência Primeiro Trimestre de 2020 (%)

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE.

2 Comparação do Primeiro Trimestre de 2020 Relativamente
ao Último Trimestre de 2019
Apesar de a pandemia só ter atingido a vida dos brasileiros a partir da
última semana de março, o impacto
negativo sobre a produção doméstica já é visível. Um indicador desse
desastre é a queda de 1,5% do PIB
do primeiro trimestre de 2020
contra o último trimestre de 2019,
série com ajuste sazonal, depois
de uma série de quatro trimestres
de aumentos consecutivos. O setor
que apresentou a maior redução foi
o de Serviços (1,6%), seguido de
Indústria (1,4%); a Agropecuária

apresentou um pequeno crescimento (0,6%).

Entre os Serviços − o maior grupo
de atividades econômicas, representando 73,9% da produção doméstica em 2019 −, a pior queda foi
estimada em Outras Atividades de
Serviços (4,6%), seguida de Transporte, Armazenagem e Correio
(2,4%). Esses foram os primeiros
segmentos dos Serviços a serem
atingidos economicamente pelo
distanciamento social. Contudo, a
crise múltipla (sanitária, econômica e social) já havia atingido vários
países anteriormente, causando
uma disrupção de cadeias produtivas globalizadas e também redução

da produção das Indústrias Extrativas no Brasil, que nesse primeiro
trimestre apresentaram queda de
3,2%. Além disso, cabe lembrar que
a produção da Vale ainda está sob o
impacto negativo do problema da
readequação das barragens.
O Gráfico 2 apresenta o desempenho dos diversos setores produtivos entre o último trimestre
de 2019 e o primeiro trimestre de
2020. Fica claro o tombo praticamente generalizado da produção,
com exceção da Agropecuária, que
cresceu 0,6%, e Atividades Imobiliárias (Serviços) com aumento de
0,4%.
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Gráfico 2 - Desempenho do Valor Adicionado Setorial e do PIB, I Tri 2020 Contra IV Tri 2019 (%)

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE.

Sob a ótica da despesa, a maior queda ocorreu no Consumo das Famílias, de 2%, enquanto o Consumo do
Governo teve uma pequena elevação, +0,2%. No setor
externo, destaca-se a queda das Exportações em 0,9%,
enquanto as Importações aumentaram em 2,8%. Apesar de tudo, a Formação Bruta de Capital Físico apresentou aumento importante nesse trimestre, (3,1%),
basicamente crescendo em capacidade de produção
fora da Construção Civil, já que esta apresentou declí-
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nio de 2,4%. Mesmo assim, a Taxa de Investimento no
Brasil foi estimada em 15,8% do PIB, uma taxa baixa

e que tem ficado nesse patamar por vários anos. A
título de comparação, considerando apenas a região

da América Latina e Caribe, a Taxa de Investimento foi
uma média de 19,5% em 2018.1 O Gráfico 3 apresenta

o resultado das componentes de despesa na virada do
último trimestre de 2019 para o primeiro de 2020.
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Gráfico 3 - Desempenho do PIB e Componentes de Gastos, (%) - I Tri 2020 Contra IV Tri 2019

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/ IBGE.

3 Algumas Informações Mais Recentes Sobre o Estado (Deplorável) da Economia
A seguir, apresentam-se algumas informações já divulgadas e que no futuro mostrarão uma queda muito
forte na atividade econômica, prevendo-se retração
do PIB para além de 5%. Uma indicação da retração
econômica pode ser vista pelo Índice de Atividade
Econômica do Banco Central, que apresentou queda
de 5,9% entre fevereiro e março deste ano. Em termos
de arrecadação do ICMS, principal fonte de recursos
dos governos estaduais e municipais das Regiões Sul
e Sudeste, a perda de receita entre janeiro e maio de
2020 em relação ao mesmo período de 2019 foi de R$
8 bilhões. É certo que a pandemia atinge diferentemente cada um dos Estados e Municípios, assim como
suas economias e receitas públicas locais e regionais,
que já estavam no limite mesmo antes da pandemia.
O auxílio a Estados e Municípios pelo governo federal
deve amenizar o problema, mas o desequilíbrio fiscal
generalizado ainda precisa ser resolvido.

No mercado de trabalho, a Taxa de Desocupação passou de 11,2% no trimestre de nov./dez.2019/janeiro
2020 para 12,6% no trimestre de fevereiro/março/
abril de 2020, o que significa 12,8 milhões de pessoas no total de desocupação segundo o critério mais
restrito de desemprego e 898 mil pessoas a mais procurando ocupação. Houve redução de 4,9 milhões de
pessoas ocupadas em relação ao trimestre anterior,
das quais 1,2 milhão eram trabalhadores do Comércio, 885 mil da construção Civil e 727 mil de Serviços
Domésticos. O impacto sobre o mercado de trabalho
não foi maior em função de medidas de flexibilização e
suporte aos contratos de trabalho. Mesmo assim, dada
a alta informalidade, o grosso dos postos de trabalho
perdidos refere-se aos informais: dos 4,9 milhões perdidos, 3,7 milhões ou 75%, eram informais.
Os setores mais atingidos pela crise devem ser o de
Serviços e a Indústria. Já a Agropecuária deve ter
um resultado positivo, primeiro pela política de auxílio emergencial a pessoas (que atua para manter
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ou mesmo aumentar a demanda
por alimentos), como a própria
demanda externa deve aumentar
em decorrência da saída do fundo
do poço pelos países de renda mais
elevada. No caso da safra de cereais, leguminosas e oleaginosas, o
IBGE trabalha com uma estimativa
de safra recorde de 246 milhões de
toneladas, superior à de 2019, estimada em 241,5 milhões, o que deve
dar um aumento de 1,8%. A questão é que a Agropecuária emprega
poucas pessoas e apesar de ajudar
a sustentar a economia, a difusão
de seu desempenho por pessoas é
limitada.
No caso da Indústria, na passagem
de abril para março de 2020, 13
dos 15 locais pesquisados pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE
mostraram taxas negativas recordes desde o início da série histórica
em 2002, sendo as mais severas
retrações no Amazonas (-46,5%),
Ceará (-33,9%), Paraná (-28,7%),
Bahia (-24,7%), São Paulo (-23,2%)
e Rio Grande do Sul (-21%). Para o
Brasil como um todo, a queda da
produção industrial foi estimada
em 18,8% entre março e abril de
2020. No acumulado de janeiro a
abril de 2020 contra o mesmo período do ano anterior, a queda foi de
8,2%, e no acumulado de 12 meses
a queda foi de 2,9%.
Já os setores mais atingidos pela
pandemia são os Serviços e especialmente o Comércio, por se
tratarem de atividades que têm
seu maior volume no contato pre-

sencial, embora muitas delas já
tenham sido redirecionadas para
interações virtuais e serviços de
delivery.
As informações das pesquisas do
IBGE mais recentes sobre o impacto da epidemia da Covid-19 sobre a
economia são impressionantes.

No caso do Comércio Varejist a
nacional, houve queda de 16,8%
em abril de 2020 relativamente a
março na série com ajuste sazonal,
a queda mais acentuada da série
histórica iniciada em janeiro de
2000. No Comércio Varejista Ampliado, que inclui Veículos, Motos,
partes e peças e de Material de
Construção, o volume de vendas
caiu 17,5% entre março e abril
de 2020. No acumulado de 2020
contra o mesmo período do ano
anterior, a queda do Comércio Varejista foi de 3% e a do Varejo Ampliado foi de 6,9%. No acumulado
do ano, os setores do Comércio
mais impactados pela queda de
vendas foram Tecidos, Vestuário
e Calçados (28,5%), Material para
Escritório e Comunicação (22%),
Livros, Jornais e Revistas e Papelaria (19,1%) e Veículos, Motos e partes (18%). Os únicos setores com
aumento foram os de Hiper, Supermercados, Produtos Alimentícios,
Bebidas e Fumo (de 4,2%) e de
Produtos Farmacêuticos (aumento
de 4,3%). Ou seja, em tempos de
pandemia, o consumo das famílias
por bens físicos foi focado nos itens
essenciais.

junho de 2020

No caso do volume de Serviços,
houve queda de 11,7% em abril
em relação a março, na série com
ajuste sazonal. Este é o resultado
negativo mais intenso desde o início da série histórica (em janeiro
de 2011). No acumulado de janeiro a abril, a queda no volume de
Serviços foi de 4,5%, com queda
expressiva em Serviços de Alojamento e Alimentação (24,5%),
Outros Serviços Prestados às Famílias (18,6%) e Transporte Aéreo
(16,6%). E a adaptação ao distanciamento social permitiu um aumento de trabalho remoto e, consequentemente, de consumo de
Serviços de Tecnologia da Informação (+ 8,4%).
E, para finalizar esta nota de conjuntura, cabe ressaltar as informações da Pesquisa PNAD COVID19, do IBGE, que é uma versão da
PNADC com apoio do Ministério
da Saúde para verificar o impacto
da pandemia sobre o mercado de
trabalho e a difusão da doença no
Brasil. Na última semana de maio,
havia 10,9 milhões de desocupados,
que procuraram, mas não encontraram trabalho. Além disso, 17,7
milhões de pessoas não conseguiram procurar trabalho por causa
da pandemia, o que significa que
cerca de 28,6 milhões de pessoas
estão sem trabalho. A informalidade foi estimada em 29,1 milhões de
pessoas.
Entre os 84,4 milhões de Ocupados,
há 17,6 milhões de Afastados do
Trabalho, sendo 14,6 milhões em
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quarentena ou férias coletivas (17,3% do total de Ocupados) e 8,8 milhões em Trabalho Remoto (10,4% do
total de Ocupados).
E a trajetória da doença e sua contaminação na economia tende a ser lenta e persistente. Apenas em maio,
3,6 milhões de pessoas procuraram a rede pública de
saúde com algum sintoma de doença gripal; cerca de
83,5% de pessoas com sintomas não procuraram a
rede de saúde e 59% tomaram medicação por conta
própria. Ou seja, sem testagem em massa, a doença
progride entre pessoas com sintomas leves assintomáticos.
1 Cf. https://databank.worldbank.org/home, 11/06/2020.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).

junho de 2020

10

temas de economia aplicada

Implicações Econômicas do Coronavírus
Antonio Carlos Coelho Campino (*)

1 Introdução
Muitos têm se preocupado com a
aparente oposição entre economia
e saúde no caso do coronavírus.

Esta contraposição é falsa. A preocupação dos economistas é com a
redução da incidência da doença na
população, reduzir o custo do combate ao coronavírus no curto prazo
e desenhar medidas que fortaleçam a recuperação da economia no
longo prazo.
Estudos sobre esse tema estão
sendo feitos pela equipe liderada
pelo Professor Eduardo Haddad,
do Departamento de Economia da
FEA-USP. Esses estudos vão demonstrar o custo de combate ao
coronavírus no curto prazo e desenhar medidas que fortaleçam a

recuperação da economia no longo
prazo.

Um interessante artigo de professores do MIT elaborado sobre
a liderança do professor Acemoglu, publicado como um paper do
NBER, mostra que um confinamento seletivo (em inglês, targeted lockdown) pode ter custos mais reduzidos. Caberia aos formuladores de
política (policymakers) a decisão de
em quanto aumentar as atividades,
os benefícios econômicos desse aumento, sabendo dos custos em perdas de vidas humanas associados a
este aumento.
Um trabalho recente do Banco
Mundial mostra o que ocorria no
mercado financeiro nos meses de
agosto de 1929, junho de 2018 e novembro de 2019, dois meses antes
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da grande crise econômica de 1929,
dois meses antes da crise financeira de 2008 e agora dois meses
antes da epidemia do coronavírus.
(WORLD BANK, 2020a, p. 37)

Antes das crises financeiras o índice Dow Jones já vinha caindo
há dois meses, podendo-se dizer
que era um indicador antecipado
da crise. No caso do coronavírus
trata-se de uma crise totalmente
diferente que nada tem a ver com
o lado produtivo, nem com o lado
financeiro da economia. Em consequência, o índice só passa a cair
a partir do momento em que os
governos passam a admitir a existência da pandemia.

Os números do Dow Jones Industrial Average (DJIA) que obtivemos
1
no site macrotrends são ilustrativos:
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Dow Jones Industrial Average para os Estados Unidos em Períodos de Depressão e com a Covid-19
Crise e Período

DJIA

Período Aproximado em Meses

Índice

Grande Depressão
7 de Setembro de 1929
5 de Julho de 1932

377,56
44,08

100
34 meses

11,67

Crise Financeira 2008
18 de Junho de 2008

12.029,06

10 de Março de 2009

6.926,49

100
9

57,58

Covid-19
15 de Novembro de 2019

28.004,89

100

14 de Fevereiro de 2020

29.423,31

3

105,06

28 de fevereiro de 2020

25.409,36

3,5

90,73

23 de março de 2020

18.591,93

4

66,39

Fonte de dados: www.macrotrends.net
Cálculos do autor.
O Dow Jones Industrial Average é um índice do mercado de ações que mede o desempenho das ações das 30 maiores companhias listadas nos
mercados de ações dos Estados Unidos.

Verifica-se um prolongamento das
recessões além do período inicial
da instalação da crise. Assim, a
grande depressão de 1929 durou
até julho de 1932 e o índice Dow
Jones caiu 88%; a crise financeira
de 2008 durou nove meses e o DJIA
caiu 42%, mas impressiona o fato
de que a crise decorrente da Covid19 que nos Estados Unidos se instalou após 15 de fevereiro, em apenas
cinco semanas havia provocado
uma queda do DJIA de 33%.

2 Custo Econômico do Coronavírus em Termos do PIB
2.1 Lado Real
O Produto Interno Bruto é dado
pela soma de consumo, investimentos, gastos do governo e o saldo
das contas de comércio exterior,
ou seja:
Y = C + I + G + (X-M)

Então, vamos verificar o que acontece com cada um desses elementos quando da ocorrência da crise
do coronavírus entre nós.

2.1.1 Consumo

Com o isolamento social, pessoas
são demitidas ou têm sua renda
diminuída para continuarem empregadas. Ambos os grupos têm
sua renda diminuída e, em consequência, o consumo cai.
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Eu estou há três dias conversando
com lojistas e todos dizem que vão
cortar 50%, 40%. Alguns vão dar
férias coletivas primeiro, mas a
partir de abril não tem o que fazer.
(depoimento de um empresário,
O Estado de S. Paulo, 20/3/2020)

Os bancos prepararam um pacote,
inicialmente de cerca de R$ 50 bilhões, para ajudar os setores mais
atingidos pela crise. O objetivo era
socorrer as empresas de energia,
aéreas e a cadeia automotiva por
meio de um consórcio de instituições financeiras, capitaneadas pelo
BNDES.
Ademais, o governo criou um pacote para proteger pequenos e médios empresários e outro para proteger trabalhadores autônomos.

Esses programas estão no caminho
correto. O problema é que devido a
uma série de dificuldades burocráticas o dinheiro não chega a tempo
à mão de quem precisa. O trabalhador autônomo, por exemplo, precisa ter CPF para receber auxílio.

2.1.2 Investimento

A crise do coronavírus impacta a
economia brasileira em um período
já de dinamismo contido.

No primeiro trimestre, o investimento correspondeu a 15,8% do
PIB, pouco acima do registrado um
ano antes (15%). Faltou dinheiro
ao governo, o empresário nacional

tem pouca perspectiva de investimento e o estrangeiro tem-se
arriscado menos diante de tensões
políticas internas. Em consequência, tem havido grande saída de
capital externo, conforme aponta o
Financial Times.2

2.1.3 Gastos do Governo
Os gastos para combater a crise do
coronavírus não podem se transformar em gastos efetivos. O Congresso tem que ter o bom senso de
garantir que os gastos adicionais
utilizados para suprir a população
de recursos que no momento faltam devido à crise do coronavírus
(desempregados e os autônomos
que tiveram sua renda diminuída
devido à pandemia) não se transformem em gastos contínuos.

Segundo o Professor Delfim Netto,
o Estado não produz, não gera
renda, ele recolhe renda de um
grupo e a transfere para outro;
o Estado existe para transferir
renda.
Então, o Estado tem a obrigação
moral de adotar medidas redistributivas fortes, rápidas e bem feitas.

O problema político que vamos enfrentar no futuro é que as pessoas
que se beneficiaram dessa situação
não vão querer perder esse benefício.
Com a crise do coronavírus, o papel
do Estado de criar e financiar redes
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de sustentação da população mais
vulnerável implica um aumento
substancial de gastos sem a retaguarda de arrecadação dado que
a paralisação de atividades decorrentes do coronavírus provocou
uma redução significativa de arrecadação.

A respeito disso, o Ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que
poderia gastar até R$750 bilhões
em atividades ligadas ao combate
ao coronavírus − algo como 10%
do PIB do Brasil. Porém, a maioria
dessas despesas já estava prevista,
e estaria simplesmente sendo realocada para o combate à Covid-19.

2.1.4 Comércio Exterior

Nossas exportações vão cair om a
restrição da atividade econômica
nos países que importam do Brasil − como Estados Unidos e China.
Porém, com a restrição da atividade econômica no Brasil, nossas
importações também vão cair.

O Balanço de Pagamentos compõe-se de uma balança comercial (X
- M), uma balança de transações
correntes (onde se registram, entre
outros gastos, viagens internacionais, remessas de lucros e dividendos, fretes e seguros) e o balanço
de capitais que registra a entrada
ou saída de capitais para equilibrar a soma das outras balanças.
Em geral, temos um superávit na
balança comercial, um déficit na
balança de transações correntes
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maior do que o superávit na balança comercial e precisamos de
entrada de capitais para reduzir o
saldo do Balanço de Pagamentos
a zero.
Em 2007, tivemos equilíbrio nas
contas correntes, mas o ingresso
de capitais pouco acima de US$ 80
bilhões gerou um superávit de US$
80 bilhões no balanço de pagamentos, e o Banco Central elevou as reservas. Em 2011, devido à forte recuperação do crescimento, tivemos
um déficit nas contas correntes de
US$ 80 bilhões, mas os ingressos
de capitais chegaram a um pico de
US$ 160 bilhões, com novo superávit no balanço de pagamentos e um
novo aumento das reservas. Mas
nos últimos 12 meses, tivemos um
déficit nas contas correntes de US$
50 bilhões, com um ingresso nulo
na conta financeira e de capitais
e, em consequência, tivemos que
reduzir as reservas. (Cf. PASTORE,
2020a)

2.1.5 Implicações do Coronavírus Sobre o PIB do Brasil

Pelo apresentado, o Consumo e o
Investimento deverão cair em decorrência da Covid-19. Embora seja
difícil prever o que vai ocorrer com
o comércio exterior, está claro que:
não haverá entrada de capital externo; provavelmente haverá saída
de capital externo e; o Brasil terá
de recorrer às suas reservas para
cobrir eventuais déficits no balanço de pagamentos.

Os gastos do governo deverão aumentar significativamente devido
à Covid-19, mas a questão é se esse
aumento será suficiente para compensar as reduções em Consumo
e Investimento. Não deverá ser
suficiente, pois, no caso brasileiro,
o Consumo corresponde a aproximadamente 80% do PIB, então
uma redução de 10% no consumo é
muito mais importante em termos
de PIB do que um aumento de 10%
nos gastos do governo.
Nesse contexto, a queda no PIB é
um fato concreto em todas as economias do mundo. O FMI estimou
uma queda em torno de 3% do PIB
mundial em 2020.

Quanto ao PIB do Brasil, o professor Delfim Netto e o Dr. Armínio
Fraga estimaram, respectivamente, uma queda provável de 5% e 8%
em 2020.

As estimativas sobre a queda do
PIB dos Estados Unidos para todo
o ano de 2020 variam entre 4%
e 10%. (BOISSAY; RUNGCHAROENKITK, 2020)

2.2 Lado Monetário

2.2.1 Inflação e Deflação
A Demanda Agregada e a Oferta
Agregada estão caindo e, consequentemente, é provável que tenhamos uma deflação.

O confinamento teve inf luência
sobre o cálculo da inflação.

Com os bloqueios impostos para
conter a pandemia da covid-19, os
gastos das pessoas mudaram dramaticamente.

O Escritório Nacional de Estatísticas da Grã-Bretanha (ONS), por
exemplo, calculou que os gastos em
restaurantes e hotéis eram 12%
da cesta representativa no ano
passado; as atividades recreativas
e culturais representaram 17%.
Uma proporção maior de gastos
certamente vai para mantimentos
e entretenimento on-line.
O confinamento também teve influência sobre a coleta de preços,
que se tornou mais complicada.

Na Grã-Bretanha, quase metade
dos preços são coletados por meio
de visitas físicas às lojas em 140
lugares em todo o país, e muitas
delas foram fechadas.
Na França, a Agência Nacional
de Estatística (INSEE) retirou os
pesquisadores do campo no dia 16
de março, deixando em branco um
quinto das 160.000 cotações de
preço do mês.

No Brasil, ocorreu um quadro semelhante. A FIPE, instituição responsável pela coleta de preços para
o cálculo da inflação no Município
de São Paulo, não pode enviar os
pesquisadores a todos os pontos de
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venda onde costumavam coletar
preços.

Qual é a expectativa sobre o que
ocorrerá com a inflação no Brasil?
Relembrando: o ministro Paulo
Guedes disse que poderia dispor
de aproximadamente 10% do PIB,
ou seja, até R$ 750 bilhões para o
tratamento da pandemia Covid-19.

Mas a única despesa nova parece
ser o pagamento de R$ 600,00/mês
para os autônomos, por três meses
− aproximadamente R$ 40 bilhões.
Isso não deve ter grande impacto
inflacionário.
Por outro lado, há grande impacto
deflacionário decorrente do fato
de que segmentos importantes da
economia ficam praticamente parados.
Dessa forma, o Professor Delfim
Netto previu que provavelmente
haverá deflação.

2.2.2 A Relação Dívida/ PIB

Com os gastos do governo para
combater o coronavírus a relação
dívida/PIB deve aumentar.

Há o risco de o governo procurar
reduzir a relação dívida/PIB esperando que uma política fiscal
expansionista permita elevar a
demanda agregada por meio do
“multiplicador keynesiano”. Esta
política fiscal expansionista pioraria a dinâmica da dívida pública e

acentuaria o desequilíbrio externo.
No limite, para truncar a depreciação cambial e a venda de reservas,
chegaríamos ao controle de capitais. PASTORE (2020a)

Se o governo brasileiro deseja ver a
diminuição da relação dívida/PIB,
terá de seguir um entre três cami3
nhos que a revista The Economist
propõe a países nessa situação:
1. Pagar os empréstimos usando a
tributação;

2. Decidir não pagar ou concordar
com os credores em pagar menos
do que deve;

3. Esperar, rolar suas dívidas enquanto espera que encolham em
relação à economia ao longo do
tempo.

3 Implicações do Coronavírus sobre o Desemprego

Um problema significativo é o do
desemprego. No começo da Covid19, o Brasil tinha cerca de 12 milhões de desempregados e estima-se que devido a essa pandemia
teremos mais 9 milhões de desempregados, totalizando 21 milhões
até o fim de 2020.
Algumas ações deverão permitir a
redução do número de desempregados para que não cheguemos a
esse número.
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A questão das cadeias de produção
vai mudar. Os países estão vendo
que não se pode depender da cadeia global baseada na China. A
crise mostrou que várias empresas
não podem depender da vinda de
partes ou componentes da China
como aconteceu agora.
Em termos de política fiscal, o governo central parece estar desejando aumentar os gastos para
proteger os desempregados e os
autônomos que vão perder parte
ou toda a sua renda.

Em relação às empresas, o governo
parece propenso a apoiar pequenas e médias empresas, facilitando
empréstimos em condições propícias para que elas não entrem em
falência, bem como dando auxílio
(por exemplo, pagando parte dos
salários) para que elas não despeçam seus empregados.

4 Custo Econômico do Combate
ao Coronavírus
4.1 Custo Econômico da Não
Prevenção
Por não prevenção estamos nos referindo aqui à ausência de medidas
de contenção, como o uso de máscaras e o hábito de lavar as mãos.
A avaliação do custo econômico
por vida salva requer uma estimativa do número de mortos que a
Covid-19 teria imposto na ausência
de medidas de contenção.
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Por exemplo, o Imperial College,
em Londres, previa 2,2 milhões
de mortes nos EUA na ausência de
ações para conter a epidemia.

Se 2 milhões de mortes pudessem
ser evitadas graças a medidas de
contenção, o custo econômico seria
inferior a US$ 0,5 milhão por vida
salva (isto é, US$ 1 trilhão, custo
estimado das medidas de contenção dividido por 2 milhões). Dado
que as estimativas para o valor
estatístico de uma vida nos EUA
caem na faixa de US$ 6 a 9 milhões,
o custo das medidas de contenção
adotadas é totalmente justificado.
(WORLD BANK, 2020a, p. 38)

Para os países em desenvolvimento, pode-se usar cálculos similares
para justificar o custo econômico
para conter a epidemia de Covid-19.
O cálculo envolveria dois números-chave:

1. a avaliação do número de mortes
que a epidemia causaria se deixada sem controle;

2. o valor da vida estatística usada
pelas agências encarregadas do
desenvolvimento da infraestrutura de transporte, desenvolvimento de normas de saúde e
segurança ou estabelecimento
de políticas ambientais. (WORLD
BANK, 2020a, p. 38)

4.2 Custo Econômico da Prevenção (Confinamento) e
do Tratamento do Coronavírus
Em um horizonte bem cur to, a
pandemia impõe aos governos uma
escolha. “A adoção do afastamento
social poupa vidas à custa de uma
recessão no presente, cujos efeitos
são parcialmente atenuados por
medidas que impeçam a quebra de
empresas e compensem a queda de
renda dos menos favorecidos, em
troca de um crescimento mais vigoroso adiante. No outro extremo,
o afastamento social é abolido na
esperança de evitar uma recessão
no presente, porém à custa de um
enorme número de mortes e de
menor crescimento futuro.” (PASTORE, 2020b)

E continua o Professor Pastore dizendo que os estadistas decidirão
adotando uma taxa de desconto
baixa ou mesmo nula, seguindo as
recomendações dos cientistas e
optando por um isolamento social
mais rígido, mas os populistas usarão uma taxa de desconto muito
alta ignorando as recomendações
dos cientistas e até optando pelo
não isolamento social.
Em países nos quais há regiões com
baixo número de infectados pela
covid-19, os estadistas enfrentarão
situações com UTIs dos hospitais

com uma taxa de ocupação baixa.
Mas também se defrontarão com
outras regiões em que a incidência
de covid-19 por 100 mil habitantes
é alta e UTIs com uma taxa de ocupação frequentemente maior do que
90%. Então, não faz sentido e não é
bom para o país aplicar uma política
uniforme para as duas regiões.

Foi exatamente para este caso que
Acemoglu e colegas, do MIT, desenvolveram um modelo que, aplicado aos EUA, permitiu verificar
que as políticas que segmentam
diferentemente grupos de risco/
idade superam significativamente
as políticas uniformes e a maioria
dos ganhos pode ser alcançada com
políticas de confinamento mais rigorosas no grupo de pessoas mais
velhas. Por exemplo, pelo mesmo
custo econômico (queda de 24,3%
no PIB), políticas de confinamento
direcionadas reduzem nos Estados
Unidos a mortalidade de 1,83%
para 0,71% (economizando 2,7
milhões de vidas), em comparação
com políticas uniformes.
Intuitivamente, um bloqueio rigoroso e longo para o grupo mais vulnerável reduz infecções e permite
bloqueios menos rigorosos para os
grupos de menor risco. (ACEMOGLU et al., 2020)
Uma possibilidade de visualizar o
custo do coronavírus para o Brasil,
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em termos de prevenção e tratamento, e expressá-lo em termos do
PIB é somar o crescimento esperado do PIB para o ano de 2020 e o
decréscimo esperado em decorrência do coronavírus.

Assim, em 31/12/2019 a expectativa das instituições que atuam no
mercado financeiro, além de, em
alguns casos, empresas do setor
real, era de que o PIB brasileiro
fosse crescer 2,3% (mediana) em
2020, enquanto a expectativa do
decréscimo de nosso PIB em 2020
em decorrência do coronavírus era
de 5%. (WORLD BANK, 2020a, p.
22).

Portanto, uma maneira crua de
medir o custo da epidemia de coronavírus para a economia brasileira
seria:

Custo = Crescimento Esperado
no início de 2020 + Decréscimo
esperado devido ao coronavírus;
Custo = 2,3% + 5% = 7,3% do PIB,

ou seja, cada brasileiro ficará, em
média, 7,3% mais pobre.

Se tomarmos os dados do worldbank.data de que o PIB do Brasil
em 2018 era de 1.885,5 bilhões
de dólares e a nossa população de
209,5 milhões de pessoas teríamos
um PIB per capita de US$9.000 e
o custo do coronavírus para cada
brasileiro será de 657 dólares
ou R$ 3.315,00 (usando a cota-

ção do dólar igual a R$5,045, em
12/6/2020).

Obviamente, estamos trabalhando
com uma média e haverá brasileiros para os quais esse custo será
muito menor do que 657 dólares
(p. ex., os que trabalham em home
office e correm menos risco de
pegar o coronavírus) e outros (p.
ex., os que fazem entregas, cujo
custo será muito maior do que 657
dólares).

Esse custo t ambém dependerá
de eventuais reformulações do
crescimento esperado de nossa
economia. Novos dados do Banco
Mundial recém-publicados (“Global Economic Prospects”, junho de
2020) estimam que o decréscimo
esperado para o PIB do Brasil será
de 8%, e se de fato isso ocorrer o
custo do coronavírus para nós será
de 10,3% do PIB, ou, em termos
per capita, 927 dólares (R$ 4.677),
usando a mesma cotação do dólar
(WORLD BANK, 2020b).

4.3 Custo Econômico da Perda
de Vidas Devido ao Coronavírus
Outra possibilidade é a de apurar o
custo decorrente de vidas perdidas
devido ao coronavírus.

O custo da perda de vidas pode
ser avaliado a partir de uma abordagem de capital humano, onde a
partir da hipótese marginalista de
que W = PMg, isto é, salário igual
a produto marginal, avalia-se a
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contribuição do indivíduo para o
produto a partir do seu salário.

O salário varia com o nível educacional; então, se um indivíduo
morre devido ao coronavírus aos
45 anos e a esperança de vida é de
75 anos, perdeu-se a contribuição
dele para o produto por 31 anos, e
essa contribuição para o produto
é dada pelo seu salário para cada
idade (45, 46,47...74,75) em função
do seu nível educacional e do seu
gênero.
Assim, o custo da perda de vidas
devido ao coronavírus seria dado
por

CPV =

fw +
hw

onde m é a idade em que o indivíduo morreu, e é o seu nível
educacional, que varia entre 0,
analfabeto e 7, superior completo,
considerando-se níveis intermediários de educação, isto é, 1 =
fundamental incompleto, 2 = fundamental completo etc.
Como os salários diferem para
homens e mulheres para o mesmo
nível educacional, estimou-se o
custo da perda de vidas para mulheres (f) e homens (h).

Como os dados de mortalidade
por gênero, de salário e de nível
educacional estão disponíveis por
Estados e por regiões, será possível avaliar o custo da perda de
vidas para um Estado em particu-
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lar, para uma região em particular,
ou para o Brasil, representado pelo
conjunto dos 27 Estados ou pelo
conjunto das cinco regiões. Neste
caso, acrescentar-se-ia na fórmula
de CPV o somatório para os Estaou para as regiões
dos

Ainda é cedo para fazer estimativas dessa natureza, mas no futuro
alunos poderão fazê-las em sua
monografia.
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A Negociação Coletiva e a Manutenção de Empregos
Hélio Zylberstajn (*)

A MP 936 introduziu uma importante alteração na interpretação
de um dispositivo trabalhista constitucional. Trata-se do inciso VI do
artigo 7º, que estabelece a irredutibilidade do salário, mas reconhece
a possibilidade da redução salarial,
desde que por meio da negociação coletiva. Até a edição da MP
936, a interpretação vigente do
texto constitucional entendia que
qualquer redução do valor total
do salário dependia de negociação
coletiva. Com a citada MP, passou a
prevalecer a interpretação da irredutibilidade do salário-hora. Com
a nova interpretação, as empresas
podem promover acordo individual
para redução de jornada e redução
proporcional de salário, pois fica
mantido o salário-hora e não se

aplica a necessidade da negociação
coletiva.
A resposta foi massiva e rápida.
Desde março último, foram feitos
8,2 milhões de acordos individuais,
que preservaram até agora aproximadamente 25% dos empregos
formais do setor privado. Se não tivéssemos introduzido a nova interpretação, muito provavelmente a
taxa de desemprego teria crescido
muito mais do que cresceu. Sem a
possibilidade dos acordos individuais, ágeis e acessíveis, a negociação
coletiva, que envolve procedimentos mais lentos e complexos, não
teria conseguido alcançar os mesmos resultados.

Dito isso, no entanto, é preciso
reconhecer que tem havido muita

atividade no campo da negociação
coletiva para preservar empregos,
conforme os parágrafos a seguir
ilustram. Os dados que documentam as negociações coletivas foram
extraídos de acordos coletivos e
convenções coletivas disponibilizados na página MEDIADOR do Ministério da Economia e tabulados
pelo Projeto Salariômetro da Fipe
(www.salariometro.fipe.org.br).

Desde a edição da MP 936 até
19/06, estavam disponibilizados
no MEDIADOR 2.397 instrumentos, distribuídos em 2.109 acordos
coletivos e 288 convenções coletivas. A Tabela 1 a seguir mostra
as datas de início de vigência dos
instrumentos e o Gráfico 1 replica
os mesmos dados.
1

Tabela 1 – Quantidade Mensal de Instrumentos Coletivos Para Preservar Empregos

Início da vigência

Acordos coletivos

Antes de março

Convenções coletivas

Total

16

12

28

210

78

288

Abril

1.337

143

1.480

Maio

451

19

470

Junho

73

13

86

Depois de junho

22

23

45

2.109

288

2.397

Março

Total
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Gráfico 1 – Quantidade Mensal de Instrumentos Coletivos Para Preservar Empregos
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De quanto foram as reduções salariais negociadas?
Como se sabe, a MP 936 permitiu reduções proporcionais de jornada e salários de 25%, 50% e 70%. O Gráfico 2 a seguir mostra que a redução mediana em todo o

Maio

13

23

73

Junho

45
22

Depois de junho

período foi de 25%, o menor dos três valores possíveis
e este pode ser um efeito da presença dos sindicatos
no processo decisório da redução.
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Gráfico 2 – Redução Salarial Mediana e INPC
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O mecanismo preferido para manter empregos pela
via da negociação coletiva tem sido a redução de
jornada e salários, estando ambos presentes em
aproximadamente 70% dos instrumentos negociados
(Tabela 2). Em seguida, o mecanismo mais frequente
é a ajuda compensatória mensal, presente em aproximadamente 65% das negociações coletivas examinadas. Esta cláusula, quando presente no acordo ou
na convenção, obriga a empresa a complementar a

-25,0%
-27,1%

-27,5%
Redução real

renda do trabalhador que tiver redução de jornada/
salário e/ou cujo contrato de trabalho for suspenso.
A MP 936 estabelece que esta ajuda não faz parte da
remuneração, estando, portanto, livre de incidência
de encargos trabalhistas e previdenciários. Finalmente, a suspensão do contrato é a quarta cláusula mais
frequente, aparecendo em 63% dos casos. As outras
cláusulas têm frequência bem menor, como mostra a
Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 - Cláusulas Escolhidas e Negociadas Para a Manutenção dos Empregos

Cláusulas negociadas
Redução de jornada
Redução salarial
Ajuda compensatória mensal
Suspensão de contrato de trabalho
Ajustes no banco de horas
Férias coletivas
Teletrabalho
Rescisão de contrato
Contribuição sindical
Licença remunerada
Contrato a tempo parcial
Acúmulo/desvio de função
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Acordo
Coletivo
1446
1442
1372
1298
405
342
269
277
127
46
53
25

Convenção
Coletiva
229
232
176
217
134
171
140
42
17
16
6
3

Total

Frequência (%)

1675
1674
1548
1515
539
513
409
319
144
62
59
28

69,9%
69,8%
64,6%
63,2%
22,5%
21,4%
17,1%
13,3%
6,0%
2,6%
2,5%
1,2%
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Conclusões
A negociação coletiva é um processo decisório mais lento e mais
complexo do que a negociação individual e necessita de consenso
para ser bem-sucedida. Não é surpreendente, portanto, que a preferência das empresas tenha sido o
acordo individual, para implementar mecanismos de manutenção de
empregos. No entanto, o texto mostrou que a quantidade de instrumentos coletivos negociados é significativa, tendo chegado a quase
2.400. Para se ter uma ideia da
importância desse número, basta
lembrar que se negociam no Brasil anualmente aproximadamente
20.000 instrumentos coletivos com
cláusulas salariais. Assim, os 2.400
instrumentos com mecanismos de
manutenção de emprego representam, aproximadamente, 12% do
universo de todas as negociações
salariais.
O texto mostrou também que a redução salarial mediana negociada
foi a menor dentre as três possibi-

lidades e que a ajuda compensatória a cargo das empresas é quase
tão frequente quanto a própria
redução salarial ou suspensão do
contrato.

O universo de empresas no Brasil
é majoritariamente constituído
por micro e pequenos empreendimentos. Para estes, a negociação
individual tem sido a forma viável de manter seu capital humano
preservando o emprego dos seus
empregados. Não fora a possibilidade aberta pela inovadora interpretação do Inciso VI do artigo 5º,
trazido pela MP 936, não teríamos
observado a quantidade expressiva
de empregos mantidos até agora.
Como vimos em artigos anteriores
deste autor, para estes trabalhadores, a MP 936 permitiu inclusive
a manutenção do nível de renda.
Ao mesmo tempo, porém, para um
conjunto expressivo de empresas,
o caminho mais conveniente para
a manutenção dos empregos tem
sido a negociação coletiva, a qual,
como aqui demonstrado, tem também cumprido satisfatoriamente

o objetivo de preservar emprego e
renda dos trabalhadores.

Fica a expectativa de que o governo
estenda a validade dos instrumentos previstos na MP 936 até a superação do estado de emergência da
pandemia.

1 O leitor talvez estranhe a existência na
Tabela 1 de alguns instrumentos com início
de vigência antes da edição da MP 936 e de
outros com início depois de junho. Estes
casos são de instrumentos que mantiveram
as datas de vigência originais e tiveram
aditivadas as cláusulas de manutenção do
emprego.

(*) Professor Sênior da FEA/USP e
Coordenador do Projeto Salariômetro da
Fipe. (E-mail: hzy@hzy.com.br).
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1 Introdução
Este artigo analisa a estimação
do prêmio de risco de mercado
(equity premium) para economias
com características típicas de
mercados emergentes. O artigo
evidencia que a falta de robustez
nas estimações do parâmetro não
é incomum, mesmo em economias
maduras e com abundância de
dados como os Estados Unidos.
Isso decorre devido à alta volatilidade típica dos dados financeiros.
Conclui-se que para garantir robustez aos resultados relacionados à estimativa de prêmio de
risco, é necessária uma amostra
de aproximadamente 40 anos.
Adicionalmente, explora-se a
premissa implícita na prática
de mercado de considerar equivalência do prêmio de risco dos
Estados Unidos com outras economias (Damodaran, 2016), a
qual consiste em supor igualdade
no produto entre variância do excesso de retorno de mercado e coeficiente de aversão a risco. Como
testes estatísticos não indicam
desigualdade entre os desvios-padrão do excesso de retorno

entre países, e, alinhado ao entendimento de que o parâmetro
de aversão a risco é fixo no tempo
e semelhante entre países (Gandelman; HERNÁNDEZ-MURILLO, 2014), reforçamos a validade
dessa prática de mercado.

Segundo Siegel (1992), o retorno de ações no mercado norte-americano excedeu outros investimentos como renda fixa,
ouro e commodities, no período de
1802 a 1990. Uma das vantagens
desse estudo foi a utilização de
uma longa série de dados financeiros para os Estados Unidos.
Outros estudos, como Jorion e
Goetzmann (1999), têm contribuído com essa literatura. Eles
realizaram análises similares,
comparando o prêmio de risco
de mercado em diferentes países.
Uma parte dos resultados encontrados por eles mostrou-se inconsistente com o que era esperado
pela teoria de finanças. Um dos
motivos mais relevantes dessas
inconsistências, principalmente
em mercados emergentes, é a
falta de séries de dados financeiros longas o suficiente.
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Nesse contexto, o presente estudo adotou a economia brasileira
como referência para falta de
robustez nos resultados porque,
embora seja uma economia relevante em um contexto global,
os resultados relacionados à estimação do seu prêmio de risco
são bem problemáticos. No entanto, as conclusões apresentadas
podem ser estendidas a qualquer
economia com características semelhantes.

O artigo tem como foco a análise
de prêmio de risco do mercado
necessário à estimação do modelo CAPM. Nesse contexto, não
são explorados outros fatores de
risco, tais como tamanho, valor e
momentum propostos por e Fama
e French (1992, 1993) e Carhart
(1997), respectivamente. Além
disso, não é recomendada a inclusão de outros prêmios de risco
sem que se saiba, teorica ou empiricamente, se eles são, de fato,
relevantes para a formação do retorno esperado. Por fim, para discussão de modelos fatoriais mais
complexos e metodologias mais
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sofisticadas, recomenda-se a leitura de CavalcanteFilho et. al (2019).

referem aos históricos mensais de excesso de retorno

Os dados utilizados neste artigo são obtidos no sítio
de French1 e do NEFIN.2 As informações utilizadas se

Os períodos analisados variam de acordo com a região

2 Dados

de mercado agrupados da seguinte forma: Estados
Unidos, Brasil, Ásia, Emergentes, Desenvolvidos, Europa e Japão.

analisada e são resumidos a seguir.

Tabela 1 - Períodos Analisados

Métricas

Mercados / Países
EUA

Brasil

Ásia

Desenvolvidos

Europa

Japão

Emergentes

Início

jan/1997

jan/2001

nov/1990

nov/1990

nov/1990

nov/1990

nov/1990

Fim

dez/2019

dez/2019

dez/2019

dez/2019

dez/2019

dez/2019

dez/2019

3 Prêmio de Risco de Mercado
Entende-se por prêmio de risco de mercado, RP, como
a esperança do excesso de retorno de mercado, isto é:

em que
é o retorno de mercado no instante e
é a taxa livre de risco da economia também no
instante .

Esse parâmetro é um dos mais relevantes em finanças, tendo sido inicialmente deduzido em Sharpe
(1964) com o modelo CAPM.
Partindo da teoria da carteira de Markowitz (1952),
sabe-se que, com base em diversificação de investimentos, combinando ativos, pode-se reduzir a volatilidade da carteira. Assim sendo, os investidores tendem
a adquirir carteiras de ativos ao invés de adquirir um
único ativo. Além disso, identifica-se que, para cada
economia, existem carteiras ótimas, o que, conjuntamente, formam a denominada fronteira eficiente,
ilustrada a seguir na Figura 1.
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Figura 1 - Fronteira eficiente

Conjunto de
portfólios ótimos no
sentido médiavariância

Contudo, ao combinar a fronteira eficiente, composta
unicamente de ativos arriscados, com a alternativa de
investimento livre de risco, surge novo conjunto de
carteiras ótimas. Essas novas carteiras ótimas, por
sua vez, são todos compostos por uma proporção fixa
de ativos arriscados e outra parcela fixa atribuída ao

ativo livre de risco. Note que o conjunto final de opções ótimas é composto por uma carteira específica
de ativos arriscados, o qual denominamos carteira
arriscada ótima, também conhecida como a carteira
que maximiza o Índice de Sharpe.

Figura 2 - Fronteira Eficiente Com Taxa Livre de Risco

Taxa livre
de risco
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Conjunto de portfólios
ótimos quando
considerada taxa livre de
risco

temas de economia aplicada
Nesse cenário, supõe-se um investidor com utilidade
média-variância, portanto, com utilidade:

em que

é a esperança do retorno da carteira escolhida;

é a variância da carteira; e

é o parâmetro de aversão a risco do investidor.

A função pressupõe que o investidor procura elevar
seu retorno esperado ao mesmo tempo que fica desconfortável em assumir maiores riscos.

Assim sendo, se definimos como o percentual que
o investidor investe no ativo arriscado ótimo e, consequentemente,
o percentual investido no
ativo livre de risco, é possível ajustar a fórmula da
utilidade para:

em que

é a esperança do retorno da carteira arriscada ótima;
é o taxa livre de risco; e

é a variância da carteira arriscada ótima.

Note que a taxa livre de risco tem variância zero, por
isso não aparece na expressão.

Dessa forma, pode-se encontrar proporção ótima de
investimento em ativos arriscados, , para tanto
basta otimizar a expressão:

o que implica

Aliado a esse resultado, Sharpe (1964) impõe algumas premissas3, dentre elas, expectativas homogêneas entre os agentes. Com isso, infere que todos os
investidores adquirem a mesma carteira ótima de
ativos arriscados.
Desta forma, uma vez que todos os investidores
adquirem a mesma carteira e, conjuntamente, eles
detêm todos aos ativos do mercado, resulta que a
carteira ótima tem distribuição de investimentos
igual à distribuição observada para o conjunto dos
investimentos disponíveis no mercado.
Assim sendo:
e
o que, por sua vez, implica:

Aliando a isso as hipóteses de competição e eficiência de mercado, obtém-se uma relação de equilíbrio, em que ativos com maior retorno são também
acompanhados de maior risco. Assim sendo, os
retornos de todos ativos podem ser derivados por
uma relação de proporcionalidade com o retorno de
mercado, isto é:
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4 Estimações de Prêmios de Risco
em que

é o retorno esperado por um ativo ; e
.

Nessa relação, o parâmetro
é a quantidade de
risco do ativo , e quanto maior sua magnitude,
maior o risco e, portanto, maior o retorno esperado. O prêmio por risco,
por sua vez, é
o preço do risco e informa o ganho em termos de
retorno para cada unidade de risco assumida.
Os resultados acima evidenciam a importância do
prêmio de risco de mercado para finanças, uma vez
que esse determina existência de investimentos em
ativos arriscados, , e o retorno esperado para o
risco assumido,
.

Por fim, pela racionalidade do mercado, e mesmo
para adequado ajuste dos resultados anteriores com
as evidências da economia, resulta que o prêmio de
risco deve ser positivo.

É ampla a literatura que se dedica à estimação de
prêmio de risco. No entanto, não há robustez nos resultados reportados. Para o Brasil, de 134 estimações
reportadas4 para subperíodos entre 1976 e 2015 por
meio de diversas metodologias, 41 encontram resultados positivos, 18 negativos e 74 apresentam resultados não significantes. Em Cavalcante-Filho et al.
(2019), essa falta de robustez é explorada e sugere-se
que o problema provém do curto histórico de dados
cumulado com sua alta volatilidade. A seguir apresentamos exercício semelhante ao do artigo mencionado,
porém, com algumas simplificações.
Primeiramente, cabe destacar as estimativas de
prêmio de risco calculadas pelas médias históricas e
apresentadas na Tabela 2. A tabela informa as médias
históricas do excesso de retorno, o seu desvio-padrão,
o número de observações, a estatística de significância
(t-valor), e, por fim, a conclusão para o teste de significância das médias, para todos os mercados analisados.

Tabela 2 - Estimações de Prêmio de Risco por Médias Históricas (% a.m.)5

Métricas

Mercados / Países
EUA

Brasil

Ásia

Desenvolvidos

Europa

Japão

Emergentes

Média (% a.m.)

0,66

0,38

0,72

0,37

0,53

0,11

0,64

Desvio-Padrão
(% a.m.)

5,33

6,00

5,73

4,55

4,76

5,41

6,06

Num obs.

1,116

228

350

350

350

350

360

t-valor6

3,97

0,90

2,10

1,36

1,85

0,32

1,64

Significância
(t-valor>=1,96)

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não
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Como se pode observar, pela análise de significância,
as médias estimadas são significantes apenas para
dois dos mercados analisados, os Estados Unidos e a

Ásia. No entanto, ao analisar o número de observações
dos Estados Unidos, nota-se um número de observações muito superior aos demais.

Diante disso, aplica-se teste de significância para a
média dos Estados Unidos para diversas janelas de
retorno. São testadas janelas de 60 meses (5 anos)

até 600 meses (50 anos) e para cada janela calcula-se o percentual de vezes em que a média calculada

se mostra significante ao nível de 5% de confiança. O
resultado obtido é apresentado na Figura 3.

Como se pode observar, o procedimento evidencia
que, mesmo com dados dos Estados Unidos, diversas
vezes o prêmio de risco estimado demonstra-se não
significante, quando se restringe o número de observações considerado na amostra. Além disso, conforme
esperado, à medida que a janela de tempo aumenta,
observa-se aumento na frequência de casos significantes. Assim, a amostra de dados necessária para se
obter robustez nos resultados é de, aproximadamente,
40 anos (480 meses), quando o percentual de casos
significantes ultrapassa os 90%.

F r equência de significância

Figura 3 - Percentual de Significância de Acordo com Janela de Estimação
100%
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80%

70%

60%

50%

40%

30%
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180

240
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420

480

540

600

T amanho da amost r a ( meses)

O resultado permite observar que a falta de robustez no
prêmio de risco não é uma peculiaridade de países não
desenvolvidos e com potenciais desvios de eficiência e
competitividade em seus mercados, mas sim um pro-

blema de amostra curta de dados. Em Cavalcante-Filho
et al. (2019), o resultado é explorado com mais detalhes
e são testadas também características como número de
ativos e distribuições de suas características.
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5 Valor Teórico do Prêmio de Risco
Esta seção explora as premissas implícitas na suposição de prêmio de risco equivalente entre países, o
que é uma prática comum e sugerida por referências
clássicas como Damodaran (2016).

No agregado do mercado, para todo empréstimo
existe alguém tomando emprestado e alguém emprestando, de modo que a soma dos créditos e débitos é zero. Assim sendo, no agregado do mercado,
as posições em ativo livre de risco se anulam e o
mercado (no agregado) investe 100% em ativos arriscados; com isso, temos que
( Bodie
7
et al., 2009) .
Assim sendo, pela relação do nível ótimo de investimento em ativos arriscados, temos:

em que é o parâmetro de aversão a risco médio da
economia.

Portanto, o valor teórico do prêmio de risco é igual
ao produto entre o parâmetro de aversão a risco
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do investidor médio e o desvio-padrão do mercado.
Assim sendo, se economias têm níveis de tolerância
a risco, , equivalentes e volatilidades de merca, conclui-se que o prêmio de risco
do similares,
também é aproximadamente semelhante (Friend,
1977; Grossman; Shiller, 1980; Gandelman, N.;
HERNÁNDEZ-MURILLO, 2014).
Em relação ao parâmetro de aversão a risco do
investidor, a literatura é ampla e explora questões
em relação se este varia no tempo e entre países,
porém, é convencionalmente aceita a hipótese que
sua magnitude é constante no tempo e sem grandes
divergências entre países.

Em relação à volatilidade de mercado, é possível
pelo histórico de dados testar se existem evidências
de desigualdade nos parâmetros. Para explorar essa
questão apresentamos a seguir, na Figura 4, os intervalos de confiança de 95% para o desvio-padrão
8
do excesso de retorno dos países analisados. É feito
destaque ao intervalo dos Estados Unidos uma vez
que esse é adotado como referência para estimação
do prêmio de risco. Os demais países são ordenados
pelo tamanho do desvio-padrão do menor ao maior.
A linha tracejada apenas faz destaque aos limites do
desvio-padrão dos Estados Unidos.
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D esvio P adr ão (% a.m.)

Figura 4 - Intervalos de Confiança de 95% dos Desvios-Padrão (% a.m.)
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Como se pode observar, ocorre relevante sobreposição dos intervalos de confiança, o que permite defender a hipótese de igualdade dos
parâmetros entre os países. Mesmo
se aceita pequena diferença, essa
pode ser compensada pelo parâmetro de aversão a risco de modo que
a hipótese de igualdade do prêmio
de risco permanece a mesma.

6 Conclusão

Por meio de análise e comparação
do histórico de retorno de mercado
de Estados Unidos, Brasil, Europa,
Ásia, Japão e conjunto de países
Emergentes, apontamos que a falta
de robustez na estimação de prêmio de risco decorre do frequente
curto período de tempo disponível
e volatilidade típica para a variável.

Das seis regiões analisadas apenas
duas apresentam média positiva
e significante. Além disso, mesmo
para base dos Estados Unidos, que
é reconhecida como mercado maduro, competitivo e eficiente e
cujos dados são utilizados como
referência para literatura de finanças, apresentam resultados com
pouca robustez quando submetidos a condições semelhantes às
observadas pelas demais regiões.
Adicionalmente, demonstramos
que a hipótese necessária para
suposição de igualdade do prêmio
de risco entre os países encontra suporte nos dados analisados.
Para tanto, mostramos que há uma
região comum entre países que
contém os prêmios de mercado
historicamente observados. Os resultados corroboram as práticas de

mercado, normalmente relacionadas a estimações do modelo CAPM
para economias emergentes.
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8 Para considerar potencial desvio da normalidade dos retornos os
intervalos são calculados por bootstrap com 1.000 simulações cada.
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Estimando o Custo de Capital
Joelson O. Sampaio (*)
Rodrigo De-Losso (**)

1 Introdução
Esta nota sugere um protocolo
de procedimentos para estimar o
custo de capital próprio e de terceiros, por sua vez insumos a serem
usados para descontar o fluxo de
caixa livre de um negócio, especialmente pensando em concessões e
parcerias público-privadas.

O retorno de um investimento depende da base de capital e da taxa
de rentabilidade que incide sobre
essa base. A medição e compensação do risco é uma medida fundamental na análise de investimento
porque essa medida define o retorno esperado para o investidor.
Portanto, sua correta estimação é
fundamental na modelagem econômico-financeira de projetos. Além
disso, a correta estimação da taxa
de retorno do capital constitui um
elemento essencial para o funcionamento do mercado de capitais
porque é o sinal econômico que
orienta a direção do investimento
produtivo.
Diversas abordagens são utilizadas
para estimar o custo de capital
de um projeto, mas majoritariamente usa-se o Capital Asset Pricing Model (CAPM), a ser discutido
adiante, não obstante seja um mo-

delo robustamente rejeitado pela
literatura acadêmica.

No caso do custo de capital próprio, há diferentes metodologias
relacionadas à estimação da taxa
livre de risco, prêmio de risco,
prêmios com base nas características das empresas como tamanho,
prêmio de risco país, entre outros.
No Brasil, muitos profissionais
utilizam, por exemplo, a US Treasury-Bond (30 anos e de 10 anos)
como proxy para taxa livre de risco.
Quanto à estimativa de prêmio de
risco de mercado (Equity Premium),
muitos avaliadores utilizam fontes
externas como as estimativas de
Aswath Damodaran ou dos estudos
divulgados pela Ibbotson Associates e Duff & Phelps. Em relação às
estimativas do parâmetro beta, a
maioria dos profissionais utiliza
estimativas disponíveis em sistemas como Bloomberg, Economática,
Reuters, Capital IQ, Google Finance,
Yahoo Finance, entre outras fontes.
Quando é necessário desalavancar
ou realavancar o beta, os profissionais, geralmente, recorrem à equação de Hamada (1972).
Embora Pratt e Grabowski (2014)
sugiram que o custo da dívida deva
refletir um custo de mercado, este
é geralmente estimado consideran-

do valores observados e premissas
da própria empresa. As três principais formas de estimar o custo da
dívida são:
i. Modelo de crédito;

ii. Média ponderada dos custos das
dívidas existentes; ou

iii. Títulos de dívida emitidos pela
empresa negociados no mercado
e com liquidez.
No geral, a segunda opção é a mais
utilizada.

A seguir, elencam-se práticas que
são recomendadas para estimação
do custo de capital próprio e de
terceiros no Brasil. Nesse contexto,
recomenda-se utilizar parâmetros brasileiros para estimativa
do custo de capital. O mercado
brasileiro de ações é suficientemente desenvolvido, não havendo a
necessidade de utilizar indicadores
do mercado de ações norte-americano. Além disso, estimar o custo
de capital em dólares americanos
demanda a necessidade de convertê-lo para valores em reais, o que
introduz risco cambial ao modelo,
por sua vez ausente do modelo
CAPM original. Nesse caso, utiliza-se a paridade do poder de compra
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entre os países, considerando o diferencial de inflação
entre o Brasil e os Estados Unidos.

No contexto de custo de capital próprio, recomenda-se
estimar betas a partir de variáveis relevantes para as
condições do Brasil. Recomenda-se utilizar cotações
correntes das taxas de juros brasileiras para estimar
a taxa livre de risco. Por fim, recomenda-se o prêmio
de risco do mercado americano disponibilizado no site
do professor Robert Shiller.1 Opta-se por utilizar o prêmio de risco americano porque o histórico de dados do
mercado brasileiro para estimação do prêmio de risco
de mercado é recente. Para Cavalcante-Filho (2016)
será necessário esperar até 2041 para conseguirmos
estimar corretamente os prêmios ex-ante com os
dados brasileiros.
A seguir, será apresentada uma abordagem de aplicação metodológica que servirá de base para a estimação do custo de capital próprio e de terceiros, em
termos reais, para fins de modelagem econômico-financeira de projetos.

2 Custo Médio Ponderado de Capital

A medida mais usual de custo de capital é o custo
médio ponderado de capital (CMPC), em inglês Weighted Average Cost of Capital (WACC). O WACC é uma
média ponderada dos custos de cada uma das fontes
do capital utilizados pelo projeto para financiar suas
operações. O WACC é obtido por meio da fórmula:
,

em que:

Ke é o custo de oportunidade do capital próprio em
termos reais;

Kr é o custo de oportunidade do capital de terceiros em
termos reais;
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PMCP é a participação média do capital próprio investido;

PMCT é a participação média do capital de terceiros
investido; e
T é a alíquota marginal de impostos incidentes sobre o
resultado antes do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido.
A formulação apresentada é tradicionalmente aceita
pelos tomadores de decisões de investimento quanto
ao retorno mínimo requerido para carteira de projetos
de uma empresa.

2.1 Custo de Capital Próprio

O cálculo do custo de oportunidade do capital próprio
requer que se defina o retorno que se obteria em um
investimento com características semelhantes às do
projeto em questão. Para tanto, recomenda-se utilizar
dados disponíveis de empresas negociadas na bolsa de
valores B3 que atuam em ramos de atividade similares
ao do projeto em análise.

A inferência do custo de capital a partir de informações disponíveis de empresas negociadas na B3 tem
duas grandes vantagens. A primeira é a utilização de
dados concretos do mercado financeiro brasileiro,
cujo volume de negociação é grande o suficiente e
comparável a outros mercados financeiros consolidados. Os preços de ações negociadas na bolsa de valores
são determinados de maneira competitiva e pública.
Dessa maneira, tais preços refletem com maior precisão as expectativas dos investidores.
A segunda vantagem é a utilização de dados de empresas negociadas em moeda local. Assim, evita-se o procedimento indireto que envolve o cálculo do retorno
esperado para um investidor estrangeiro, o que ocorreria com a utilização de dados do mercado financeiro
norte-americano como referência, por exemplo. Nesse
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caso, o investidor local precisaria
converter o retorno esperado por
meio da incorporação de fatores
como diferencial de inflação, o que
introduz risco cambial, algo geralmente ausente dos modelos de
apreçamento.

O parâmetro relevante para o investidor é o retorno esperado e não
o realizado ou o observado. Assim,
faz-se necessário um modelo de
apreçamento de ativos que permita determinar qual o retorno que
um investidor espera receber, para
dado risco de uma carteira setorial.
Os modelos fatoriais são os mais
utilizados pela literatura de apreçamento de ativos. Um dos modelos
fatoriais mais utilizados, o Capital
Asset Pricing Model (CAPM), resume os riscos em um único fator, a
carteira de mercado menos uma
taxa livre de risco (MRP).
Da, Guo e Jagannathan (2012) argumentam que a evidência empírica contra o modelo de precificação
de ativos de capital (CAPM) com
base no retorno das ações não invalida seu uso para estimar o custo
de capital de projetos na tomada de
decisões de orçamento de capital.
Além disso, incluir outros prêmios
de risco sem que se saiba, teórica
ou empiricamente, se eles são, de
fato, relevantes para a formação
do retorno esperado, pode gerar
distorções.

2.2 O Capital Asset Pricing Model (CAPM)
De acordo com o CAPM, o retorno
esperado de um ativo é definido
pela seguinte equação:
O retorno esperado,
representa o retorno, em termos reais,
que o investidor espera obter com
uma carteira de ativos. Recomenda-se utilizar uma carteira de ativos composta por empresas negociadas na bolsa de valores que
possuam escopo de atuação semelhante ao escopo da sociedade
de propósito específico (SPE) do
projeto.

A taxa representa a taxa de retorno livre de risco em termos
reais. Nesse caso, recomenda-se
utilizar a taxa de retorno dos títulos federais indexados ao IPCA,
Tesouro IPCA, como medida de
taxa livre de risco.2 Recomenda-se
utilizar o título com maturidade
mais próxima do projeto. Caso não
haja, recomenda-se realizar uma
interpolação linear das taxas.

O prêmio de risco de mercado,
, representa o retorno requerido para suportar uma unidade de risco, também interpretado
como preço do risco. Procedimento
padrão na literatura de finanças,

o prêmio de risco é calculado de
acordo com a média histórica dos
excessos de retornos de mercado,
ou seja, a carteira de mercado em
excesso à taxa livre de risco. No
contexto brasileiro, recomenda-se
utilizar o prêmio de risco do mercado americano disponibilizado no
sítio do Professor Robert Shiller.
Opta-se por utilizar o prêmio de
risco americano porque o histórico
de dados do mercado brasileiro
para fins de estimação do prêmio
de risco de mercado é recente, daí
insuficiente. Além disso, dada a
riqueza de dados do mercado americano e tendo como base que o prêmio de risco3 não deve ser diferente
entre esses dois mercados, pode-se
considerar que o prêmio de risco de
mercado nos Estados Unidos é uma
boa proxy também para o Brasil.
Gandelman e Hernández-Murillo
(2014) identificam que o coeficiente
de aversão ao risco relativo varia
muito pouco em torno de um, o que
corresponde a uma função de utilidade logarítmica.

O Beta da carteira, , representa
a quantidade de risco sistemático
da carteira em relação ao risco da
carteira de mercado. Reflete quão
exposta está a carteira setorial ao
fator de risco não diversificável.
O Beta da carteira é computado
por meio de uma regressão linear,
em que o retorno da carteira de
referência é a variável explicada,
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considerando como variável explicativa o retorno da carteira de
mercado subtraído da taxa livre
de risco,
. Recomenda-se que
seja utilizada uma janela de 5 anos
com dados em frequência mensal
para estimativa do Beta da carteira. Mais especificamente, o Beta é
obtido por meio de estimação da
relação linear:

2.3 Custo de Capital de Terceiros
Para o cálculo do custo de oportunidade do capital de terceiros,
recomenda-se também utilizar as
informações disponíveis sobre as
emissões de dívida das empresas
que atuam nos setores representativos do projeto. As três principais
formas de estimar o custo da dívida são:
i. Modelo de crédito;

ii. Média ponderada dos custos das
dívidas existentes; ou

iii. Títulos de dívida emitidos pela
empresa negociados no mercado
e com liquidez.
O modelo de risco de crédito permite, a partir de uma análise qualitativa e quantitativa, estimar o
risco de crédito da operação. Esse
risco pode ser posteriormente utilizado com um spread a ser cobrado

considerando uma taxa base de
juros livre de risco.

Ut ilizar média ponderada dos
custos existentes das dívidas da
empresa é uma prática bastante
comum no mercado. No entanto, é
necessário cuidado para considerar dívidas que sejam representativas em termos de custo, tamanho
e prazo. Em projetos, geralmente,
estima-se o custo de uma nova
dívida de longo prazo. Logo, esses
cuidados são necessários.
Por fim, utilizar um ou mais títulos de dívida que a empresa tenha
e que seja negociado no mercado
com boa liquidez é uma boa opção.
Conhecendo-se o fluxo de caixa da
dívida e o preço pago em contrato,
seria possível estimar a Yield to
Maturity, ou retorno até o vencimento dessa dívida. Nesse caso,
esse valor seria uma estimativa do
custo da dívida para a empresa.
Por conta da falta de informações
mais detalhadas sobre a estrutura
de dívida das empresas e também
pela ausência de liquidez nesse
mercado, os profissionais acabam
adotando a média ponderada das
dívidas correntes como uma estimativa do custo de capital de terceiros das empresas.

Nesse contexto, recomenda-se o
uso das dívidas mais recentes emitidas pelas empresas. No caso das
debêntures que são indexadas na
taxa DI, por exemplo, recomenda-se utilizar o DI do ano corrente.

junho de 2020

em que:

Kd, j é custo médio ponderado nominal das dívidas representativas
para a empresa j;

di é o custo nominal anualizado da
dívida i; e

wi é o peso da dívida i em relação
ao volume total das dívidas.

Para calcular o custo médio ponderado nominal das dívidas representativas para um projeto, recomenda-se considerar a mesma carteira
de empresas que foi utilizada para
estimar o custo de capital próprio.
Nesse caso, o custo médio ponderado nominal da dívida dessa carteira será dado pela seguinte fórmula:

em que:

Kd é o custo médio ponderado nominal da dívida da carteira de empresas; e

Kd, j é custo médio ponderado nominal das dívidas representativas
para a empresa j.

Por fim, a estimativa de custo da
dívida nominal do projeto será
dada pela seguinte fórmula:
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em que:
em que:

Ki é o custo nominal anualizado da dívida líquido de
impostos;
Kd é o custo bruto nominal da dívida do projeto; e

T é a alíquota marginal de impostos incidentes sobre o
resultado antes do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido.4

Recomenda-se que o custo de capital da dívida esteja
em termos reais assim como o custo de capital próprio. Nesse caso, o custo da dívida em termos reais é
dado pela seguinte fórmula:

Kr é o custo real da dívida líquido de impostos;

Ki é o custo nominal da dívida líquido de impostos; e

π é a meta de inflação do Banco Central.

2.4 Estrutura de Capital

A estrutura de capital representa quanto cada uma
das fontes de capital tem de participação no financiamento do projeto. As participações de capital próprio
e de terceiros podem ser inferidas a partir de dados
disponíveis para as mesmas empresas que fizeram
parte da amostra que foi utilizada para estimar o
custo de capital do acionista e do credor. Recomenda-se utilizar a média dos últimos 5 anos da estrutura de
capital de cada uma das empresas da carteira de referência para o projeto. Recomenda-se também utilizar
as seguintes fórmulas:

em que

representa o capital dos acionistas (próprio) na estrutura de capital da empresa i no instante t.

Segue-se que:
em que

representa a participação média, considerando uma janela de 5 anos, do capital investido pelos acionistas na empresa i.
Finalmente, consolidando todo o setor representativo do negócio:
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em que

representa a participação média, considerando uma janela de 5 anos, do capital investido pelos acionistas
na carteira de referência para o projeto.
Quanto ao capital de terceiros, pode-se calculá-lo residualmente da seguinte forma:

em que

representa a participação média, considerando uma janela de 5 anos, do capital de terceiros na carteira
de referência para o projeto.

2.5 Consolidação do WACC
A partir do custo do capital próprio do projeto, calculado por meio do modelo CAPM, do custo do capital

de terceiros e da participação de capital próprio e de
terceiros, pode-se obter o custo médio ponderado de
capital (WACC)5 do projeto:

Portanto, considerando as características do projeto
e de acordo com os dados coletados é possível estimar

o custo de capital (WACC) de um projeto, em termos

reais e líquido de impostos, quando do uso do regime
de lucro real.

3 Considerações Finais
Ao estimar o custo de capital para um projeto, o ava-

liador pressupõe que as empresas que estão sendo
consideradas como proxy possuem características su-

ficientemente semelhantes às do projeto, de forma que
o custo de capital estimado com base nas informações
dessas empresas possa ser aplicado ao projeto.

junho de 2020

Para que uma empresa seja uma boa comparável, ela
deve possuir o maior número de características em
comum com as características do projeto. Nesse caso,
o principal filtro em Project Finance para isso é considerar empresas que atuam no mesmo setor no qual o
projeto está sendo estruturado. Empresas que atuam
em um mesmo setor tendem a ter maior semelhança
em relação aos seus direcionadores de valor, riscos e
oportunidades.

Idealmente, é importante que as empresas comparáveis e o projeto pertençam a um mesmo subsetor,
ainda que isso seja empiricamente difícil obter rigorosamente. Por exemplo, para estimar o custo de capital
de um projeto de mobiliário urbano seria importante
considerar empresas listadas na bolsa que atuam no
setor de mobiliário urbano e que estejam no subsetor
de empresas reguladas.
Caso não haja empresas comparáveis na bolsa de valores brasileira, pode-se considerar a possiblidade de
utilizar o beta de empresas listadas em outras bolsas,
como por exemplo, o beta das empresas listadas nos
Estados Unidos.
Por fim, algumas agências reguladoras possuem metodologias próprias de estimação de custo de capital.
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Neste caso, recomenda-se seguir a metodologia indicada pela agência reguladora.

1 http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm

CAVALCANTE FILHO, E. Risk premia estimation in Brazil: wait
until 2041. Dissertação (Mestrado). FEA-USP, 2016. Disponível
em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde23082016-103818/pt-br.php

3 Como a aversão a risco dos agentes não varia em decorrência do país
e como o risco adicional do Brasil está refletido em sua taxa livre de
risco, então o prêmio de risco pode ser considerado similar entre
esses dois mercados.
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Harry Johnson ou a Abordagem Canadense da Balança de Pagamentos – Parte 1
Julio Lucchesi Moraes (*)

O presente artigo dá prosseguimento à série de reflexões sobre o
pensamento econômico canadense.
Em nosso sobrevoo panorâmico, já
tivemos a oportunidade de discutir
autores localizados nos campo da
Economia Política (Harold Innis,
W.A. Mackintosh e a tradição das
stapples – produtos básicos), das
Relações Internacionais (Robert
Cox), da Teoria da Comunicação
(Dallas Smythe) e mesmo da Filosofia Política (Charles Taylor). O
objetivo deste e dos próximos dois
textos da série será o de apresentar
algumas contribuições canadenses
no campo da Macroeconomia. Para
tanto, centraremos nossas reflexões em duas figuras: Harry Gordon Johnson (1923-1977) e Robert
Mundell (1932-).

Clarifico já aqui que a hipótese
sobre a qual me apoio não se confunde com a defesa de uma suposta
sensibilidade canadense ulterior,
tampouco com a afirmação da existência de algo como um ethos nativo. Em oposição a tais leituras, prefiro enxergar a tradição intelectual
canadense – aí incluindo dois de
seus principais macroeconomistas
– como uma decorrência de condições materiais, econômicas, políticas, estruturantes e operantes

tanto no plano biográfico quanto
no institucional na vida e obra de
tais figuras. Uma vez mais, enfatizo
a particularidade canadense em
sua dupla condição de país desenvolvido e dependente (das potências
europeias durante o período colonial e dos EUA ao longo dos séculos
1
XX e XXI).

Nesse contexto, o trânsito de ideias
e de pensadores ao longo do eixo
Canadá-EUA não foi e provavelmente nunca será isento de tensão.
É certo que, desde cedo, a proximidade cultural, geográfica, linguística, institucional etc. permitiu aos
acadêmicos canadenses (ao menos
os de trato anglófono) possibilidades de internacionalização relativamente rápida, eventualmente
atingindo posições de grande influência e prestígio dentro do ecossistema de validação institucional
intelectual – i.e., o mainstream
acadêmico.
Por outro lado – e é aqui se localiza
minha hipótese – entendo que a
originalidade de tais autores em
muito se atrela a momentos de
‘não identidade’ com o mainstream
norte-americano (ou britânico).
Hipotetizo aqui que pesquisadores
canadenses de relevo conseguiram
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consagrar avanços justamente pela
capacidade de focalização em questões e fenômenos até então marginalizados na estrutura intelectual
da ‘metrópole’. A proposta que aqui
avento, nesse sentido, é que a chamada Abordagem Monetária da Balança de Pagamento, explorada por
Harry Johnson entre 1958 e 1976,
se origina justamente numa inversão de prioridades no pensamento
macroeconômico do keynesianismo de Cambridge e Harvard e o
monetarismo de Chicago. O caso
será semelhante quando de nossa
análise sobre as contribuições de
Robert Mundell, baseadas, desta
vez, na temática cambial.

1 Para Além de Keynes: Diários
de Uma Conversão
Harry Gordon Johnson nasceu em
1923 em Toronto, Ontario, e desde
muito cedo esteve imerso no am2
biente acadêmico. Foi um pensador prolífico, tendo publicado mais
de quinhentos artigos e quarenta
livros, além de ter se dedicado
extensivamente à participação em
3
eventos internacionais.

Sua rede de interlocutores diretos
e indiretos foi vastíssima. Durante
seu primeiro mestrado, em Cam-

39

temas de economia aplicada
bridge, interagiu com Keynes e seu
círculo próximo (Richard Kahn, Nicholas Kaldor, Joan Robinson etc.).4
Lá, foi supervisionado pelo economista marxista Maurice Dobb.
Quando de seu retorno aos Estados
Unidos, para a realização de suas
pesquisas de mestrado e doutorado em Harvard (1948-1958), foi
orientado por Alvin Hansen, um
dos primeiros difusores de Keynes
na América. Lá realizou também o
seminário de Joseph Schumpeter.
Dividiu seu tempo entre a London
School of Economics (1966-1974)
e o Departamento de Economia
de Chicago (1959-1977), onde foi
colega de Milton Friedman, Don
Patinkin e George Stigler. Por fim,
foi professor de figuras maiores da
Macroeconomia contemporânea,
como David Laidler, Richard Lipsey, Michael Mussa, Rudi Dornbusch e Jagdish Bhagwati.

Há um número não pequeno de verbetes de dicionários especializados
e de comentários sobre sua vida
e vasta obra – muitos destes produzidos justamente pelos alunos e
colegas acima mencionados. Este
material auxilia-nos a penetrar na
espessa obra de Johnson. Aprendemos, assim, que embora “muito
poucos temas tenham escapado do
campo de suas reflexões” (CAREY,
2013, p. 289), foi no comércio internacional, na macroeconomia
monetária e nos estudos (teóricos
e empíricos) de balanças de pagamento que o canadense mais se
dedicou. É acertada, nesse sentido,
a afirmação de que Johnson pautou

sua trajetória acadêmica por um
duplo compromisso – o comércio
internacional e a economia monetária (WATSON, 2005).

Se deslocarmos nosso foco analítico para além do nível meramente
individual, veremos que Johnson
se situa numa espécie de ponto
médio, operando como um vaso
comunicante entre diversas figuras do subcampo de estudos em
comércio internacional em um
período particularmente fértil de
debates na área. Pensar suas contribuições exige firmar uma cronologia que se estende, grosso modo,
de 1951 – ano de publicação do
seminal A Balança de Pagamentos
pelo britânico James Meade (Nobel,
1977) – até 1968, quando da publicação de Economia Internacional
por Robert Mundell (Nobel, 1999).5
James Tobin (Nobel, 1981) propõe
batizar esse período (o terceiro
quarto de Século XX, 1950-1975)
justamente de a “Era Johnson” da
Macroeconomia, indicando a relevância e a centralidade do autor
(Cf. MOGGRIDGE, 2012).
Os desafios da Macroeconomia da
Era Johnson e as questões por ele
levantadas e/ou problematizadas
no período são, de fato, praticamente just apost as. Entender o
momento envolve matizar a encruzilhada fundamental que marca o
apogeu do paradigma keynesiano,
bem como o advento da contrarrevolução monetarista. Trata-se
de entender a crucial inflexão da
primeira grande fase da Macroe-

conomia cujas coordenadas essenciais deitam raízes no contexto da
Grande Depressão dos anos 1930
(economias fechadas, câmbio fixo,
padrão-ouro, pressão deflacionária
e centralidade da manutenção do
pleno emprego) para uma segunda
grande fase do campo, preocupada
com nascentes problemas da economia global, sobretudo no período pós-1973 (economias abertas,
câmbio flutuante, pressão inflacionária, colapso da convertibilidade
dólar-ouro e centralidade no controle inflacionário).
É interessantíssimo que Harry Johnson figure como um verdadeiro
fiel da balança nessa narrativa. Em
1959, o jovem economista – taxado
por Joan Robinson como um ‘Keynesiano Bastasto’ – ingressou na
Universidade de Chicago para ocupar uma posição keynesiana, dentro do chamado grupo minoritário
do Departamento (BOYER, 2011,
p. 4). Por outro lado, seu crescente
interesse pelo papel da moeda na
dinâmica macroeconômica acabou
por torná-lo – ao menos diante da
visão de Nicholas Kaldor – um monetarista.
No intuito, assim, de decupar o
quanto possível a elevada (e, convenhamos, pouco produtiva) carga
ideológica usualmente atribuída
aos termos keynesiano e monetarista, pareceu-me mais interessante percorrer as pormenorizadas
reconstruções da obra de Johnson
empreendidas por Laidler (1984),
Boyer (2011) e Carey (2013). Tais
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trabalhos convergem na identificação de consenso na avaliação
de que Por uma Teoria Geral da
Balança de Pagamentos (JOHNSON,
1958) marca o lance inicial de sua
jornada de desfiliação, uma vez já
aí se identifica uma incongruência
constitutiva entre a modelagem
keynesiana e o trato da questão
internacional. No referido artigo,
propõe ele:

[...] uma distinção nas abordagens
de elasticidade e absorção em um
contexto internacional de dinheiro. Ele [Johnson – JLM] reforçou a
ideia de uma abordagem monetária
quando afirmou com firmeza que
as mudanças na oferta de moeda
doméstica ocorriam tanto por mudanças no crédito interno quanto
por déficits e superávits na balança
de pagamentos e que os fluxos internacionais de dinheiro eram uma
consequência dos desequilíbrios
das ações que eram basicamente
transitório e autocorretivo (CAREY,
2013, p. 290 tradução e ênfase do
autor).

A passagem deixa clara a
maneira pela qual, em um momento relativamente precoce de sua
jornada acadêmica, Johnson já esboçava um distanciamento em relação ao pensamento de Keynes. A
tópica me parece igualmente bem
sintetizada por Catherine Carey,
quando de sua afirmação que, na
visão de Johnson:

Keynes e seus seguidores não compreenderam a natureza e as fontes

da Grande Depressão da década de
1930 como uma questão de colapso
monetário internacional ‘completamente reconciliável com a tradição
neoclássica ortodoxa da teoria monetária’ (Johnson e Johnson, 1978,
p. 208). Johnson acreditava que
Keynes traiu a profissão assumindo
uma economia nacional fechada em
seus modelos, [uma assunção que
– JLM] essencialmente descartou a
possibilidade de tal reconciliação
(idem, ibidem).

A grande questão que esses diversos comentaristas se colocam é entender até que ponto o texto almeja
ser (a) um tensionamento da teoria
keynesiana (isto é, a identificação
de uma limitação passível de superação por meio de adições ou reformulações pontuais) ou (b) uma
proposta de efetiva ruptura com
o referido paradigma, posição defendida, por exemplo, por Jacques
Polak, diretor do departamento de
pesquisa do FMI entre 1959 e 1979.
Em sua revisão da programática johnsoniana (POLAK, 2002), afirma
ele que a divergência entre as duas
leituras ocorre quando da modelização de impactos internacional
na dinâmica interna de uma dada
economia.

Para Polak, dentro do arcabouço
evolucionista (ao qual ele também
se refere como variante keynesiana
ou FMI), o impacto externo precisa
ser entendido dentro do processo
de chamada monetarização. Esta
visão, por sua vez, centrava-se
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no conceito Kahn-Keynesiano do
multiplicador, ganhando corpo por
meio da reação em cadeia operacionalizada pela tríade (a) multiplicador – (b) propensão marginal
ao consumo – (c) determinação da
taxa de defasagem temporal entre
as sucessivas fases [rounds] de
gasto [spending] (idem, p.5). Polak
indica que os herdeiros de Keynes
(ele inclusive) centraram esforços
no aprimoramento e refino de cada
um dos três elos da cadeia acima
mencionada. O ponto fundamental,
contudo, é que tais adições pouco
ou nada alteraram o cerne da mecânica de transmissões, materializada essencialmente pelo lado real
da economia. O que Johnson propõe
é, contudo, enfrentar a questão por
um viés completamente distinto:

A crítica de Johnson ao modelo keynesiano foi dirigida especificamente contra a suposição básica sobre a
qual a análise do sistema de balança de pagamentos se baseia,... [isto
é – JLM] que as consequências monetárias dos excedentes da balança
de pagamentos ou déficits podem
ser e são absorvidos (esterilizados)
pelas autoridades monetárias para
que um excedente ou déficit possa
ser tratado como um equilíbrio
de fluxo. A nova abordagem [‘monetária’] pressupõe – e em alguns
casos afirma – que essas entradas
ou saídas monetárias... não são
esterilizadas – ou não podem ser
[esterilizadas – JLM] dentro de um
período relevante para a análise de
políticas – influenciando, em vez
disso, o fornecimento de dinheiro

41

temas de economia aplicada
no nível doméstico (JOHNSON,
1972, p. 152-153 apud idem, p.13,
tradução do autor).

Em outras palavras, foi a abordagem johnsoniana que trouxe para
o primeiro plano a existência (ao
menos no plano potencial) de uma
conexão direta – isto é, completamente autonomizada do plano real
da economia e, portanto, exclusivamente monetária – e não mediada
entre uma pressão externa e uma
resposta (política) monetária. A
comparação entre as duas visões
(Polak-FMI) e Johnson (Monetarista-Chicago) é explicitada em outra
passagem do mesmo artigo, onde
lemos:

Na versão Johnsoniana, revolucionária [em oposição à de Polak e
do FMI, evolucionária – JLM], da
abordagem monetária, o dinheiro
não é apresentado como fator contribuinte na explicação da balança
de pagamentos. Ele entra logo no
começo da história, como uma espécie de manifesto anti-keynesiano.
Assim, a primeira frase do Ensaio
Introdutório de Frenkel e Johnson
em sua Abordagem Monetária da
Balança de Pagamentos (1976, p.
21) diz que a […] ‘abordagem monetária da balança de pagamentos
pode ser resumida na proposição
de que a balança pagamentos é
essencialmente um fenômeno monetário. O epíteto ‘essencialmente
monetário’ fez sua primeira aparição no artigo de Harry Johnson de
1958 […], onde aparece três vezes,
com a conclusão de que a “formu-

lação da balança de pagamentos
como a diferença entre pagamentos
agregados e recebimentos agregados ilumina os aspectos monetários
dos desequilíbrios da balança de
pagamentos e enfatiza sua natureza
essencialmente monetária” (JOHNSON, 1958, p. 51).

[…] O mantra ‘fenômeno essencialmente monetário’ reaparece como
ponto obrigatório de partida nos
escritos de muitos dos seguidores
de Johnson. Assim, por exemplo,
Mussa (1976, p. 89) [argumenta
que – JLM] a análise do saldo de
pagamentos apenas faz sentido em
um modelo explicitamente monetário e, nesse sentido, o saldo de
pagamentos é um fenômeno essencialmente monetário. […] Para dar
um argumento mais provocador, a
análise da balança de pagamentos
como referencial teórico em que o
dinheiro não está explicitamente
presente é, prima facie, um absurdo
(idem, p.12, tradução do autor).

O que se segue é um verdadeiro
impasse teórico, a ponto de Donald Moggridge propor a constituição de um quadro confuso,
incongruente ou – nas palavras do
próprio autor – verdadeiramente
“esquizofrênico” na prosa do autor
ao final da década (MOGGRIDGE,
2019, p. 507). Acompanhar os artigos de seu livro Ensaios Adicionais
em Economia Monetária (JOHNSON,
1972) é caminhar pelas crescentes
dificuldades do pensador em sua
ânsia de acomodar as demandas e
orientações das duas maiores es-

colas de pensamento macroecônomico – distintas e, em muitas áreas,
6
frontalmente opostas.

2 Monetarismo e ‘Posição Monetarista’: substitutos perfeitos?
O que torna a jornada de Harry
Johnson particularmente interessante é que a supracitada desvinculação do keynesianismo não veio
acompanhada de uma adesão ao
emergente paradigma oposto, o
Monetarismo de Chicago e sua figura capital, Milton Friedman – ou ao
menos não da maneira como ima7
ginaríamos. Uma completa análise das complementares, porém
conturbadas, inter-relações entre
Johnson e Friedman certamente
evadiria o escopo do presente estudo. Diga-se de passagem, esta
questão não está de todo resolvida na bibliografia internacional e
seria pedante afirmar-me capaz
de resolvê-la numa curta nota de
pesquisa. Veiculo, contudo, duas
passagens que julgo bem sintetizar
a situação. A primeira é de David
Laidler quando de sua proposição
que “as contribuições de Friedman
foram, [para Johnson – JLM], complementares e não substitutas do
pensamento de Keynes” (1984, p.
26). Por sua vez, James Tobin fala
que a “inf luência de Chicago no
pensamento johnsoniano é… difícil
de ser avaliada” (Tobin, 1979, apud
BOYER, 2011, p.6).
Se não faltam elogios a elementos
do trabalho de Friedman, tam-
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pouco faltam críticas (abertas ou
não). Numa avaliação sintética,
julgo que o ponto mais sensível
da discordância se localiza no não
reconhecimento (da parte de Johnson) da completa originalidade da
agenda monetarista de Friedman.
Em 1972, por exemplo, Johnson
comentou que a Teoria Quantitativa
da Moeda fornecia uma contribuição “muito mais clara e esclarecedora da contribuição essencial de
Keynes para o desenvolvimento da
teoria monetária do que as declarações [do próprio – JLM] Keynes
e de seus seguidores” (BOYER,
2011). A situação se complexifica,
contudo, se aceitarmos a argumentação proposta por Russell Boyer,
quando de sua afirmação que esse
tipo de passagem ambicionava não
exatamente um ataque ao pensamento friedmaniano, mas, paradoxalmente, uma tentativa, da parte
de Johnson, de negação, de ocultação, da influência do monetarista
em sua própria agenda.
O resultado dessa verdadeira batalha interna se evidencia em diversos momentos da prosa do autor
onde o objetivo não parece ser
outro que pontuar a divergência
entre seu programa de pesquisa e o
paradigma monetarista. Em Teoria
da balança de pagamentos e o problema monetário internacional, por
exemplo, ele afirma que:
O desenvolvimento da abordagem
monetária da balança de pagamentos tem sido confundido […]

com algo chamado ‘monetarismo’
[que é adotado por] ... aqueles que
enfatizam a necessidade de uma
política monetária adequada para a
estabilização da economia e liderada, mas de maneira alguma restrita,
à Milton Friedman. Essa discussão
continua apontando que muitos
leitores estão confusos […] sobre
a conexão entre monetarismo e a
abordagem monetária da balança
de pagamentos e, como resultado,
os dois são vistos como entrelaçados por causa da ‘culpa por associação’ (JOHNSON, 1977, p. 4).

Por pequeno que possa parecer, o
estratagema de utilizar o termo em
sua forma adjetiva (“monetarista”,
“posição monetarista”, “abordagem
monetarista” etc) e não substantiva
(“Monetarismo”) é relevante. Esta
e tantas outras passagens parecem
indicar a ambição de constituição
de uma espécie de membrana de
separação entre sua figura e sua
linha de pesquisa para com a Escola de Chicago, isto é, com Friedman.
Com esse movimento, julgo que Johnson permitiu-se uma estratégica
autonomia. É justamente por razão
do estabelecimento desta pequena
zona de contenção que o economista canadense se viu livre para
realizar explorações, bem como
contrair empréstimos (nem sempre
reconhecidos, é bem verdade) de
temas e métodos de inspiração friedmaniana sem firmar contrato com
programa arriscado e, como é bem
sabido, politicamente polêmico.
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3 Monetarismo Como Posição
Epistemológica
Julgo não haver dissenso de que
Harry Johnson foi – junto com Robert Mundell – eclipsado pela figura de Friedman durante os anos
8
dourados da Escola de Chicago.
Seria fácil compreender a relação
entre as três figuras (ou entre os
grupos internos ao departamento,
majoritário e minoritário) como
uma mera disputa de competências
ou méritos acadêmicos. Entendo,
contudo, que problematizar a questão sob um prisma sociológico (isto
é, para além de meros pessoalismos) é não apenas mais acertado
quanto mais maduro. Para entender tal ponto, podemos recorrer à
célebre Estrutura das Revoluções
Científicas, obra-prima no campo
da epistemologia contemporânea e
publicada pelo filósofo americano
Thomas Kuhn em 1962. Se dele
tomarmos de empréstimo a dicotomia entre os avanços científicos
de tipo paradigmático e os avanços
de tipo incremental (ou da “ciência
normal”), fica evidente que Johnson e sua linha de pesquisas bem se
enquadram na segunda categoria:

A contribuição de Harry Johnson,
como outros já apontaram, não foi,
como a de J.M. Keynes, [a proposição de – JLM] um novo paradigma
revolucionário. Juntamente com
outros, ele se baseou fortemente
no paradigma keynesiano para
dar novo significado, vida e aplicabilidade ao cerne das doutrinas
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geralmente aceitas em economia.
Ele era um gênio da ‘Ciência Normal [conforme proposta pelo filósofo Thomas - JLM] Kuhn (NEILL,
9
2015).

Nesse sentido, a condição de estrela menor usualmente atribuída a
Johnson na História da Macroeconomia parece estar menos vinculada a possíveis deficiências acadêmicas do que a uma deliberada
opção epistemológica. Uma confissão expedida pelo próprio Johnson
no já mencionado artigo de 1977
bem ilustra tal ponto. No texto, lamenta o economista o “infeliz fato
institucional da vida, que a reputação dos jovens economistas pode ser
feita de maneira muito mais rápida
e definitiva, com elegância e abrangente teorização matemática do que
pelo teste empírico de hipóteses”
(1977, p.13).
Esta interpretação sociologizada
permite-nos revisitar a filiação de
Johnson ao monetarismo em chave
mais crítica. Podemos pensar sua
adesão, assim, não por uma via
temática, mas por uma rota metodológica. E é justamente aí – no estabelecimento de um forte compromisso com a prova empírica, com o
rigor analítico ou, em linhas mais
amplas, com a agenda de pesquisa
positiva – que se formam as maiores e mais inequívocas afinidades
entre o economista canadense e
Milton Friedman. A constante preocupação epistemológica ao longo
da obra de Johnson é amplamente
debatida por seus comentadores e

já se faz marcante antes de sua instalação em Chicago e, aliás, antes
mesmo da publicação dos Ensaios
de Economia Positiva por Friedman
em 1953. A primeira grande contribuição de Johnson no mundo da
Macroeconomia ocorreu quando
da publicação de sua resenha de A
Balança de Pagamentos, de James
Meade, no mesmo ano de seu lançamento, 1951, onde ele reclamou
do uso de argumentos qualitativos
para fazer julgamentos quantitativos − um tema recorrente em suas
críticas à economia ‘Oxbridge’ em
geral. (LIPSEY, 1978)
É interessante notar que, se a crítica bem se aplica à tradição keynesiana (incluída em sua crítica à
tradição das duas grandes universidades britânicas), não há impedimento algum que espelhemo-la
também ao Monetarismo. Johnson
propõe uma avaliação conjunta das
duas escolas de pensamento em
seu artigo A Revolução Keynesiana
e a Contra-Revolução Monetarista.
Avaliando especificamente o período sobre o qual aqui nos debruçamos, afirma o economista que:

[Podemos entender o sucesso de
uma teoria revolucionária como o
keynesianismo] em cinco características principais (…) [1] Primeiro,
ela teve que atacar a proposição
central da ortodoxia conservadora − a tendência assumida ou
inferida da economia para o pleno
emprego − com uma análise nova,
mas academicamente aceitável, que
reverteu a proposição. Isso Keynes

fez com a ajuda do conceito de multiplicador de [Richard] Kahn e sua
própria invenção da propensão ao
consumo. [2] Segundo, a teoria tinha que parecer nova, absorvendo,
contudo, o máximo volume possível
de componentes válidos, ou pelo
menos não facilmente contestáveis,
da ortodoxia então vigente. Nesse
processo, é de grande serventia
atribuir nomes confusos a conceitos antigos e enfatizar que certos
passos analíticos, anteriormente
tomados como plausíveis, são agora
cruciais; […] .
[3] Terceiro, A nova teoria tem que
ser difícil de entender a ponto de
que colegas acadêmicos seniores
não a considerem suficientemente
fácil ou digna de investimento de
estudo. [4] Quarto, a nova teoria
precisa oferecer aos estudiosos
mais talentosos e com menores
oportunidades institucionais uma
metodologia nova e mais atraente
do que as atualmente disponíveis
[…] A Teoria Geral encontrou um
meio termo em um agregado sistema de equilíbrio geral que não
era excessivamente difícil ou complicado para trabalhar, exigindo,
contudo um passo substancial de
competência matemática […] [5]
Finalmente, a Teoria Geral ofereceu
uma importante relação empírica
para a emergente tribo dos econometristas. (1971, p. 4-5)

O interessante de tal texto é que,
uma vez identificados os critérios
distintivos de uma bem-sucedida
revolução científica, Johnson indi-
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ca sua aplicabilidade ampla – aí se
incluindo, portanto, a contrarrevolução monetarista. A aproximação
feita pelo pensador canadense não
indica plena equivalência e a sensação que se tem é que, a despeito de
críticas, sua visão sobre a nova fase
da ciência econômica é essencialmente positiva. Em consonância a
nosso argumento, os méritos desta
viriam antes por suas capacidades
epistemológico-metodológicas do
que propriamente temáticas:

A economia keynesiana proliferou
rumo a modelos cada vez mais
amplos do sistema econômico, uma
tendência que acabou sacrificando
ideias teóricas em detrimento da
causa do realismo descritivo e que
teve por desvantagem incidental,
porém relevante, a exigência de somas cada vez maiores de recursos
escassos para pesquisas [recursos
estes eventualmente – JLM] disponíveis apenas para economistas
consolidados […] [o que acabou
transformando] jovens economistas em mecânicos intelectuais,
incumbidos da função de apertar
uma porca na vasta linha de montagem estatística cujo produto final
não conteria nada que lhes pudesse
ser visivelmente identificado como
seu próprio trabalho. Em lugar
desta abordagem, a contrarrevolução [monetarista] estabeleceu a
metodologia da economia positiva,
cuja essência não é a de atingir o
realismo descritivo, representado
pelo maior sistema possível de
equações de equilíbrio geral, mas
simplesmente selecionar as rela-

ções cruciais capazes de permitir a
previsão de algo grande a partir de
algo pequeno, independentemente
da cadeia intermediária de causalidade. Essa metodologia obviamente ofereceu libertação ao intelectual
de pequena escala, liberando sua
mente da dependência de caras
equipes de pesquisa e dos grandes
e caros programas de computador
(idem, p.9).

4 Conclusão (mas… e o Canadá?)

A conclusão à qual chegamos, portanto, é que a principal afinidade
entre Johnson e o Monetarismo
de Chicago deu-se pela afinidade
eletiva de ambos no que concerne à
importância da metodologia positiva e empírica. O caso inteiro estaria completamente pacificado não
fosse uma falta capital em nossa
revisão: justamente sua formação
canadense, cuja figura principal
teria sido ninguém menos que…
Harold Innis.

O pensador – a quem Johnson chamou de “o maior professor em economia” que teve em sua vida (DIMAND, 2001) – teria instilado no
macroeconomista “a forte preferência pelo aporte positivista nas
ciências sociais” (NEILL, 1991).
Nossa reconstrução da teoria johnsoniana não estaria concluída,
portanto, se não computássemos
também estas influências de Innis.
Mais acertadamente, parece fundamental entender de que maneira
o autor abordou a própria questão
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canadense em sua obra. Retornaremos assim, no próximo artigo
da presente série, a nosso leitmotif
– a dupla inscrição do país na economia internacional e os desafios
econômicos e intelectuais a ela
vinculada.
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A Crise, a Pandemia e Seu Impacto na Inadimplência
Gabriel Brasil (*)

Diante do choque abrupto e severo
gerado pela pandemia desde março
na economia brasileira, fundamentos importantes têm se deteriorado
de forma progressiva – alguns em
maior proporção que outros. Em
geral, todos eles refletem, em alguma medida, a redução generalizada da atividade em virtualmente
todos os setores da economia. A
mediana do Relatório Focus1 de 5
de junho indica uma queda do PIB
prevista pelo mercado de 6,5%
para o Brasil em 2020 – que seria
a maior retração da economia brasileira na série histórica. Isso sem
considerar que tal projeção parece
ser bastante otimista em comparação àquelas mais recentes de
instituições como o Banco Mundial
(que prevê queda de 8,0% para o
Brasil) ou a OCDE (de 7,4%). 2 3 De
toda forma, a despeito da magnitude exata da contração da economia, resta saber como variáveis
individuais vão se comportar nesse
contexto – considerando, sobretudo, que se trata de uma crise com
poucos precedentes também na
sua natureza e, consequentemente,
na natureza do seu endereçamento
por parte dos governos e do seu enfrentamento pelos demais agentes.
Entre essas variáveis, uma delas
especialmente importante na com-

preensão da forma e do ritmo da
retomada no cenário pós-pandemia diz respeito à inadimplência.
Considerando a redução de emprego e renda de parte significativa
da população somada ao aumento
das incertezas, a capacidade de
solvência e liquidez dos agentes
será um termômetro fundamental
para entendermos como a dinâmica de consumo e o investimento
se comportarão no próximo ano.
O mercado de crédito, afinal, tem
atuado como um catalisador relevante para a economia brasileira
nas últimas décadas – a despeito
dos nossos juros historicamente
altos (que, segundo a literatura
mais recente, ref letem gargalos
estruturais – como a baixa informação de crédito, a relativa alta
concentração bancária, um sistema
tributário distorcido e a custosa
recuperação de crédito).
De acordo com dados preliminares,
o panorama de inadimplência no
Brasil não é animador. Segundo o
SPC Brasil, a inadimplência no comércio aumentou 3% em abril (isto
é, quando apenas do começo da
crise) com relação ao mesmo mês
do ano passado, e o número total
de consumidores negativados em
maio chegou a 62,8 milhões – o que
corresponde a 40,0% da população
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adulta do país. Cada consumidor
negativado deve, em média, R$
3.206 – um patamar notavelmente
elevado, muito acima da média salarial do país, que era de R$2.234
antes da crise segundo dados do
IBGE. Ainda segundo o SPC Brasil,
apenas entre março e abril, o total
de dívidas em atraso no país cresceu 1,4% em relação ao mesmo
período de 2019.
Segundo dados da Confederação
Nacional do Comércio, 25% dos
brasileiros têm atualmente dívidas
ou contas em atraso e, mais alarmante do que isso, 11% das famílias se declaram sem condições de
honrar contas e dívidas. É provável, portanto, que a economia brasileira apresentará deteriorações
ainda maiores nos indicadores de
inadimplência nos próximos meses.
Vale lembrar, ainda, que o enfrentamento da pandemia no Brasil
segue uma trajetória errática e
demasiadamente lenta em comparação com a maioria dos países, o
que provavelmente atrasará ainda
mais a retomada do crescimento da
economia – e, portanto, das condições de adimplência da população.

De modo geral, a inadimplência
continuará refletindo a deterioração dos níveis de emprego – em
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que pese o fato de que a avaliação
destes esteja sujeita a algumas
controvérsias nesse momento. De
acordo com dados da PNAD, em
abril a taxa de desemprego chegou a 12,6%, o que, por si, já é um
patamar elevado. No entanto, isto
ainda não reflete propriamente a
magnitude da crise. É provável que
essa taxa esteja, em boa medida,
represada pelo programa de proteção de empregos lançado pelo
governo federal nas primeiras semanas da pandemia (que, de acordo com o Ministério da Economia,
já contemplou cerca de 8 milhões
de postos de trabalho) e também
pelo aumento de trabalhadores
que, diante do cenário de elevadas
restrições e incertezas, suspendem
a procura por oportunidades de

emprego e passam a fazer parte
do grupo dos desalentados. Assim,
é razoável supor que os níveis de
adimplência da população estejam
pressionados por uma situação
ainda mais complicada e complexa
do que aquela expressa pela já elevada taxa de desemprego. Considerando ainda que a taxa de desemprego é uma variável com notório
delay em comparação a outros indicadores da economia, é provável
que o ambiente de crédito do Brasil
seja marcado por um período extenso de aumento de inadimplência
mesmo se a retomada da economia
já começar a ocorrer, digamos, no
segundo semestre.
Nesse sentido, vale a pena olhar
também para indicadores de crédi-

to num sentido mais amplo – que,
no mesmo sentido, também contam uma história preocupante.
Dados de abril do Banco Central
indicam aumento substancial da
procura por crédito em março, no
começo da pandemia – refletindo
diretamente a queda abrupta de
receita das empresas da maioria
dos setores. Em abril, no entanto,
embora tal cenário de redução de
faturamento tenha se acentuado, o
nível de concessão de crédito diminuiu, tornando-se inferior àquele
apresentado em abril de 2019. Tal
fenômeno sugere um processo de
empoçamento de liquidez, provavelmente refletindo o aumento
significativo do risco de crédito em
função da escalada das incertezas
econômicas no país.

Gráfico 1 - Concessão de Crédito (em R$ Bilhões), Jan-Abr

Fonte: Banco Central. Elaboração do autor.
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Nos últimos dois meses, ciente de tal desafio, o Banco
Central tem trabalhado para prover o mercado de
crédito com mecanismos que não apenas garantam
a liquidez do sistema bancário, mas também favoreçam o processo de concessão efetiva do crédito até o
tomador, reduzindo possíveis riscos de empoçamento
– incluindo uma inédita linha direta de crédito entre o
próprio Banco Central e pequenas e médias empresas
para o pagamento de suas folhas de pagamento.

Essas iniciativas provavelmente serão refletidas nos
dados dos meses seguintes, mas terão efeitos limitados na medida em que as incertezas da economia

persistem, afetando diretamente o risco de crédito
de pessoas físicas e jurídicas no país. Nesse sentido,
parecem especialmente inoportunos os dois Projetos
de Lei (PL) que tramitam no Congresso (PL 1181/10
e 1182/20) com a pretensão de impedir a inscrição
de consumidores em cadastros negativos durante a
pandemia. Embora tais projetos sejam possivelmente
bem intencionados em termos retóricos, a eventual
aprovação de medidas nessa natureza certamente
prejudicaria ainda mais o processo de avaliação de
risco de crédito por parte das instituições financeiras,
prejudicando diretamente os custos de financiamento
dos tomadores mais vulneráveis.

Gráfico 2 - Taxa Média de Juros, 2016-2020 (em %)

Fonte: Banco Central. Elaboração do autor.

Se há um aspecto mitigador no panorama econômico
no contexto da pandemia, este diz respeito às taxas
de juros. Estas – que já estavam em queda estrutural
desde 2016, provavelmente refletindo sobretudo a
ancoragem fiscal promovida pelo Teto de Gastos, como
ilustrado pelo Gráfico 2 – atingiram patamares ainda
mais baixos em função da significativa redução de
demanda durante a pandemia. Nesse sentido, há uma
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oportunidade clara de a retomada do crescimento da
economia ser, em boa medida, favorecida por um mercado de crédito bem aproveitado e capaz de prover
liquidez para as empresas com custo estruturalmente
baixo.
Para isso, no entanto, parece necessária uma clara
combinação de políticas, que estabeleça, pelo menos:
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(i) um endereçamento do desafio
sanitário menos errático, que dê
ao país um horizonte mais claro
sobre as perspectivas de médio
prazo para uma reabertura efetiva e segura da economia; (ii) uma
abordagem regulatória responsável, que não prejudique ainda mais
o balanço de riscos associados à
concessão de crédito; e (iii) uma
política monetária bem-sucedida
na missão de prover o mercado
com expectativas bem administradas que mantenham as taxas
de juros em patamares reduzidos
mesmo depois do fim do perío-

do mais acentuado de repressão
da demanda. Num cenário como
este, é provável que os níveis de
inadimplência do país se estabilizem e possibilitem o uso do crédito
como um motor de retomada para
a economia brasileira – como foi
feito pelo Brasil, por exemplo, na
relativamente bem-sucedida saída
da crise de 2007-2008.

1 Banco Central, Relatório Focus de 6 de
junho. Disponível em: https://www.bcb.gov.
br/publicacoes/focus/05062020

2 Banco Mundial, Global Economic Prospects,
junho de 2020. Disponível em: https://www.
worldbank.org/pt/publication/globaleconomic-prospects
3 OCED Global Outlook, junho de 2020.
Disponível em: http://www.oecd.org/
economic-outlook/june-2020/

Economista pela Universidade Federal de
Minas Gerais e mestre em economia política
internacional pela Universidade de São Paulo.
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Considerações Sobre a Economia Global nos Próximos Anos
Guilherme Tinoco (*)

Quais os impactos da crise atual em
variáveis macroeconômicas como
inf lação e juro real no mundo?
Essa é uma pergunta importante
que traz grandes implicações para
países emergentes, no geral, e para
o Brasil, em particular, pois estes
sairão da crise com uma dívida
pública bem mais elevada do que
antes e continuarão com amplas
necessidades de investimento. Este
texto, portanto, busca realizar uma
reflexão acerca dessas questões.

Para fazer esta análise, é necessário começar pelos antecedentes. Em realidade, como mostrado
por Rachel e Summers (2019), o
juro real nos países avançados no
mundo apresenta tendência de
queda desde os anos 1980. Esse
comportamento se intensificou
após a crise de 2008, com muitos
países exibindo taxas reais muito
baixas, inclusive negativas nos
casos mais extremos. Nos últimos
anos, a inflação também se mostrou cada vez mais controlada,
tendo muitas vezes dificuldade de
alcançar as metas (explícitas ou
implícitas).
Por conta desse contexto, o economista americano Lawrence Summers reintroduziu a discussão
sobre estagnação secular (ES) em

2013.1 A principal ideia por trás da
ES é um desequilíbrio entre poupança e investimento. O excesso
do primeiro em relação ao segundo
faria com que a taxa real de equilíbrio, consistente com o pleno
emprego, alcançasse o campo negativo. E o que explicaria esse fenômeno? Segundo os defensores
dessa hipótese, alguns dos fatores
mais importantes seriam a evolução da demografia (envelhecimento da população), o aumento na desigualdade, a demanda por ativos
seguros (incluindo a acumulação
de reservas) e a desaceleração da
produtividade.

Em 2014, parte dessa discussão
foi sistematizada por meio de um
livro lançado pelo CEPR (Teulings; Baldwin, 2014). O trabalho
reuniu artigos de diversos economistas, que discutiram a validade
da hipótese, bem como de suas
premissas. Apesar de relativa convergência no debate, a hipótese da
estagnação secular trazia também
algumas divergências e questionamentos. Um dos principais estaria
relacionado com a dinâmica da
economia internacional, uma vez
que em tese deveria haver retornos elevados ao investimento no
mundo emergente, diminuindo o
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desequilíbrio entre investimento e
poupança no mundo avançado.2

Discussões teóricas à parte, a realidade é que a taxa de juro vinha
em queda no mundo desenvolvido
nas últimas décadas, tendo encostado no limite inferior nos anos
mais recentes. Blanchard (2019)
chegou a mostrar que a taxa de
crescimento nominal da economia
(g) tinha ficado acima da taxa de
juro nominal (r) ao longo da maior
parte do tempo nas últimas décadas, aliviando um pouco o peso
fiscal da dívida pública de muitos
países avançados. Com juros reais
baixos, inflação controlada e com a
hipótese de estagnação secular em
mente, economistas repensavam o
papel da política fiscal na economia, como por exemplo, em Fatás e
Summers (2018).

Essa era, portanto, a discussão
antes da crise, fazendo com que
agora, dada a magnitude do choque, inevitavelmente surja a questão sobre como será a evolução
dessas variáveis macroeconômicas
nos próximos anos.
Em primeiro lugar, concentremos
no curto prazo. O choque do coronavírus provoca a queda simultânea de oferta e demanda, e a
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resposta da maioria dos países
(assistência a famílias e empresas)
tem sido realizada com elevação do
gasto público. Mesmo assim, não
parece haver risco para a inflação.

Com o fim da pandemia, parece
cada vez mais difícil acreditar em
uma recuperação rápida, ou em
“V”, da demanda e da economia,
devido ao desemprego elevado e
ao aumento no endividamento de
famílias e firmas. Larry Summers
disse recentemente em entrevista
ao jornal Valor que “não há muita
dúvida de que será a maior crise
econômica desde a Segunda Guerra
Mundial”. 3 Ele acredita que, antes
do fim da pandemia, a taxa de desemprego nos EUA chegará perto
de 20%. O ex-presidente do Fed,
Ben Bernanke, em entrevista recente, além de manifestar preocupações em relação ao ritmo de
recuperação, afirmou que “some
disinflation is more likely in the next
couple of years than inflation”.4

Miles e Scott (2020) argumentam
que a volta da inflação nos próximos anos seria possível, mas improvável. Eles analisam a inflação
após as grandes guerras e mostram
que as taxas não aceleraram após
os eventos. No caso de pandemias,
o cenário de inflação seria ainda
menos provável, pois em guerras
há destruição de bens de capital, o
que não ocorre em pandemias.
Blanchard (2020) também discorre
sobre a inflação futura, apostando
em um cenário de baixa inflação.

Ele diz que para termos um cenário
com alta inflação, três coisas precisariam ocorrer simultaneamente:
(i) alta muito forte da dívida (mais
do que o projetado hoje, em torno
de 20-30 pontos percentuais); (ii)
súbito aumento da taxa neutra de
juro e (iii) cenário de dominância
fiscal. Ao multiplicar as probabilidades atribuídas a cada uma, no
entanto, ele chega a apenas 3% de
probabilidade conjunta. Predominariam as forças deflacionárias:
preço das commodities para baixo,
folga no mercado de trabalho, poupança precaucional e incertezas
elevadas, que afetariam o investimento. Seu cenário base, portanto,
teria inf lação e juros baixos no
mundo desenvolvido.

Essa hipótese também parece ser
corroborada por Lilley e Rogoff
(2020) que chegam a discutir até
mesmo a possibilidade de taxas
negativas na saída da crise. Os
autores escrevem que “markets no
longer believe that even quantitative
easing can bring inflation to target,
which leaves very few alternatives
for monetary policy apart from negative interest rates”. Rogoff (2020)
reforça o ponto: teria chegado a
hora de pensar seriamente na adoção de uma taxa de juro negativa.
Focando no longo prazo, Jordà et
al. (2020) estudaram o efeito de
pandemias passadas na taxa de
juros, com base nas 15 maiores
pandemias desde o século XIV. Os
resultados sugeriram que as taxas
de juros ficam deprimidas por até

40 anos. Dentre os possíveis canais
para explicar estariam um excesso
de capital por trabalhador (dada a
mortalidade de parte do estoque
de trabalhadores) após a pandemia e o aumento da propensão à
poupança, seja por motivos precaucionais, seja pela recomposição
de patrimônio. Logicamente, os
autores reconhecem que pandemias passadas ocorreram em um
cenário econômico bem diferente
do atual e também com suas particularidades em termos da doença.
Em todo caso, eles estimam que a
taxa de juro real poderia se reduzir
em 1,5 ponto percentual nos próximos 20 anos.5

Na mesma linha, Goy e den End
(2020) também enxergam uma tendência de queda na taxa de juro de
equilíbrio, explicada pela redução
forte na demanda do setor privado
(aumento da poupança precaucional). Essa tendência talvez pudesse
ser contrabalançada pelo aumento
do gasto público.

De maneira geral, portanto, o cenário global pós-crise parece ser
consistente com inflação e taxa de
juro real baixas, sendo que a tendência dos fatores que sustentam
a hipótese da estagnação secular
− como aversão ao risco e aumento
da poupança precaucional − poderia continuar ou até mesmo se
intensificar, como escreveu no mês
passado o articulista do Financial
Times, Gavyn Davies. 6 Isso ocorreria mesmo em um cenário de
elevação da dívida pública dos paí-
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ses: nos EUA, por exemplo, a dívida
bruta deverá passar de 110% para
130% do PIB, segundo as projeções
do Monitor Fiscal do FMI.
Recentemente, o Fed divulgou suas
projeções para a economia americana e os números estariam consistentes com o cenário traçado aqui.
No curto prazo, a taxa nominal de
juros estaria no patamar inferior
em todo o horizonte de projeção,
que vai até 2022. No longo prazo, a
taxa de juros nominal convergiria
para 2,5% ao ano, levemente acima
da inflação de 2,0%, indicando uma
taxa real ligeiramente positiva.

Nesse contexto, os países emergentes, que também sairão com
dívidas ainda maiores, podem acabar sendo beneficiados. No caso
do Brasil, por exemplo, cuja dívida
bruta deverá ultrapassar a marca
de 90% do PIB, a manutenção da
taxa de juros em patamar reduzido
é fundamental para que a dívida
tenha uma trajetória sustentável.
Além disso, nada melhor que juro
real baixo no mundo para países
com amplas necessidades de investimento em infraestrutura e com
fortes restrições fiscais. Atrair este
capital é uma grande oportunidade, mas que se torna difícil com

o desgaste da imagem do país no
exterior.

Teulings, C.; Baldwin, R. (org.). Secular
stagnation: facts, causes, and cures.

Blanchard, O. Public debt and low interest rates. American Economic Review, v.
109, n. 4, p. 1197-1229, 2019.

1 Essa discussão tinha sido proposta nos anos
30 pelo economista Alvin Hansen e, desde
então, tinha ficado em segundo plano.
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os de guerras e mostram que, no caso das
últimas, devido principalmente à destruição
de capital, as taxas de juro real teriam o
comportamento contrário, isto é, elevação
nas décadas posteriores.
6 Davies (2020).
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Relatório de Indicadores Financeiros1
Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

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

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-

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

ações de empresas vencedoras e vendida em ações de

empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do

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

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 – 12/06/2020)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

-1,34%

0,07%

1,06%

-1,90%

Mês de Abril

8,33%

1,99%

-3,15%

6,11%

Ano atual

-11,29%

-12,27%

8,40%

-19,78%

2010-2020

-45,37%

-14,13%

501,18%

-24,06%
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O Gráfico 2 apresenta a evolução histórica do dividend
yield do mercado acionário brasileiro: razão entre o
total pago de dividendos nos últimos 12 meses pelas
empresas e o valor total das empresas hoje. Essa é
tradicionalmente uma variável estacionária (reverte à média) e é positivamente correlacionada com o
retorno futuro esperado dos investidores. Ou seja, é
alta em momentos ruins (de alto risco ou alta aver-

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

Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 12/06/2020)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

BPAN4

3423,30

ENAT3

9,36

2.

MGLU3

913,53

CYRE3

11,63

3.

JSLG3

487,29

ITSA4

12,84

4.

NTCO3

438,65

BBDC4

13,20

5.

HAPV3

384,64

BRML3

13,66

6.

GNDI3

383,46

BBSE3

14,31

7.

GGBR4

366,97

ROMI3

14,40

8.

GOAU4

343,71

ITUB4

14,53

9.

STBP3

321,60

CESP6

15,47

10.

GUAR3

266,74

MRVE3

16,73
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O Gráfico 3 apresenta a evolução histórica do short interest do mercado acionário brasileiro e a taxa média
de aluguel de ações. O short interest de uma empresa
é dado pela razão entre a quantidade de ações em aluguel e a quantidade de ações outstanding da empresa.
Mede assim o estoque de vendas a descoberto realizadas com as ações da empresa, tendendo a ser maior
em momentos de expectativa de queda no valor da

empresa. O short interest do mercado, apresentado no
gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short interest individuais. A Tabela 3 reporta os cinco maiores

short interest individuais e taxas de aluguel da semana

passada, tanto em nível como primeira diferença (no

caso deste último, são excluídos os papéis que tiveram
variação negativa).

Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 12/06/2020)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Short interest

Taxa de Aluguel

1.

USIM5

11,90%

IRBR3

19,15%

2.

IRBR3

10,33%

INEP4

18,00%

3.

GFSA3

8,99%

SEER3

16,58%

4.

CVCB3

8,95%

GOLL4

14,10%

5.

MYPK3

8,74%

GFSA3

12,91%

Variação no short interest

Variação na taxa de aluguel

1.

GFSA3

1,23%

INEP4

13,00%

2.

IGTA3

0,87%

VIVR3

9,78%

3.

LIGT3

0,58%

IRBR3

7,59%

4.

WIZS3

0,50%

CNTO3

5,01%

5.

TGMA3

0,42%

COCE5

4,84%
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O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVESPA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura esperada para o mercado americano calculado pela CBOE®.

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

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 26/05/2020)

A

B

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

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

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

junho de 2020

(*) <http://nefin.com.br/>.

57

pesquisa na fea – Economia

Previsibilidade do Mercado de Debêntures no Nível da Firma
Luís Menon José

Dissertação de Mestrado
Orientador: Alan de Genaro Dario
Banca: Antonio Gledson de Carvalho, Joelson Oliveira Sampaio, José Carlos de Souza Santos.
Link: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-04112019-165319/pt-br.php.

Resumo
Esta dissertação analisa o mercado secundário de debêntures brasileiro, em particular, como ele se relaciona
com o mercado de títulos públicos e o acionário. Foi construída uma base de dados que cruza informações de
debêntures e ações no nível da firma, assim como títulos públicos pelo vencimento, totalizando 2024 observações mensais entre 2012 e 2018. Os resultados mostram que a variação do yield da debênture pode ser explicada por: (I) variação do yield do título público; (II) retorno defasado da ação, sugerindo que existe um fluxo de
informação do mercado acionário para mercado de títulos de renda fixa privados; e (III) a partir de 2018 com
aumento do número de negócios, o retorno defasado da ação deixa de ter poder explicativo e, em seu lugar, o retorno contemporâneo passa a ser significativo, assim como outras variáveis do mercado tais quais o retorno do
Índice Bovespa e os índices de volatilidade. Isso sugere que o mercado de debêntures se tornou mais dinâmico,
incorporando mais rápido novas informações.
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Ensaios Sobre a Expansão da Igreja Universal do Reino de Deus
no Brasil
Bruno Kawaoka Komatsu

Tese de Doutorado
Orientador: Raphael Bottura Corbi
Banca: Rudi Rocha de Castro, Ricardo de Abreu Madeira, Lucas Martins Novaes.
Link: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23082019-163147/pt-br.php.

Resumo
O crescimento do pentecostalismo no mundo constitui uma das principais mudanças religiosas do Século
XX e a América Latina possui um papel importante nessa expansão. Naquela região, houve uma acelerada
redução na proporção de católicos e crescimento dos protestantes nas últimas décadas, com forte participação de igrejas pentecostais. Os pentecostais brasileiros diferem dos católicos em várias dimensões em
relação às suas atitudes e visões do mundo, sendo no geral religiosamente mais ativos e mais conservadores
em questões sociais como aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, meios contraceptivos artificiais,
sexo fora do casamento, divórcio e consumo de álcool; eles também são mais propensos a acreditar que os
líderes religiosos devem ter influência na política. Nesta tese, contribuímos para o entendimento da expansão pentecostal no Brasil focando em uma das maiores denominações pentecostais, a Igreja Universal do
Reino de Deus (IURD). Examinamos, em dois estudos, o impacto de duas estratégias principais de expansão
da IURD, cobrindo um ramo ainda pouco explorado na literatura econômica sobre religião e procurando
entender como cada uma delas contribuiu para a expansão dessa igreja desde sua fundação. No primeiro
estudo, examinamos os impactos das redes de rádio e televisão ligadas à IURD (a Rede Aleluia e Record
TV) sobre suas afiliações, explorando uma variação possivelmente exógena na qualidade do sinal daquelas
redes devido aos acidentes geográficos entre as antenas transmissoras e as áreas receptoras. Com dados da
Anatel e modelos técnicos de densidade de sinal, analisamos os efeitos da cobertura das mídias nas áreas de
ponderação do Censo Demográfico de 2010 (IBGE). Nossos resultados de benchmark mostram que a Rede
Aleluia tem um impacto de cerca de 13% do número médio de afiliações no interior dos Estados (fora das
capitais e Regiões Metropolitanas), enquanto a Record TV tem um impacto geral de 26%. Esses efeitos são
mais fortes para grupos que são descritos na literatura como mais propensos a frequentar a igreja. A robustez dos resultados é verificada com teste de placebo com uma rede de rádio não religiosa. Encontramos
evidências de que a competição entre veículos de mídia pode ter um papel importante nos efeitos da mídia
religiosa e da existência de complementaridade entre templos e mídias religiosas em áreas rurais. Além
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disso, encontramos efeito positivo da Rede Aleluia sobre empreendedorismo, impacto negativo da mídia
religiosa sobre a fertilidade, o que é consistente com a posição da IURD sobre o aborto e o uso de métodos
contraceptivos, e impacto positivo na proporção de votos para o Partido Republicano Brasileiro, com o qual
a IURD possui uma forte ligação. No segundo estudo, estimamos o efeito da presença de templos da IURD
sobre as afiliações. Exploramos a diferença no tempo de entrada e nos anos de permanência dos templos
nos municípios brasileiros entre 1991 e 2010, com uma especificação de diferenças-em-diferenças e dados
do CNPJ (Receita Federal) e dos Censos Demográficos (IBGE). A presença de templos da IURD aumenta
os adeptos dessa denominação em 15%, comparando com a média da amostra, e esse efeito é devido ao
interior dos Estados. Nossos resultados também mostram que leva alguns anos para os templos da IURD
começarem a ter impacto positivo depois que entram. Testamos a robustez de nossos resultados usando
dados de outra fonte, a Relação Anual de Informações Sociais, e com um teste de falsificação no momento
da entrada da IURD no município.
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eh
Celso Furtado, 100 Anos: Um Projeto Para o Brasil (1968)
Alexandre Macchione Saes (*)

Um projeto para o Brasil é um pequeno livro de Celso
Furtado, publicado em 1968, uma obra voltada para o
debate público. O livro reúne três ensaios: o primeiro
sistematiza duas exposições, realizadas em junho de 1968, na Comissão de
Economia da Câmara dos Deputados, a
convite do deputado Adolfo de Oliveira;
os outros dois ensaios, por seu turno,
eram conferências pronunciadas no
Instituto de Estudos Internacionais
da Universidade do Chile e representavam, para o autor, uma “fundamentação complementar” a alguns tópicos
tratados no ensaio inicial (FURTADO,
1968, p.9).

Internacionais, da Universidade do Chile, quem não
somente propôs o convite para o seminário como
conseguiu autorização para que a viagem de Furtado
pudesse ser estendida de Santiago para
a permanência de algum período no
Brasil. A impressão de Furtado sobre a
conjuntura política era a de que, se por
um lado a “onda de abertura do governo brasileiro, sob Costa e Silva”, teria
autorizado seu retorno ao país, por
outro lado, destacava que logo que chegou sentiu a “efervescência nos meios
universitários”, com informações que
se preparava o “golpe dentro do golpe”
(FURTADO, 2014, p. 496).

As exposições na Câmara
Em seu livro de memórias,
Celso Furtado, ao descrever Um projeto para o Brasil (Editora Saga, 1968). dos Deputados eram seu
primeiro retorno ao Brasil,
o contexto de publicação do
livro, caracterizava o cenário de dubiedade pelo qual depois de ter sido incluído na primeira lista de cassapassava o ambiente político brasileiro naquele mo- dos pelo Ato Institucional nº 1 imposto pela Ditadura
mento. A intermediação para sua viagem foi conduzida Militar em 1964. Furtado reiterava sua postura polítipor Gabriel Valdés, fundador do Instituto de Estudos ca como intelectual atuante no debate público, postura
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que creditava à influência de Karl
Mannheim. Apresentando o livro,
considerava:

Somente uma ampla confrontação de ideias em torno de nossos
problemas sociais e econômicos
poderá abrir o caminho à imaginação política e criar condições para
a mobilização de opinião pública,
sem o que dificilmente se poderá
superar a barreira de obstáculos
que se antepõe ao desenvolvimento
do País. (FURTADO, 1968, p. 9)

Mesmo com seus direitos políticos
cassados, exilado em Paris como
professor da Sorbonne, ainda era
possível encontrar alguma esperança sobre o futuro nas páginas
da obra Um projeto para o Brasil.
Com considerável repercussão da
imprensa para as apresentações de
Furtado na Câmara, o livro acabou
por ser rapidamente disseminado naqueles meses de meados de
1968. Talvez sua real expectativa
de reversão dos recentes rumos tomados pela política nacional fosse
pequena, mas como uma personagem pública, seu papel deveria ser
o de contagiar aquela parte da sociedade que esposava suas ideias.

O tom de sua análise sobre as ações
políticas e econômicas tomados
pelo regime militar é evidentemente crítico, mas como um manifesto para superar a “paralisia
do sistema econômico”, buscando
“soluções efetivas e factíveis”, Furtado indicava as possibilidades de
reversão do rumo, de reconstrução

de um projeto nacional (FURTADO,
1968, p.9). A ilusão de alguma mudança seria apagada meses mais
tarde, com o recrudescimento do
regime, por meio do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro de
1968.

Um projeto para o Brasil, de alguma forma, pode ser caracterizado
como uma relevante síntese do
autor para apreender uma fase de
transições. Se a conjuntura indicava algumas inflexões da estrutura
da economia em suas dimensões
nacional e internacional, é possível
dizer que na trajetória intelectual
de Celso Furtado esse período da
segunda metade da década de 1960
também guarda algumas mudanças em suas reflexões.

A análise da conjuntura econômica, por um lado, tema central
dos dois ensaios apresentados em
Santiago do Chile, apontava para
a “reestruturação da economia
internacional” e para o “fenômeno
da conglomeração”, isto é, para a
nova dinâmica política e econômica mundial com a massiva presença das multinacionais na América
Latina. Ao comentar sobre o livro
em suas memórias, lembrava que a
economia internacional “conhecia
transformações de grande alcance” e, portanto, chamava “atenção
para as novas formas que estava
assumindo o fenômeno da concentração do poder econômico”, nas
quais as empresas transacionais
teriam centralidade nas decisões

econômica e política na periferia.
(FURTADO, 2014, p. 416)

Por outro lado, com o golpe militar
e a crescente interferência das multinacionais nos sistemas de decisão
nacionais, a interpretação de Celso
Furtado vai expondo, de maneira
cada vez mais aberta e crítica, que
as trajetórias econômicas nacionais dependiam, antes de tudo, de
escolhas e decisões políticas. Sendo
o golpe de 1964 a materialização
desta relação entre escolhas políticas e as ações econômicas, estavam dados em 1968 os primeiros
traços de sua discordância com o
novo sentido do projeto nacional
empreendido pelo governo militar.
Assim, é possível dizer que Um
projeto para o Brasil apresenta alguns traços que seriam refinados
posteriormente em obras como
Análise do modelo brasileiro (1972)
e O mito do desenvolvimento econômico (1974), constituindo um bloco
de textos voltados para a reflexão
sobre os limites do desenvolvimen1
to dependente.

1 Um Projeto para o Brasil: a Análise Sobre a Nova Conjuntura
Internacional
Como um livro de intervenção no
debate público, em Um projeto para
o Brasil, Celso Furtado se preocupa
menos com longas digressões históricas ou análises teóricas, para
expor suas ideias no sentido de
enfrentar a crise estrutural em que
se encontrava o país. Não obstante
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tenha esse estilo mais propositivo
e direto, característica especialmente presente no primeiro ensaio
resultante das exposições voltadas
para os deputados federais, ao percorrer os argumentos de Furtado
é possível reconhecer, nas entrelinhas – ou mesmo em algumas
subpartes do texto –, a síntese teórica e histórica da interpretação do
autor. Por outro lado, mais do que
uma síntese de obras pregressas,
suas proposições de política econômica para a Câmara dos Deputados
foram assentadas também numa
apreciação das transformações da
economia internacional, que estão,
por sua vez, muito bem sistematizadas nos dois ensaios apresentados no Instituto de Estudos Internacionais da Universidade do Chile.

Em suma, as reflexões presentes
nos ensaios “A reestruturação da
economia internacional” e “A concentração do poder econômico
nos Estados Unidos e a integração latino-americana” devem ser
compreendidas como um esforço
amplo, respectivamente, tanto de
sistematização das transformações
da economia internacional nos
anos 1960 como de compreensão
dos resultados dessas mudanças
para a América Latina.
Após o vigoroso crescimento da
economia internacional observado no período do pós-guerra – no
qual Celso Furtado destacava a
centralidade do poder econômico
e militar dos Estados Unidos como
base para a expansão econômica –,
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considerava que, na nova conjuntura, a hegemonia americana militar
teria perdido substância. Com uma
significativa diminuição da probabilidade de uma guerra generalizada e com a queda da taxa de crescimento da economia americana,
se observava a reestruturação da
economia internacional, inclusive
com a ascensão de novas potências
econômicas como novos centros
dinâmicos, tais como na Europa
Ocidental e na Ásia, com o fortalecimento de economias como as
da Alemanha, do Japão e da China
(FURTADO, 1968, p. 97 e 110). Em
certa medida, a observação de Furtado se adiantava para o cenário
que seria observado na primeira
metade dos anos 1970, quando a
crise internacional romperia com o
sistema monetário construído em
Bretton Woods.
Mas certamente a principal discussão de Celso Furtado nos dois
ensaios apresentados no Chile, no
intuito de compreender a nova
dinâmica da década de 1960, era
sobre o papel desempenhado pelas
multinacionais na economia internacional. Antes de se instalar em
Paris, Furtado passou um ano no
Centro de Estudos sobre o Crescimento Econômico da Universidade de Yale. Tendo como colega
de trabalho o economista Stephen
Hymer, autor de The International Operations of National Firms:
A Study of Direct Foreign Investment, Celso Furtado acabou por
desenvolver uma nova temática
que emergia sobre os estudos da

economia internacional. 2 Hymer
era um dos pioneiros autores a
destacar a importância do papel
das empresas multinacionais na
dinâmica econômica do período.
Conforme testemunha Furtado:

Desse grupo de economistas jovens, todos ocupados em estudos
por países, o que mais me impressionou foi o canadense Stephen Hymer [...]. Percebendo que
a grande empresa é uma forma de
organização econômica que se sobrepõe aos mercados, ele pôs-se a
estudar os reflexos desse fenômeno
no comércio internacional. Os seus
trabalhos foram seminais para a
compreensão da transnacionalização como forma emergente de
organização das atividades econômicas. Foi para mim de grande
importância tomar contato com os
trabalhos de Hymer e ter podido
discutir amplamente com ele sobre
o fenômeno da transnacionalização
das empresas. Graças a isso, foi-me
possível captar nos anos seguintes
a verdadeira natureza do sistema
bancário internacional, o qual viria
a ser o elemento determinante na
evolução da economia capitalista a
partir dos anos 1970. (FURTADO,
2014, p. 469-470)

No capitalismo pós-cíclico, seguindo a definição de Furtado para a
economia do pós-guerra, a estabilidade dos sistemas econômicos
dos países centrais, que produziam
tanto estabilidade dos mercados
como a elevação do emprego da
força de trabalho e de seus salá-
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rios, permitiu que os conglomerados não precisassem mais responder a grande variação de preços e
custos, “favorecendo a prática de
preços administrados”. 3 Empresas
com poder financeiro, se valendo
de planejamento, atuaram no sentido de diversificar seus setores de
atuação, formando os chamados
conglomerados, cuja atuação vai
ultrapassando as fronteiras nacionais. (FURTADO, 1968, p. 92-93)4

Esse processo de instalação das
empresas multinacionais nas economias subdesenvolvidas passaria
a cumprir papel relevante na interpretação de Celso Furtado a partir
de então. Para o economista, a presença das multinacionais reduzia
ainda mais os sistemas de decisão
nacionais, processo acentuado nos
últimos anos no país. Se a instalação dos conglomerados já era
realidade no Brasil desde o Plano
de Metas, com o golpe militar a estratégia de industrialização via investimento estrangeiro se aprofundaria. Para o autor, a conjuntura de
crise econômica latino-americana
dos anos 1960 teria aberto maiores oportunidades para a entrada
dos investimentos estrangeiros: “A
estagnação econômica na América
Latina coincidiu com uma grande
expansão das empresas americanas que atuam nessa região”. (FURTADO, 1968, p.95)
Assim, mesmo com a industrialização de países da América Latina,
como Argentina e Brasil, Celso

Furtado argumentava que a pauta
de exportação desses países, ainda
dependentes das velhas estruturas exportadoras de matérias-primas, demonstrava a dimensão
da nova forma de dependência do
exterior (FURTADO, 1968, p.114).
A crescente presença das empresas multinacionais nas economias
estagnadas agravava a crise estrutural da capacidade de importar,
por conta das remessas de lucros
e dividendos, reduzia a capacidade
de integração do setor industrial
com atividades exportadoras e
produzia debilidade do processo
de formação dos centros nacionais
de decisão.
A reflexão de Furtado indicava que
o estreitamento da capacidade de
ação dos Estados nacionais, assim
como do papel das classes empresariais nacionais, era decorrência
do caráter da dependência das
estruturas periféricas, reiterada
pela expansão das empresas transnacionais. Nas palavras do autor:

A redução a um papel de dependência da classe de empresários nacionais interrompeu na América Latina o processo de desenvolvimento
autônomo de tipo de capitalista, o
qual chegara apenas a esboçar-se.
[...] Debilitar o Estado como centro
autônomo de decisões não significa entre nós fortalecer a iniciativa
privada; significa, sim, renunciar à
formação de um sistema econômico nacional, isto é, um sistema de
produção articulado em função dos

interesses da coletividade nacional.
(FURTADO, 1968, p.132-133)

Tais ideias podem ser cotejadas
com dois debates gestados nos
anos 1960. De um lado, no livro de
1968, Celso Furtado parece incorporar a ideia dos limites do papel
do empresariado brasileiro na
condução de um projeto nacional,
isto é, de atores de uma revolução
brasileira. Ainda que Furtado não
se valha do conceito de revolução
brasileira, há relevantes semelhanças entre suas ideias e aquelas que
podem ser encontradas nos trabalhos sobre o empresariado nacional
de Fernando Henrique Cardoso
(1964) e Luiz Carlos Bresser-Pereira (1963 e 1964). Para esses autores, a burguesia brasileira não teria
cumprido seu papel histórico de
produzir um projeto nacional, mas
assumindo os espaços nas franjas
de uma industrialização via empresas multinacionais, conduziu o país
à nova dependência.5
Por outro lado, também é possível encontrar identidades entre
Um projeto para o Brasil de Celso
Furtado e a obra de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, na
temática sobre a perda de autonomia do Estado nacional como
resultado da expansão das empresas multinacionais no Brasil.
Reconhece Furtado que “Fernando
Henrique Cardoso chegou a conclusão similar [a minha]6 pela mesma
época quando introduziu o conceito internacionalização do mercado
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interno”. Em meio aos seminários
de Santigado do Chile, em julho
de 1964, os autores teriam tido
oportunidade de discutir sobre a
nova realidade latino-americana,
na qual se reconhecia a perda de
autonomia de decisão, em que a
industrialização produz uma mais
complexa dependência (FURTADO,
2014, p.416-417).7

Em suma, em 1968, o caminho para
o desenvolvimento se colocava
em novo patamar. A presença das
multinacionais em solo brasileiro e
o cenário de estagnação da economia recolocavam a necessidade de
planejamento do Estado para a retomada de um processo de desenvolvimento. Como alertava Celso
Furtado, entretanto, as estruturas
econômicas subdesenvolvidas demandavam respost as políticas
de complexa solução, uma articulação de medidas que pudessem
produzir efetivas transformações
estruturais na sociedade, sem as
quais o caminho para um projeto
de autotransformação social não
ocorreria. Esse esforço de articular
diferentes medidas em torno de um
projeto para a coletividade é o que
foi apresentado por Furtado na Câmara dos Deputados.

2 Diretrizes Para Um (Novo) Projeto Para o Brasil
O ensaio que reúne as apresentações de Celso Furtado para a Câmara dos Deputados em 1968, publicado como “A reforma das estruturas
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econômicas: ensaio de estratégia
global”, apresenta uma síntese de
suas ideias sobre os desafios do
desenvolvimento periférico e uma
completa agenda de reformas econômicas para o país. No texto, o
autor parte do diagnóstico da crise
econômica latino-americana dos
anos 1960, apresentando em seguida sugestões para intervenções
na estrutura agrária; para mudança no perfil da demanda e do
padrão de consumo do país; para
uma necessária reorientação dos
processos produtivos; e, inclusive,
indica breves notas sobre a necessidade de realização de pesquisa e
investimento no fator humano. A
discussão mais factual e prática,
não obstante, está alicerçada tanto
em sua compreensão dos limites e
desafios de transformação de uma
economia subdesenvolvida como
também por sua avaliação da nova
conjuntura de internacional.8
Seu ponto de partida retoma a
noção presente em Subdesenvolvimento e estagnação na América
Latina, publicado dois anos antes.
Compreendendo que o Brasil vivia
na década de 1960 uma prolongada
crise de caráter cíclico, Celso Furtado expõe sua crítica sobre o modelo de industrialização que vinha
sendo implantado no país.

Em poucas páginas, o autor sumariza a trajetória da industrialização
brasileira, que alcançava nos anos
1960 uma terceira e nova fase: na
primeira fase, ocorrida até 1930, a
indústria teria sido induzida pelas

exportações – especialmente de
café –, assim, o crescimento do
mercado interno e a diversificação da economia eram resultados
das rendas geradas no comércio
exportador. A segunda fase, caracterizada pelo processo de industrialização por substituição de
importação, teria sido marcada
por tensões estruturais, geradas
pelo declínio da capacidade de importar, assim como pela crescente
“implantação no país de filiais (estrangeiras) de empresas que anteriormente controlavam o mercado
através de exportações”. (FURTADO, 1968, p.30)
Assim, depois de dois decênios de
significativo crescimento conduzido pela política de substituição de
importações, para enfrentar o cenário de crise do modelo de industrialização da terceira fase, seria
necessária uma “ação global” para
“assegurar uma reversão das tendências paralisantes”. Para o autor,
a hipótese explicativa era a de que
“existe no sistema econômico deste
país uma deformação estrutural
que se traduz no perfil da demanda
global”. (FURTADO, 1968, p.14-15)

Diferentemente da posição cepalina dos anos 1950, que encontrava
na industrialização o caminho para
a superação do subdesenvolvimento, o que vai ficando claro com o
aprofundamento da instalação do
parque industrial brasileiro é que
o caráter da indústria também passava a importar.9 O diagnóstico era
de que os benefícios do progresso
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técnico estavam concentrados no
plano social, produzindo um “processo causal circular entre a forma
como se assimila a tecnologia moderna e a concentração da renda”
(FURTADO, 1968, p.15). Sugerindo
a revisão do perfil da demanda
nacional, acreditava que seria possível elevar as taxas de poupança e
de investimento da economia.
Em suma, ao discorrer sobre “um
projeto de autotransformação social”, Celso Furtado sintetiza em
poucos parágrafos o conceito de
desenvolvimento, como fenômeno que deveria ser captado pela
dimensão econômica e cultural.
Quando comparamos com seus
escritos de anos anteriores, os aspectos culturais tomam cores mais
fortes em 1968:

O desenvolvimento, além de ser o
fenômeno de aumento de produtividade do fator trabalho que interessa ao economista, é um processo
de adaptação das estruturas sociais
a um horizonte em expansão de
possibilidades abertas ao homem.
As duas dimensões do desenvolvimento – a econômica e a cultural –
não podem ser captadas senão em
conjunto. (FURTADO, 1968, p.18)

Em Desenvolvimento e subdesenvolvimento, por exemplo, o principal
limite para a concretização do processo de instalação da indústria
nos países periféricos ainda era
resultado dos efeitos gerados pela
tendência de desequilíbrio externo da economia. Mesmo que Celso

Furtado reconhecesse que a estrutura desigual da sociedade periférica fosse condição relevante para
enfrentar o desafio de superação
do subdesenvolvimento, a discussão sobre a dimensão cultural, do
perfil do consumo da sociedade e
do próprio perfil da estrutura industrial instalada, escapavam ao
autor no início da década de 1960.10
A crítica de Furtado aos economistas era a de que a noção não
econômica do desenvolvimento
teria desaparecido de seu campo
de observação, produzindo uma
simplificação metodológica. Em
suma, recuperar variáveis como a
estrutura da população, os hábitos
dos consumidores e o quadro institucional permitiria uma análise
sobre o desenvolvimento em sua
acepção mais ampla. Isto é, ao superar uma imediata análise sobre
a oferta de bens ou de acumulação
de capital, seria possível encontrar
o sentido no projeto de autotransformação de uma coletividade humana, atendendo “um horizonte de
aspirações da coletividade”. (FURTADO, 1968, p.19)

Pensar no sentido de um projeto de
autotransformação da coletividade
era tarefa primeira para uma realidade de desenvolvimento dependente, cujos desafios para a efetiva
realização de um projeto nacional
se ampliavam. A caracterização de
uma economia mundial dividida
em realidades de desenvolvimento
e subdesenvolvimento era, para
Furtado, condição fundamental

para apreender os desafios do desenvolvimento dependente:

O que caracteriza uma economia
dependente é que nela o progresso
tecnológico é criado pelo desenvolvimento, ou melhor, por modificações estruturais, que surgem
inicialmente do lado da demanda,
enquanto nas economias desenvolvidas o progresso tecnológico é, ele
mesmo, a fonte do desenvolvimento. (FURTADO, 1968, p. 23)

Em suma, em 1968 já estava sedimentada a leitura de Celso Furtado
de que a estrutura industrial instalada no país não era adequada para
suprir a demanda de toda a sociedade. Tais ideias não são plenamente originais, podiam ser recuperadas também em sua obra anterior,
Subdesenvolvimento e estagnação
na América Latina. A industrialização dependente, ao ser estabelecida a partir da demanda dos
grupos privilegiados, de uma sociedade com elevada concentração da
renda, acabava por implantar uma
indústria com alta produtividade
e significativamente diversificada.
(FURTADO, 1968, p.42)
Em suma, a assimilação do progresso tecnológico era um complexo problema que o Brasil precisava
enfrentar, evitando decisões irracionais do ponto de vista econômico para o conjunto da população. A
instalação das transnacionais no
mercado brasileiro indicava que as
distorções da estrutura produtiva
vinham se acentuando, gerando as
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decisões irracionais consideradas
por Furtado, pois atendiam um padrão de consumo complexo e elevado, numa estrutura industrial poupadora de mão de obra, reiterando
a dinâmica de concentração da
renda no país. Para reverter essa
tendência, Celso Furtado defendia
que a política de desenvolvimento,
voltada ao setor industrial, deveria
atuar em duas direções: transformando a estrutura do sistema econômico, por meio do planejamento,
e interferindo no perfil da demanda global. (FURTADO, 1968, p.57)
A transformação da estrutura do
sistema econômico teria que limitar a interferência das empresas
multinacionais no país. A massiva
presença das empresas multinacionais na economia brasileira vinha
reduzindo o poder dos centros de
decisão nacionais que, dependendo
do capital internacional para sustentar o crescimento econômico,
se subordinavam aos interesses
das corporações. A presença das
multinacionais também condicionava a disseminação do padrão de
consumo da sociedade industrial
moderna. A modificação do perfil
da demanda global era, no limite,
uma discussão quase sociológica
sobre os padrões de consumo das
elites nacionais que, consumindo
significativa poupança nacional,
acabavam por produzir profundos
impactos na estrutura econômica
do país. Assim, para além de uma
leitura econômica, Furtado sintetiza: “Não seria descabido afirmar
que existe uma correlação positiva
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entre o nível de consumo das massas modernas e a pobreza imaginativa com que os homens utilizam os
frutos de seu trabalho”. (FURTADO,
1968, p.75)
Para reverter essa deformação
concentradora dos benefícios do
progresso técnico, Furtado indicava a necessidade de atuar contra
a concentração da renda nacional
por meio de uma política fiscal, via
imposto de renda, mas também de
impostos que incidissem em produtos e serviços voltados para as
classes altas do país. Mas além de
interferir na estrutura da renda,
seria preciso reduzir o condicionamento das grandes empresas na
definição do padrão de consumo
nacional. Nesse ponto, Furtado
chega a sugerir que artistas, intelectuais e “escalões do sistema de
decisões” deveriam interferir no
comportamento dos consumidores. Por outro lado, o Estado, via
planejamento e “cogestão”, deveria
reduzir a autonomia das empresas,
buscando a nacionalização das direções das empresas, permitindo
que os frutos do progresso técnico
fossem transferidos para a população. (FURTADO, 1968, p.82)
Adicionalmente, outra tarefa fundamental a ser conduzida pelo
governo, no entender de Celso Furtado, era a de produzir uma transformação da estrutura agrária do
país, com um ataque ao latifúndio.
Reiterando suas posições presentes em obras anteriores, a concentração fundiária era combatida,

pois essa acabava produzindo uma
massa de trabalhadores que pouco
teria se beneficiado do desenvolvimento econômico ocorrido no país
no último quarto de século. (FURTADO, 1968, p.59)

Se a posição de Furtado permanecia a mesma de trabalhos anteriores, de caminhar na direção de
uma reforma agrária que pudesse
ampliar a base de proprietários – e
que estes pudessem ser efetivamente integrados no mercado de
trabalho –, em 1968, o autor esclarece que a reforma agrária não
deveria produzir uma massa de pequenas propriedades: “O minifúndio e o latifúndio são responsáveis
por grande desperdício de recursos; no que respeita ao primeiro,
recursos de mão de obra, e ao segundo, recursos de terra e capital”
(FURTADO, 1968, p.61). Adicionalmente, alega que a baixa produtividade no minifúndio é resultado
da limitada capacidade financeira
dos pequenos proprietários para
incorporação de progresso tecnológico, enquanto os latifúndios,
com abundância de terras e mão de
obra, produziam extensivamente,
com poucos investimentos em produtividade.

Assim, a transformação da estrutura agrária brasileira deveria ser
acompanhada de esforços para
elevar o nível de vida do trabalhador rural, o que acarretaria a
elevação do nível de produtividade no campo. A melhoria na vida
dos trabalhadores do campo, diz
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Furtado, produziria dois efeitos
na economia: com a ampliação da
produtividade, uma maior oferta
de produtos seria disponibilizada
para a população, enquanto, por
outro lado, a elevação da renda dos
trabalhadores rurais aumentaria o
mercado para os produtos industriais. (FURTADO, 1968, p.64)

A “nota final” do ensaio se voltava para a necessidade de investimentos em pesquisa e educação,
isto é, “o progresso tecnológico é
principalmente uma questão de
qualidade do fator humano”. Para
Furtado eram abundantes os estudos que demonstram que o “nível
de desenvolvimento de um país é
função da massa de investimentos
incorporados no fator humano”
(FURTADO, 1968, p.83).11 Aqui estava uma janela importante para a
superação do caráter dependente
das economias subdesenvolvidas,
que exigiria formas de apropriação
e de controle do progresso tecnológico. Uma política de desenvolvimento naquela conjuntura deveria
prever uma política de assimilação,
adaptação e de criação de novas
técnicas. Para o Brasil, segundo o
economista, estariam abertas relevantes oportunidades, por conta
do potencial do país, para o desenvolvimento de pesquisas nas áreas
de recursos naturais, de fontes de
energia e de produção de alimentos.
Escrevendo poucos meses antes
do AI-5, com Um projeto para o
Brasil Celso Furtado apresentou

não somente mais uma agenda de
possíveis reformas para o país,
mas também uma acurada análise
sobre significativas transformações que vinham ocorrendo na
economia internacional naquela
conjuntura. Se com a apresentação
de “um projeto” existia a esperança
de que os nebulosos dias do período militar pudessem se dissipar, a
frustração política com a chegada
do dia 13 de dezembro de 1968,
todavia, não invalidou a crítica de
Furtado para a política econômica
do governo, pois no final, as bases
para a “análise do modelo brasileiro” lá já estavam presentes.
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1 Não é comum encontrar uma análise
específica sobre Um projeto para o Brasil.
Diferentemente de obras como Formação
econômica do Brasil ou Desenvolvimento e
Subdesenvolvimento, que são trabalhos de
maior fôlego e que acabaram sendo objetos
de estudos teóricos ou de confrontação
histórica, Um projeto para o Brasil normalmente é lido como parte de um conjunto de
intervenções de Furtado na passagem dos
anos 1960 para os 1970. Sua crítica para
a mudança de rumo empreendido pela
política econômica brasileira com o governo
militar será evidenciada em 1968. Assim, o
livro pode ser compreendido como parte do
esforço do autor de desvendar o processo de
modernização da economia brasileira, que
conduziu a industrialização do país, mas
com custosos resultados sociais.
2 O livro de Hymer foi publicado somente
postumamente por intermédio de seu orientador, Charles P. Kindleberger, em 1976,
mas o trabalho era resultado da tese de
Doutorado defendida no Departamento de
Economia do Massachusetts Institute of
Technology em 1960.
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3 No primeiro ensaio do livro, Furtado sintetiza a ideia da seguinte
maneira: “na medida em que a economia capitalista foi superando
as recessões periódicas, e que o progresso tecnológico favoreceu as
economias de escala de produção, a atividade industrial passou a
ser controlada por grandes empresas, isto é, por organizações que
planejam suas atividades a prazo longo e que tendem a condicionar
o comportamento das demais”. (FURTADO, 1968, p.73)

4 Para Celso Furtado os conglomerados eram resultado do “fenômeno
de busca da estabilidade pela heterogeneidade, a qual tanto pode
ser funcional como geográfica. Atuar simultaneamente em múltiplas
áreas, isto é, em sistemas econômicos diversos, abre possibilidades
de estabilização e de oportunidades de crescimento em forma similar
a atuar em distintos setores de um dado sistema econômico” (FURTADO, 1968, p.93). O argumento parece dialogar com as contribuições
contemporâneas de Alfred Chandler Jr., sobre as estruturas multidivisionais das multinacionais americanas, cuja transformação gerencial
teria permitido a conquista de mercados mundiais no pós-Segunda
Guerra Mundial. Cf. Chandler Jr. (1962).

5 Outra contribuição relevante sobre esse caráter da burguesia nacional
foi a de Caio Prado Jr. em A revolução brasileira (1987 [1966]).

a sugestão de Furtado para realizar a distribuição de renda, defendendo
que o caminho deveria ser percorrido pela elevação da produtividade,
tendo como exemplos países como Japão, Iugoslávia e Taiwan.
9 Em suas memórias, ao tratar da temática logo após o golpe militar, considera: “...a industrialização não leva necessariamente à autonomia de
decisão, ao desenvolvimento autossustentado, como estava implícito no
modelo da Cepal.” (FURTADO, 2014, p.416)
10 É verdade que, nas duas últimas páginas do livro, Celso Furtado
aponta para sua desconfiança sobre o dilema do esgotamento da
fase de substituição de importações: “É, portanto, perfeitamente
possível que estejamos entrando numa daquelas fases decisivas em
que os problemas tipicamente políticos adquirem forte ascendência
sobre os demais, inclusive os econômicos”. (FURTADO, 2009 [1961],
p.233)
11 Vale lembrar que os estudos de Theodore Schultz e Gary Becker,
publicados em 1964, estavam em evidência no campo dos economistas naquele momento.

6 Ao comentar a similaridade entre as visões, a proposição de Celso Furtado
em suas memórias era a de que: “...os homens mais capazes surgidos nas
indústrias locais puderam ser cooptados para integrar a nova classe gerencial a serviço dos conglomerados. A ação empresarial nacional ficou
restringida a setores secundários ou decadentes, ou ao trabalho pioneiro,
isto é, à abertura de novas frentes a ser mais adiante ocupadas pelas grandes
organizações estrangeiras” (FURTADO, 2014, p.416).
7 Vale lembrar que logo após o início de seu exílio, antes de seguir para
os Estados Unidos, Celso Furtado passou uma temporada em Santiago
do Chile. Aproveitou a oportunidade para promover um ciclo de seminários com economistas e sociólogos no intuito de fazer um balanço das
contribuições da Cepal, debatendo temas como a perda de dinamismo
das economias latino-americanas. Para os seminários Furtado preparou
um documento inicial para a discussão, no qual elencava duas teses: a
primeira, sobre a forma de propagação dos progressos técnicos dos países
centrais para a periferia; a segunda, sobre o caráter da industrialização
periférica, que ao se apropriar de tecnologia de elevada produtividade e
de padrão de consumo dispendiosos, provocava tendências para frear o
desenvolvimento periférico. Participaram dos seminários José Medina
Echavarría, Fernando Henrique Cardoso, Osvaldo Sunkel, Francisco
Weffort, entre outros (FURTADO, 2014, p.410-411).
8 Dentro os poucos trabalhos que discutiram especificamente a obra, é
possível encontrar uma resenha de Aníbal Villela (1968). Na resenha, o
autor sumariza suas discordâncias com a obra de Furtado, considerando
que o autor teria desprezado uma análise sobre a inflação; não teria feito
análises microeconômicas sobre a estrutura do setor industrial; e refuta
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Celso Furtado, 100 Anos: O Brasil Pós-“Milagre” (1981)
Guilherme Grandi (*)

1 Contexto

à ideia do “milagre econômico”, o livro de 1982 apresenta um diagnóstico preciso sobre questões urgentes
à época no Brasil como o endividamento externo, a
aceleração inflacionária e a internacionalização da
economia brasileira. O trabalho subsequente, de 1983,
consiste mais em um livro de “combate”, uma análise
que denota certa indignação do autor frente à desordem do cenário econômico do país e encerra suas
reflexões durante o triênio recessivo, no qual a economia brasileira se retraiu cerca de 2,2% ao ano. De
início, convém avaliarmos de que modo
o livro de 1981 inaugura um conjunto
de preocupações do autor que o levou a
formular diagnósticos, prognósticos e
proposições teóricas e políticas acerca
da economia brasileira no contexto de
crise marcado pelo endividamento externo e pelo recuo do produto interno
do país.

O início da década de 1980 se caracterizou pelo agravamento do quadro de crise internacional como consequência do Segundo Choque do Petróleo, ocorrido em
1979, e, no Brasil, a questão da dívida externa, aliada
à escalada da inflação, se mostraram uma combinação
explosiva que acarretou uma reversão da trajetória
de crescimento da economia brasileira entre 1981-83.
Este período é conhecido pela literatura especializada
como o triênio do ajuste recessivo, levado a cabo pelo último governo do regime
militar instaurado em 1964, o governo
do general João Figueiredo, e marcado
também pelas negociações com o Fundo
Monetário Internacional (FMI) para a assinatura do acordo de um “empréstimo
de salvação”. Tal ajuste vinha sendo defendido pelo ministro do Planejamento
demissionário em 1979, Mario Henrique
Naquele contexto, vivendo ainda no
Simonsen, diante da mudança de persexterior1, Furtado vinha demonstrando
pectiva em relação à economia internapreocupação aguda com o rumo
cional já a partir de 1977/78. Mas,
afinal, qual era a opinião de Celso O Brasil Pós-“Milagre” (Paz e Terra, 1981) que a economia brasileira assumira desde a virada dos anos 60
Furtado a respeito desse contexto
para
os
70,
ao
perceber
que o modelo de desenvolvie dos principais problemas enfrentados pela economia
mento perseguido pelo regime militar trazia riscos à
brasileira no despontar dos anos 80?
autonomia do Estado em gerir com controle a econoAlgumas respostas encontram-se no livro objeto de mia nacional, conferindo assim grande probabilidade
análise deste texto. O Brasil pós-“milagre” deve ser, de se gerar desequilíbrios estruturais de difícil solutodavia, entendido em conjunto com outros dois tra- ção no curto e no médio prazos. Em verdade, a segunbalhos de Furtado publicados em sequência: A nova da metade dos anos 70 já vinha testemunhando uma
dependência: dívida externa e monetarismo, de 1982, e piora gradativa de alguns dos principais indicadores
Não à recessão e ao desemprego, publicado no ano se- macroeconômicos do país, a começar pelos déficits
guinte. Enquanto o primeiro analisa o legado deixado crônicos em conta corrente do balanço de pagamentos.
pelo período e modelo de desenvolvimento associados
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A alternativa vislumbrada pelo
governo brasileiro de buscar diminuir a absorção interna e estimular
as exportações por meio de um
ajuste na relação entre câmbio e
salários não tivera um efeito positivo imediato, de curto prazo.
Pode-se considerar que a política
de maxidesvalorização cambial,
então implementada por Delfim
Netto, que substituiu Simonsen à
frente do Ministério do Planejamento, até teve um relativo sucesso
no que diz respeito ao ajustamento
externo, mas certamente comprometeu ainda mais o cenário interno
ao se mostrar um propagador do
aumento dos preços internos da
economia. Como consequência das
maxidesvalorizações de 30% do
câmbio, adotadas em duas ocasiões, sendo a primeira em dezembro
de 1979, a inflação anual a partir
de 1980 alcançou a casa dos três
dígitos. O alívio do ponto de vista
do desempenho da economia, no
entanto, só viria um pouco mais
tarde, em 1984, quando se observa uma melhora significativa do
resultado da balança comercial associada à recuperação da economia
norte-americana e a reativação das
exportações brasileiras para esse
país.
Seg undo Bacha (1984, p. 584),
havia três razões básicas que conduziram à deterioração das contas
externas do Brasil entre o final
dos anos 70 e início dos 80: os
choques externos representados
pelas duas expressivas altas de
preço do petróleo, cujos impactos
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sobre os termos de troca e as taxas
de juros internacionais são conhecidos, o incremento do custo da
dívida externa daí decorrente e a
perda de controle do Estado sobre
a economia como resultado, dentre
outras coisas, de políticas internas
equivocadas e ineficazes.

O f inanciamento do déf icit em
transações correntes se fazia sistematicamente por meio de empréstimos externos e, assim, o governo
brasileiro financiava a economia
como um todo levando à expansão
do nível da atividade de setores variados pelo menos até 1980. Nesse
sentido, o crescimento acelerado
da dívida externa acarretou, num
interregno de dez anos, incremento de mais de seis vezes da razão
entre a renda líquida remetida ao
exterior e o PIB brasileiro. Tal participação, que era inferior a 1% em
1974, chegou a cerca de 5,7% em
1983. (WERNECK, 1986, p. 554555)
Malan (1983, p. 72) nos informa
também que a dívida externa líquida do Brasil, correspondente à dívida bruta descontada as reservas,
saltou de US$ 6,2 bilhões, ao final
de 1973, para a impressionante
marca de US$ 40,2 bilhões em dezembro de 1979, o equivalente a
2,6 vezes o valor das exportações
desse ano que foi de US$ 15,2 bilhões. Diante desses dados, indaga-se quais eram, em realidade, as
raízes da crise do endividamento
do Brasil e de outros países do an-

tigo Terceiro Mundo no despontar
dos anos 80?

Para alguns autores, o início das
tratativas com o FMI frente ao desempenho ruim da economia brasileira em 1981 (retração de 4,3%
do PIB) é a constatação de que tais
países seriam responsabilizados
pela crise mundial, uma vez que o
Fundo agiria em defesa dos interesses do capital financeiro, isto
é, dos credores internacionais, por
meio das condicionalidades macroeconômicas impostas aos países
endividados para a viabilização do
estabelecimento de um “acordo de
cooperação”. Tais credores exigiam
fundamentalmente, ou tinham a
expectativa de que os governos dos
países periféricos como o Brasil se
engajassem na tarefa de realizar o
equilíbrio (ou o ajuste) monetário
dos seus respectivos balanços de
pagamento. Para tanto, o Fundo
exigia que fosse adotada uma série
de medidas restritivas, cujo resultado imediato seria um agravamento do quadro recessivo da
economia nacional. Por esta razão,
Furtado se opôs veementemente à
continuidade das negociações do
governo brasileiro com o FMI ao
longo de todo o ano de 1982. À luz
dos argumentos de Bacha (1983),
Filgueiras (2012, p. 72-73) observa
atentamente que:

Desse modo, desresponsabilizaram
os Estados Unidos, que elevou a sua
taxa de juros para poder financiar
seus déficits fiscal e comercial. Essa
atitude, de interesse específico do
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governo americano, além de enxugar os recursos financeiros dispo-

níveis no mercado internacional,
determinou também a redução do

nível de atividade de sua economia e, em decorrência, de todas as
demais. Como consequência, pro-

vocou uma recessão mundial que
afetou enormemente a capacidade
de exportação dos países perifé-

ricos e deteriorou, ainda mais, as
suas balanças comerciais e seus
balanços de pagamento.

Diante dessa conjuntura, no entanto, a economia brasileira apresentava uma especificidade que, a
despeito da insustentabilidade da

rolagem da dívida externa dada
pela impossibilidade de se contrair
novos empréstimos, se verificava
pela presença de superávits comerciais significativos, em especial, a
partir de 1983. Malan (1983, p. 74)
observa que a política econômica
adotada no Brasil entre o final de
1980 e o segundo semestre de 1982
visava “evitar o recurso ao FMI”, o
que, como se sabe, não foi possível.
O já referido ajuste recessivo, baseado em políticas contracionistas,
afetou em cheio o setor industrial,
que sofreu uma retração da ordem
de 10% em termos reais e uma
baixa inédita da renda real per capita em 1981. Houve também uma

aguda deterioração dos termos de
troca, além do aumento da renda
líquida remetida ao exterior. Nesse
sentido, portanto, cabe tomarmos de empréstimo a indagação
do autor: qual foi a serventia da
recessão com a inflação de 1981,
que permaneceu na casa dos três
dígitos, cujo objetivo era evitar o
descontrole do balanço de pagamentos?

dívida externa. Esta, se incluirmos

Para compreender a situação que
se criou nesse período e que levou
à quase imobilização do governo
como gestor da economia, é necessário ter em conta que o apelo
desesperado à poupança externa
não resultou de uma política deliberada, que disciplinasse os fluxos
financeiros e definisse prioridades
no que concerne à utilização de
recursos raros, cujo acesso tinha
como contrapartida comprometer

O texto furtadiano aqui em análise
nos auxilia a responder com acuidade à questão acima formulada.
No entanto, antes de nos voltarmos
ao livro propriamente dito, convém
examinarmos os dados a seguir.

Brasil – Inflação, PIB, Investimento e Saldo da Balança Comercial, 1980-89

Embora a balança comercial tenha
sofrido uma reversão no início da
década, passando de um déficit de
US$ 2,9 bilhões para um superávit
de US$ 1,2 bilhão, a situação das
transações correntes continuaria
deficitária, mesmo que a um nível
inferior – de US$ 12,4 bilhões em
1980 se reduziu apenas para US$
11 bilhões no ano seguinte – e dos
quais US$ 9,2 bilhões se destinaram ao pagamento de juros sobre a

a dívida de curto prazo, chegou a
ultrapassar a marca dos US$ 70

bilhões ao final de 1981 (MALAN,

1983, p. 74). De qualquer maneira,
cabe encerrarmos esta breve con-

textualização com um trecho do
próprio livro de Furtado (1981, p.
49), o qual passaremos a analisar
mais minuciosamente:
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a autonomia futura do país. Longe
de fundar-se na aceitação consciente de um risco, cuja justificação poderia se obter flexibilidade a curto
prazo para aumentar a capacidade
de autotransformação em período
subsequente, o endividamento foi
principalmente a contrapartida
de uma política antiinflacionária
fundada em diagnóstico impreciso
e apoiada em instrumentos inadequados.

2 O Texto: o Primeiro da Trilogia

Em certa medida, muitas das reflexões presentes em O Brasil pós-“milagre” já haviam sido tecidas
pelo autor em livro anterior, de
1972, intitulado Análise do “modelo” brasileiro. Portanto, o trabalho
de 1981, objeto desta resenha,
assim como o de 1982, que esperamos analisar em texto posterior, retomam e aprofundam a
perspectiva de Furtado sobre o
caráter dependente do (sub)desenvolvimento brasileiro. Ideia que,
de acordo com Bresser-Pereira
(2001), derivava da crítica aos seus
2
escritos do início dos anos 60. De
qualquer maneira, nota-se ainda
certa esperança do autor, no início
dos 80, em alertar as autoridades
governamentais para a adequada
formulação de um projeto efetivo
de desenvolvimento para o Brasil.
Mas, para isso, fazia-se mister, em
primeiro lugar, a elaboração de
um diagnóstico preciso sobre a
situação presente após 16 anos de
condução do país pelos militares.

junho de 2020

Uma das revelações que aparece
nesse primeiro livro da trilogia é
a de que as origens, ou causas primordiais, da crise do endividamento externo residem nas medidas
tomadas pelo governo brasileiro
durante o período conhecido como
o “milagre econômico”, isto é, entre
1968 e 1973. Furtado contradiz,
portanto, os autores que atribuem
à gestão de Ernesto Geisel (19741979), e por conseguinte à execução do II PND, a responsabilidade
exclusiva pela insustentabilidade
e o descontrole do pagamento da
dívida externa.
O ponto central do livro se vincula ao fato de que o crescimento
econômico exacerbado ocorrido
durante o “milagre”, em especial
do setor manufatureiro, se deu sem
que a estrutura produtiva do Brasil
“alcançasse níveis mais altos de
capacidade de autotransformação”
(FURTADO, 1981, p. 40-41). Esta
questão, portanto, da elevação da
capacidade de autotransformação
do sistema econômico nacional é o
mote que vai nortear toda a reflexão crítica do autor sobre os erros
do projeto de desenvolvimento que
dera sustentação ao regime militar
e que, por sua vez, se agravaram
após a nova conjuntura decorrente
da alteração dos preços relativos
da economia, acarretada em virtude do primeiro choque internacional do petróleo.

Para o autor, o afluxo de recursos
a baixo custo para o Brasil produzia a ilusão da flexibilidade aos

setores industriais, que buscavam
se reequipar a níveis tecnológicos
superiores até quando as condições
para a tomada dos empréstimos externos permanecessem favoráveis.
Nesse contexto, a dívida externa,
que em 1964 era da ordem de US$
3 bilhões, chegou a aproximadamente US$ 13 bilhões em 1973. O
setor de bens de capital, em particular, se beneficiou de um aumento
considerável das importações de
equipamentos, cuja taxa anual de
crescimento foi de 28% em termos
reais, entre 1969-74. Tal abertura,
segundo Furtado (1981, p. 41), só
teria sido de fato benéfica aos propósitos do desenvolvimento se tivesse ocorrido concomitantemente
a um aumento das exportações de
bens de maior conteúdo tecnológico em comparação ao movimento
das exportações dos setores tradicionais, como o da agropecuária.
Contudo, o que se observou foi um
constante e galopante processo de
endividamento exterior, ou seja,
esta foi, sem sombra de dúvidas, a
principal contrapartida.
Em paralelo a esse ponto, há o
argumento furtadiano acerca da
baixa propensão a poupar dos beneficiários da concentração de
renda ocorrida durante o período
do “milagre”. Contrariando algumas expectativas mais otimistas
em relação ao desempenho econômico desse período (ver, por exemplo, LANGONI, 1973), o incremento
da renda observado no início dos
anos 70 não conduziu ao aumento
da propensão a poupar dos seg-
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mentos que mais se beneficiaram.
Na realidade, houve considerável
concentração da renda em virtude
da transferência de recursos dos
consumidores de mais baixo nível
de vida para os extratos médio e
altos de renda. Furtado (1981, p.
42) nota a existência de um modelo
de desenvolvimento implementado
pelos militares de caráter essencialmente antissocial, dado o descompasso por ele gerado entre o
nível de consumo, o baixo nível de
poupança interna e as perdas reais
do salário básico no país, ou seja,
entre a renda média da população
brasileira.

Em síntese, no decênio compreendido entre 1964 e 1973, não
obstante um considerável aumento
do produto interno, não se assinala
na economia brasileira nenhum
ganho de autonomia na capacidade
de autotransformação, nem tampouco qualquer reforço da aptidão
da sociedade para autofinanciar
o desenvolvimento. (FURTADO,
1981, p. 43)

O problema principal imposto ao
Brasil após o choque externo de
1973 consistia em dar continuidade às formas de financiamento
visando ampliar a base do setor
industrial, aumentar o coeficiente
de exportação e reestruturar a matriz energética. No entanto, nosso
autor se pergunta: “Como alcançar
esses três objetivos sem modificar
um modelo de desenvolvimento
que esteriliza parte da poupança
canalizando-a para o financiamen-

to do consumo?” (FURTADO, 1981,
p. 46). Em outras palavras, quais
seriam as possibilidades concretas
existentes à época para se continuar com o financiamento dos investimentos produtivos no país?

Sabe-se que a alternativa escolhida, pautada na ideia do crescimento via endividamento, teve como
aliado preferencial o órgão responsável por administrar a moeda
e o nível interno de liquidez da
economia. Entre 1974-79, bancos
e empresas privadas com acesso
direto à poupança externa foram
autorizados a depositar os recursos no Banco Central do Brasil
(Bacen), que passou a se responsabilizar pelo pagamento dos juros e
a assumir todo o risco cambial que
eventualmente pudesse emergir.
Tais recursos, cujo formato era o
de linhas de crédito stand-by à disposição das empresas, permitiam
às firmas estrangeiras apropriar-se de parte nada desprezível da
renda nacional, por meio da especulação no mercado monetário e
da aquisição de haveres não monetários, como títulos públicos de alta
liquidez emitidos pelo governo brasileiro. Em essência, seus ganhos
decorriam da remuneração advinda de taxas de juros mais elevadas
em comparação com as vigentes no
mercado financeiro internacional.
Assim, os recursos aplicados no
país estavam, grosso modo, cobertos pelo Bacen dos riscos cambiais
que essas operações embutiam,
além de estarem também garanti-

dos contra a corrosão inflacionária.
(FURTADO, 1981 p. 50-51)

A crítica de Furtado passa por buscar entender se esse endividamento se justificava pelo esforço de se
transformar a estrutura produtiva
do país através do aumento da sua
capacidade de autotransformação. Contudo, os dados aos quais
o autor recorreu não confirmam
essa hipótese, pois o nível de investimento entre 1975-79 foi algo
muito próximo ao do quinquênio
1970-74, em torno de 24%. Ou seja,
as evidências históricas indicam
que a taxa de formação de capital
fixo se manteve estável no decorrer dessa década, ao passo que
o nível de poupança se contraiu
frente ao aumento constante da
participação do consumo no PIB.
Nota-se também que essa estabilização do nível de investimento no
Brasil foi acompanhada por uma
ligeira elevação do coeficiente de
exportação. Contudo, o mais preocupante, segundo Furtado (1981, p.
54), consistia na queda da relação
produto-capital, uma evidência da
queda de produtividade da economia, e na manutenção de um nível
baixo de poupança, aspecto que
deveria ser revertido por toda e
qualquer política de desenvolvimento, independentemente de seus
objetivos centrais. A isto soma-se o
fato de que o serviço da dívida externa concorria diretamente com
os investimentos na drenagem da
poupança total. Em suma, Furtado
(1981, p. 51) observa o seguinte:
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O custo desse endividamento para
a sociedade foi tanto maior quanto
em grande parte ele foi o fruto das
facilidades dadas aos especuladores que realizavam operações de arbitragem no mercado de dinheiro,
financiando-se no exterior a baixo
custo sem incorrer em qualquer
risco cambial. Como a utilização
desses recursos dentro do país
estava ao arbítrio de empresas e/
ou intermediários que os obtinham
no exterior, as autoridades monetárias se viram progressivamente
cerceadas em sua capacidade de
levar adiante uma política de controle da criação de liquidez. Em
síntese: em 1979, no momento da
segunda elevação dos preços do
petróleo, a situação dos centros
de comando da economia brasileira era de semiparalisia; quase
nenhum espaço lhes restava para
manobrar, seja no campo fiscal, seja
no monetário, seja no cambial. As
forças que os imobilizavam eram as
mesmas que arrastavam o país ao
crescente endividamento externo,
forçando-o a aceitar taxas de juros
e prazos de amortização cada vez
mais onerosos.

Essa semiparalisia era, ao que tudo
indica, uma das principais preocupações de Furtado nesse início dos
anos 80; uma decorrência, não há
dúvidas, da nova dependência, ou
subordinação, das autoridades monetárias do Brasil em relação aos
credores financeiros internacionais. Fruto da internacionalização
do sistema monetário dos países
periféricos, portanto, a política do
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endividamento externo, visando a
manutenção dos encargos da dívida (isto é, sua rolagem), restringia
o raio de ação do Bacen ao mesmo
tempo que incrementava a parcela
da renda que era apropriada por
esses mesmos intermediários financeiros transnacionais (FURTADO, 1981, p. 64).

A perda de autonomia do Bacen
com respeito ao controle interno
da liquidez, portanto, do regime
monetário nacional, era também
causa e consequência de outros desequilíbrios internos, como a disparada e descontrole da inflação. A
esse respeito, Furtado (1981, p. 79)
pondera acerca do imediatismo da
política de combate inflacionário
então pensada pelo governo brasileiro à época, sem deixar de criticar
certa(s) corrente(s) da análise econômica:

Assim, os que imaginam que a inflação é fenômeno essencialmente
monetário, dão por certo que ela
pode ser corrigida a curto prazo, ou
seja, sem modificações na estrutura
do sistema. De alguma forma isto é
verdade, mas implica em ignorar as
consequências a mais longo prazo
da política antiinflacionária. Recupera-se o equilíbrio mediante a
subutilização da capacidade produtiva, portanto com um custo social
considerável; e nada assegura que,
retomada a expansão, manter-se-á
o equilíbrio, pois este reflete uma
situação de distribuição da renda
que fora imposta à coletividade
mediante a recessão. É por esta

razão que a política antiinflacionária de curto prazo deve inserir-se
em uma política de modificação
estrutural, que, por definição é
de longo prazo. A correção de um
desequilíbrio externo não é senão
outro aspecto desse problema.
Assim, a degradação persistente
dos termos de intercâmbio provoca deslocações – modificações
na distribuição da renda – que são
diversas se ela resulta de elevação
dos preços das importações (ou dos
de um produto importante como o
petróleo) ou de baixa dos preços
das exportações. Neste segundo
caso o efeito depressivo é imediato,
ao passo que no primeiro o efeito
imediato é inflacionário.

A situação de deterioração do sistema econômico brasileiro, evidenciada pela crise do endividamento, e a perda de controle da
gestão macroeconômica por parte
do governo Figueiredo pareciam se
retroalimentar. Atento a esta correlação danosa que, segundo Furtado, poderia hipotecar o futuro do
país e cujo resultado só poderia ser
o agravamento da recessão, nosso
autor formulou quatro recomendações às autoridades governamentais visando a reconstrução dos
setores produtivos e que deveriam
servir de base para um renovado
projeto de desenvolvimento econômico de longo prazo.
À guisa de conclusão, elencam-se a
seguir tais pontos de modo sucinto.
O primeiro diz respeito à necessidade de se elevar a taxa de poupan-
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ça disponível para o investimento
reprodutivo, pois tratava-se da
modificação estrutural de maior
relevância e condição necessária
para que a economia brasileira
pudesse recuperar sua capacidade
de autotransformação, de modo a
absorver os desequilíbrios interno
e externo que a fazem declinante e
socialmente desigual. Para Furtado, não bastava reduzir o déficit do
setor público e introduzir medidas
de poupança compulsória, como
cogitado por alguns naquele contexto, se o resultado dessa economia de recursos continuasse sendo
direcionado para subsidiar investimentos em setores que reforçavam
o caráter antissocial e concentrador de renda do desenvolvimento
preconizado pelo regime militar.
(FURTADO, 1981, p. 80-81)

A segunda recomendação do autor
refere-se à modificação da forma
de inserção da economia brasileira
no sistema de divisão internacional
do trabalho. No curto prazo, o objetivo do governo, segundo Furtado,
deveria ser o de frear o processo
de endividamento e renegociar os
prazos e condições do pagamento
da dívida, reduzindo o seu peso especialmente durante o período de
recessão das economias centrais.
Tal objetivo poderia ser perfeitamente alcançado sem a submissão
e tutela externas, situações tão
prejudiciais quanto a suposta racionalidade tecnocrática do FMI,
cujo receituário macroeconômico
tendia a conduzir para uma combinação de retração do produto

interno e perda de autonomia de
decisão dos Estados endividados,
perpetuando assim o subdesenvolvimento e, portanto, toda uma
miríade de mazelas sociais. (FURTADO, 1981, p. 82)

Se, por fim, o terceiro ponto menciona ex at amente este últ imo
aspecto, qual seja, o de liberar a
massa da população do círculo
vicioso da pobreza, em particular
a parcela rural (os minifundistas),
o quarto ponto consiste na necessidade de se diminuir os custos
da matriz energética nacional e de
repensar a questão espacial relativa à localização das atividades
industriais e ao tipo de ocupação
territorial desencadeado nos grandes centros urbanos do país. Nas
palavras do nosso autor:

Uma economia de grande espaço,
voltada para o mercado interno e
que enfrenta preços relativos crescentes de combustíveis líquidos
deve procurar minimizar os seus
custos de transporte, portanto, descentralizar a atividade industrial
liberando-se, pela inovação técnica,
de muitos dos atuais imperativos
da economia de escala. No caso da
agricultura, a preeminência da biomassa como fonte energética cria a
possibilidade de ampla descentralização na produção de insumos.
Optar pela solução inversa, pretendendo enquadrar a transformação
do sistema energético nos atuais
padrões de localização industrial
e de concentração urbana, é optar
pela agravação dos problemas

sociais e sobrecarregar o sistema
econômico com custos crescentes.
(FURTADO, 1981, p. 88)

Decepcionado ou não com as medidas políticas que viriam a marcar
o último mandato presidencial dos
militares no país, antes portanto
do retorno à democracia em meados dos anos 80, Furtado continuaria dando sua contribuição ao
debate de ideias ao escrever trabalhos teóricos e interpretativos
sobre a realidade do subdesenvolvimento brasileiro e latino-americano. Primeiro, em virtude de sua
própria personalidade, por ser um
intelectual engajado, obstinado e,
em alguns momentos, até otimista,
e, em segundo lugar, pelo seu compromisso na construção de um país
mais próspero economicamente e
justo socialmente, mediante o seu
protagonismo como formulador de
diagnósticos lúcidos e prognósticos
factíveis acerca das condições e
possibilidades materiais e culturais da periferia do sistema capitalista.
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Celso Furtado, 100 Anos: ABC da Dívida Externa (1989)
Ivan Colangelo Salomão (*)

A crise econômica dos anos 1980 não encerrou apenas
um ciclo de crescimento vigoroso de quase cinco décadas, mas representou o esgotamento de um modelo
de desenvolvimento inaugurado ainda no primeiro
governo Vargas (1930-1945). A sucumbência do desenvolvimentismo trouxe consigo novos desafios aos
gestores de política econômica. Penúria fiscal, inflação
renitente e, sobretudo, estrangulamento externo fizeram do crepúsculo da ditadura militar
um lustro do qual o povo deveria, de fato,
1
se esquecer. Se cotejada com a contemporaneidade, no entanto, é possível que,
futuramente, a alcunha pouco lisonjeira
com que a historiografia se refere àquele
decênio esteja arrolada no panteão das
injustiças históricas. Perdida ou não, a
década de 1980 testemunhou, com efeito,
transformações estruturais na política,
na economia e na sociedade brasileiras.

economia. Reconhecido por seu comedimento ao abordar assuntos daquela natureza, o autor não se furtou
ao emprego de termos e argumentos incisivos ao explicar a natureza da crise econômica por que passava
2
o país naquele momento. Publicado em 1989, ABC da
Dívida Externa responsabiliza diretamente o regime
militar pela controversa estratégia de endividamento
externo levada a cabo desde o final dos anos 1960.
Em sua opinião, tal irresponsabilidade
dificilmente teria ocorrido se as instituições democráticas estivessem operando
em sua completude. Atuando “fora do
controle do Congresso, da imprensa, da
opinião pública”, porém, os governantes
“encheram-se de ilusões em um clima de
facilidades, imaginando-se em uma ilha
de prosperidade em meio à crise geral”
(1989, p. 24).

As consequências da miragem insular
Tratou-se da época em que se reforam registradas pelo tribunal da
ABC
da
dívida
externa
gistrou a primeira queda do PIB na
história; os efeitos da interdição do
(Paz e Terra, 1989).
história estatisticamente documendebate público também são amplatada do país (-4,25%, em 1981). Além disso, assistiu- mente conhecidos, ainda que nem sempre devidamen-se à explosão inflacionária que, entre 1986 e 1994, te rechaçados. Oportunas, e infelizmente atuais, as
praticamente inutilizou diferentes moedas nacionais doze primeiras palavras com que o autor abre o livro
como meio de troca. Como se não bastasse, viabilizou fazem-se tão lacônicas quanto eloquentes no Brasil
a emersão de políticos e políticas de claro apelo de- de 2020: “Nos países democráticos, o povo também é
magógico, retardando o exercício pleno da cidadania responsável pelas decisões dos governantes.” (1989, p.
no país que recém se redemocratizara. Não por acaso, 11, grifo no original).
foi o período a que Furtado (1983, p. 13) se referiu
***
como o “da mais severa crise da história republicana
brasileira”.
As origens do endividamento externo brasileiro reTrata-se, esta, da conjuntura em que Celso Furtado pu- montam à própria constituição do país como nação
blicou possivelmente o mais político de seus livros de independente, momento em que se assumiram as
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obrigações portuguesas para com
a Inglaterra em troca do reconhecimento da emancipação política
em relação à metrópole ibérica.
Conquanto o balanço de pagamentos tenha exposto a economia brasileira a constrangimentos perenes
no decorrer de toda sua história
pós-1822, foi a partir do final dos
anos 1970 que a dívida externa se
tornou óbice central para a condução de uma política econômica
autônoma.
A estratégia de crescimento adotada durante o período posteriormente reconhecido como o “milagre econômico” (1968-1973) não
viria desacompanhada de consequências onerosas. A expansão
substantiva do PIB verificada no
período (e que, em certa medida,
justifica a distinção do epíteto místico) também resultou em aumento
significativo da dependência externa do país. A ampliação da capacidade produtiva – com destaque
para o setor de bens de consumo
duráveis – resultou em demanda
por insumos, petróleo e bens de capital não satisfeita pelo parque industrial brasileiro, subordinando,
pois, o crescimento da economia à
sua capacidade de importação.

A partir de meados dos anos 1960,
o governo brasileiro passou a incentivar a tomada de recursos no
exterior com dois objetivos principais: reforçar a capacidade de
importação do setor produtivo e
superar as limitações estruturais
do sistema financeiro nacional. Os
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expressivos e recorrentes déficits
externos em que incorria a economia norte-americana aumentavam
a liquidez internacional, fortalecendo o chamado mercado de “euromoedas” – depósitos de bancos
norte-americanos em instituições
financeiras que buscavam se desvencilhar da crescente regulação e
fiscalização das autoridades monetárias dos Estados Unidos.

A captação de recursos externos no
decorrer daquela década vigorou
de maneira satisfatória até a eclosão da crise financeira que resultaria na ruína das regras monetárias
e cambiais concertadas em Bretton
Woods. A insustentabilidade dos
déficits do balanço de pagamentos norte-americanos somada à
concorrência das exportações da
Europa e do Japão resultou na acumulação de dólares nos bancos
centrais desses países (BELLUZZO,
2006). Impossibilitado de garantir
a manutenção da paridade cambial
estabelecida ao final da II Guerra3,
o governo dos EUA suspendeu a
conversibilidade direta do dólar
em ouro em agosto 1971. Dois anos
mais tarde, a primeira elevação
abrupta do preço do barril do petróleo e a introdução do regime
de taxas de câmbio flutuante em
diversas economias europeias sepultariam em definitivo o acordo
de 1944.
Apesar das atraentes condições de
prazo e juros praticadas, a estratégia brasileira daquele período
não pode ser considerada exata-

mente positiva. Para Cruz (1984),
esteve envolta em um caráter eminentemente financeiro, uma vez
que a parcela de maior relevância
dos valores entrantes serviu, basicamente, para a formação das
reservas internacionais do Banco
Central. Furtado (1983) endossa
parcialmente esta tese sob a ótica
de sua arquiconhecida restrição ao
consumo conspícuo, uma vez que
os recursos captados durante o
“milagre” financiaram o dispêndio
não produtivo da crescente classe
média e da elite social.

O cenário internacional pós-I choque do petróleo (1973) restringia
as possibilidades de atuação dos
policymakers brasileiros. Afastada a opção pelo ajuste defendida
por parte da equipe econômica, o
governo patrocinou, apoiado na liquidez propiciada pelos chamados
“petrodólares”, um plano de investimentos em setores-chave da economia nacional que selaria o fim
da industrialização substitutiva de
importações – o II Plano Nacional
de Desenvolvimento (1975-1979).
Pretendia-se “nada menos do que,
de forma simultânea, concluir o
ciclo de instalação da indústria
pesada, acabar de internar a indústria de bens de capital e completar
o parque industrial de insumos
básicos e de bens intermediários;
além de expandir os serviços de
infraestrutura nos setores de energia, transportes e telecomunicações.” (TAVARES; ASSIS, 1985, p.
43).
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A crise internacional não respondia apenas pela súbita e vertiginosa elevação do preço do combustível fóssil (200% em 1 mês).
Paralela e inversamente ao aumento do valor do petróleo – insumo de
difícil substituição no curto prazo
–, os preços de parte expressiva
da pauta de exportações brasileira
sofriam quedas substanciais no
mercado internacional (ABREU;
FRITSCH, 1982). Conforme assinala Furtado (1981), o atraso das
indústrias de base e a dependência
em relação ao petróleo4 enrijeciam
a pauta de importações, dificultando qualquer tentativa de ajuste das
transações correntes via balança
comercial.

Os males decorrentes do aumento
substancial da dívida externa observado entre o final da década de
1960 e meados da de 1970 podem
ser delegados, de acordo com Furtado (1989), ao falso diagnóstico de
que o período do “milagre” podia
ser tomado como uma situação
normal, refletindo traços permanentes do contexto internacional
e da estrutura da economia brasileira. No contexto do “Brasil potência”, a erradicação da dependência
estrutural do setor produtivo justificaria a estratégia de ampliação do endividamento externo, ao
mesmo tempo que se negligenciava
a entrada de recursos na forma de
investimentos diretos.
Uma das principais características
do endividamento exigido pelo
II PND foi a utilização do setor

público como principal canal de
captação de recursos forâneos. Se,
por um lado, as empresas estatais
contribuíam para inf luenciar as
condições de custo e de distribuição temporal da dívida, por outro,
o biombo empregado pelo governo
brasileiro resultou no sucateamento das empresas públicas, as quais
foram empregadas de modo abusivo para cumprir as metas de um
plano de desenvolvimento demasiadamente ambicioso (FURTADO,
1981). No esforço desenfreado de
atrair divisas, o governo imprimiu
à gestão das estatais um caráter de
guerra: qualquer projeto de investimento seria considerado adequado desde que financiável via tomada de empréstimos no exterior.
Quando da eclosão da segunda
crise do petróleo, no decorrer de
1979, os constrangimentos impostos pela dívida externa já comprometiam a condução de toda a
política econômica nacional. Nas
palavras de Furtado (1981, p. 51),
“a situação dos centros de comando
da economia brasileira era de semi-paralisia; quase nenhum espaço
lhes restava para manobrar, seja
no campo fiscal, seja no monetário,
seja no cambial.” O regime dito “revolucionário” promovera inserção
profunda da economia brasileira
no sistema financeiro internacional a ponto de ter que reconhecer,
anos depois, ter se tornado seu
refém.

Os desdobramentos do novo
aumento de 200% no preço do

combustível se fizeram sentir rapidamente em toda a economia
mundial. Dada a vulnerabilidade
a que as nações endividadas se
expuseram em relação à política
monetária norte-americana5, a escalada das taxas de juros básicas
nos Estados Unidos e nos países da
Europa Ocidental – com o intuito
de desaquecer suas economias e de
conter os impactos inflacionários
– resultou em uma situação dramática para os países devedores.
A consequente recessão no mundo
industrializado agravou ainda mais
os problemas do balanço de pagamentos das nações em desenvolvimento. Em primeiro lugar, por
afetar diretamente a balança de
serviços fatores; ademais, por atingir a própria balança comercial,
uma vez que o choque monetário
do Federal Reserve desencadeou a
maior recessão já vivida pelos países industrializados desde o pós-Guerra, afetando, assim, a demanda pelos produtos que compunham
a pauta de exportações brasileira
(FURTADO, 1984).

Tão logo se percebeu a dimensão
da crise, o ministro Delfim Netto
patrocinou um ajuste externo por
meio da redução da absorção interna, buscando gerar, assim, excedentes exportáveis. Para tanto,
recorreu-se a uma política monetária restritiva que, se por um lado
promoveu a contração dos investimentos, por outro estimulou as
empresas a recorrerem ao mercado
de crédito internacional, o que, por
sua vez, convinha à tão necessária
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atração de divisas em moedas conversíveis.

A tal conjuntura já fragilizada veio
se somar o crash mexicano de agosto de 1982, quando o governo desse
país anunciou oficialmente a sua
inadimplência externa. O impacto
do default do (àquele momento)
maior devedor latino-americano
paralisou o fornecimento de crédito voluntário aos países devedores. Conquanto a imersão da
economia brasileira no mercado
financeiro internacional tenha
sido mais bem administrada do
que os casos mexicano e argentino, a situação de todos os países
devedores tornou-se dramática de
setembro em diante. O fechamento
das contas externas passou a requerer uma verdadeira operação
de salvamento, ocasião em que os
chamados empréstimos-ponte 6
fornecidos por organismos multilaterais, como o Fundo, o BIS (Bank
for International Settlements), o
Tesouro norte-americano e pelos
próprios bancos comerciais se fizeram fundamentais para se evitar
um efeito dominó de moratórias
(MALAN, 1983).
O socorro formal ao FMI, porém,
mostrava-se inescapável. Ainda
assim, o governo brasileiro, de
posse da calculadora político-eleitoral, adiou qualquer anúncio de
aproximação com o Fundo para
depois das eleições de outubro de
1982 a fim de não se mostrar fragilizado no momento da eleição do
Congresso Nacional que escolheria
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o próximo presidente da República. Nesse sentido, explica Furtado
(1983) que os países que negociam
o fazem em situação de pré-insolvência, oferecendo aos banqueiros
posição de força; obra do acaso,
o Brasil optara justamente pelo
momento mais inadequado para
assumir a renegociação de seus
débitos. Nos termos de Tavares e
Assis (1985), o governo brasileiro
fora “apanhado de surpresa (pela
moratória do México), incapaz ideologicamente de vislumbrar um
projeto alternativo e sem base política para propô-lo, a equipe econômica perdeu totalmente a iniciativa
até capitular diante do FMI.”
Na mesma ocasião, o Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou a
famigerada “Programação do Setor
Externo para 1983”. Tratava-se,
basicamente, da elevação a graus
asfixiantes das medidas recessionistas adotadas havia dois anos. O
plano estipulava a geração de superávit comercial na ordem de US$
6 bilhões, de modo que as importações deveriam ser comprimidas
a US$ 17 bilhões e as exportações
elevadas a US$ 23 bilhões. Tais
resultados representariam uma
contração de 17% nas primeiras e
um aumento de 9,5% nas segundas
(ARIDA, 1982).
As metas expostas no documento
foram duramente recriminadas
como inexequíveis. O “teto” atingido pelas exportações devia-se
à retração da demanda nos mercados consumidores e aos preços

relativos dos produtos nacionais,
e não a motivos conjunturais de
fácil superação (CARNEIRO, 1992).
Já para as importações, reprimir
a aquisição de bens e serviços do
exterior a tal monta mostrar-se-ia
empenho de ônus conhecidos, uma
vez que, além de o nível das importações declinar havia anos7, não se
observara tamanha contração nas
duas décadas anteriores.
A reprovação ao diagnóstico da
equipe econômica granjeou raro
consenso entre os economistas.
Para Lago (1982), soaria factível
elevar as exportações àquele patamar fossem outras as condições da
demanda externa que não as que se
vislumbravam para o ano corrente.
Quanto às importações, o objetivo
resultaria em um claro sacrifício
à já combalida economia do país. 8
Bacha (1983, p. 89) argumentava
que não era preciso “ser um fiscalista fanático para compreender
o que tamanha contração fiscal
significaria em termos de redução
do nível de atividade e do emprego”. Para Mello e Belluzzo (1983), a
contração draconiana da absorção
interna não seria a solução para a
economia brasileira, dado que não
se estava diante de um problema
de liquidez, mas de uma crise de
solvência. Tratava-se, para os autores, de medida “criminosa” pagar a
dívida pela ampliação continuada
dos saldos da balança comercial,
obtida à custa de recessão permanente. Para Malan (1982, p. 108),
o cunho estrutural do estrangulamento externo impedia a sua supe-
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ração por meio da recessão programada para 1983, “como sugeriam
os mal-informados, os malformados, ingênuos e os engenhosos
otimistas-por-dever-do-ofício.” Até
mesmo o reconhecidamente contido ex-presidente do Banco Central,
Carlos Langoni, concordava que
a política econômica adotada era
“socialmente injusta e economicamente ineficiente.” (apud TAVARES;
ASSIS, 1985, p. 82).

Celso Furtado corroborava esse
entendimento ao aludir ao caráter
estrutural da crise global, cuja
solução não viria, portanto, de
medidas monetárias e fiscais de
contração da demanda no curto
prazo. Para o autor, não haveria em
parte alguma quem fosse “suficientemente ingênuo para crer que o
Brasil iria pagar sua enorme dívida
externa com magros saldos de balança comercial obtidos à custa da
estagnação econômica”, uma vez
que, “ninguém de bom senso e com
um mínimo de espírito público poderia aceitar que a recessão fosse
uma solução para os problemas
brasileiros em face da crise mundial.” (1983, p. 14).

Se após três anos de contração o
ajustamento logrou a geração de
vultosos superávits comerciais,
a estratégia recessiva “sugerida”
pelo FMI não veio desacompanhada de ônus de difícil superação.
De acordo com Camargo e Ramos
(1990), o êxito da política do último
governo militar repousou sobre a
redução do investimento público

e a desvalorização cambial, cujos
resultados mais visíveis foram a
conhecida queda expressiva nos
salários reais e o aumento substancial dos níveis de desemprego.

***

Com o intuito de elucidar a mais
grave crise por que passava a economia brasileira em cinco décadas,
Celso Furtado publicou, em julho
de 1989, a obra a que se fez referência na introdução deste texto. Se
curto do ponto de vista do número
de páginas (64), não se pode dizer
que o livreto tenha passado incólume pelo debate entre os gestores
da dívida externa brasileira.

Dividido em dois capítulos, além
da introdução – Para entender o
imbróglio e Que fazer? –, Furtado
concentra suas críticas na subserviência com o que os governos
brasileiros se antepunham frente
ao comitê de assessoramento dos
bancos credores9 e, sobretudo, ao
Fundo Monetário Internacional.
Indo além, o autor apresenta alternativas, expondo os detalhes
de cada medida que, em sua visão,
poderiam solucionar o problema da
crise externa.

A já referida crítica que Furtado
guarda ao regime militar pela situação de vulnerabilidade externa em que se encontrava o país
embasava-se na ilegitimidade com
que um governo que não fora eleito
democraticamente assumiu tamanha exposição.10 Apesar de não

sugerir explicitamente uma auditoria da dívida, Furtado questiona
se as importações de petróleo ou
os projetos de desenvolvimento
justificariam, de fato, um endividamento tão profundo e em tão
pouco tempo. Afinal, o Brasil devia,
em 1987, aproximadamente 100 bilhões de dólares, o que o distinguia
como o maior devedor do mundo.

O livro concentra a crítica de Furtado ao que ele classifica como a
“receita única” do FMI11, “concebida para aplicação por governos
autoritários” (p. 14): compressão
da absorção interna com vistas à
geração de excedentes exportáveis,
robustecidos por desvalorizações
reais da taxa de câmbio, as quais,
por sua vez, concorrem para concentrar ainda mais a renda a fim de
se elevar a propensão marginal à
poupança. Além disso, pregava-se
uma política fiscal austera e uma
política monetária contracionista,
pois assim reduziriam o consumo
e elevariam a poupança.
Como alternativa, Furtado sugeria que o governo reivindicasse
uma melhor distribuição temporal
dos encargos da dívida de modo
a mitigar o esforço de atração de
divisas, notadamente por meio
das exportações. Para tanto, reconhecia a necessidade de se contar
com a cooperação internacional –
tanto dos bancos credores quanto
dos governos dos países-sede de
tais instituições financeiras. Se
acatada, Furtado acreditava que o
acordo provar-se-ia profícuo para
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todos os atores envolvidos na negociação: (1) o ritmo do crescimento
dos gastos em consumo seria reduzido; (2) a taxa de investimento se
manteria ao nível da taxa de poupança interna; e (3) a participação
das exportações e da poupança no
PIB se elevaria, mas permaneceria
estável a relação importações/PIB.

de buscar a confrontação internacional, e sim de reconhecer que
ela nos foi imposta.” (1989, p. 59).
Sugeria, assim, todo o comprometimento da economia nacional para
honrar a sua dívida; empenho, este,
que não poderia ultrajar as possibilidades e o bem-estar da população
brasileira, porém.

Não se tratava de um confronto ensimesmado. Economista de vasta e
reconhecida atuação internacional,
Celso Furtado não minimizava os
meandros da boa conduta diplomática. Ciente estava de que, nas
relações internacionais, “os países
fortes podem escolher entre cooperação e confrontação. Os fracos
não têm esse direito de escolha.
Cabe-lhes dançar conforme a música que impõem os fortes [...]. A
verdade é que o Brasil somente
sairá da situação a que se deixou
levar, de quase imobilismo interno
e externo, mediante um considerável esforço próprio. Não se trata

Conquanto defensável, havia algo
de retórico no cerne de sua argumentação contra a suposta inutilidade do esforço recessionista. Em
seu silogismo, o sacrifício da dívida
externa era pago duplamente: pela
transferência de recursos líquidos
enviados ao exterior e pela queda
na produção e no consumo interno
(1989, p. 36). Em analogia didática,
entendia que a estratégia do FMI
daria “por assentado que o país e
sua sociedade são objetos plásticos, similares a bolas de borracha
capazes de amoldar-se a pressões
exercidas com suficiente energia

Nesse sentido, Furtado apontava
para o aspecto político do imbróglio econômico. Em obra publicada
em 1987 (p. 75), o autor já aludia
ao balizamento que os governos
nacionais – em especial, o norte-americano – passaram a oferecer
aos banqueiros de maneira a justificar a extrapolação da negociação
para além da esfera econômica:
“Os bancos já não atuam isoladamente e dificilmente se afastam
das linhas definidas pelo governo.
Não se deve ignorar esse aspecto
político do problema.”
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Isto posto, se se pudesse sumarizar
sua proposta para a superação do
óbice externo, ela deveria conjugar
a redução dos recursos líquidos
remetidos ao exterior – via fixação
dos juros em patamares modestos,
como os cobrados pelo Clube de
Paris (1989, p. 60) – somada à retomada dos investimentos produtivos, fossem privados ou públicos.
Daí a crítica tecida à utilização das
empresas estatais como pretexto
para captação de divisas, estratégia pouco republicana que as levou
ao sucateamento operacional e à
inviabilidade financeira.

[...]. Aperta-se mais a bola do que
o necessário, mediante processo
recessivo, o que significa que se
paga a dívida em dobro: com o que
se manda para fora e com o que se
deixa de produzir em razão da recessão.” (1989, p. 50).

Indo além, Furtado delegava ao
próprio estrangulamento externo
a recalcitrante espiral inflacionária – ignorando o debate acerca do
caráter inercial da carestia brasileira. Seu argumento repousava
sobre o descasamento entre oferta
e demanda por moeda: ao financiar
o serviço da dívida externa com
emissão de títulos de total liquidez, o governo desconsiderava que
o corte da oferta provocado pela
transferência de recursos para o
exterior não encontrava contrapartida de contração da demanda
monetária interna (1989, p. 36).
Traduzido para o português, tratava-se da infração sempre penalizada pela velha identidade da teoria
quantitativa da moeda.
Por fim, se se pudesse apontar
eventuais fragilidades da obra, a
ausência de qualquer referência à
moratória declarada em fevereiro
de 1987 seria a principal delas. Se
desconfortável para apreciar medida adotada por governo do qual ele
mesmo fizera parte ou se buscava
refúgio em certa neutralidade para
invocar mais credibilidade à sua
análise (e, consequentemente, às
suas propostas), o fato é que, mais
de 2 anos após a ruptura, o autor
poderia ter incorporado as reper-
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cussões e, sobretudo, os aprendizados do exercício de soberania em
sua análise.

Ainda assim, Furtado não excluía
por completo a medida extrema
como estratégia de negociação.
Ainda que evitável, o autor recorria
a argumentos de cunho nacionalista para fundamentar a opção pela
suspensão dos pagamentos: “Ninguém duvida que a solução para o
problema da dívida do Brasil terá
de assumir os moldes das experiências registradas no passado, mas
têm faltado ao governo de nosso
país decisão e firmeza para encaminhar a solução do problema de
forma a explicitar aos credores os
limites do sacrifício que pode aceitar o povo brasileiro.” (1989, p. 49).
A impossibilidade física de se manter a pontualidade dos encargos financeiros comprometia não apenas
a economia nacional, pois, mantida a política de submissão aos
interesses dos credores, chegaria
“o momento em que o serviço da
dívida terá de ser suspenso por
inanição da economia devedora.”
(1989, p. 51). Evocava-se, portanto,
a própria integridade da economia
do país. É nesse sentido que se
pode argumentar que o problema
da dívida externa era, para Celso
Furtado, uma questão nacional: a
crise representava uma “ameaça
ao processo de formação da nacionalidade brasileira” (1989, p. 60).
Àquele momento, “ já não havia
tempo para nos interrogarmos

sobre o que somos. Importa agora
saber o que seremos.” (1989, p. 64).
Sábias, por atemporais e prementes, as palavras do mestre Celso
Monteiro Furtado.
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TAVARES, Maria da C. T.; ASSIS, José Carlos de. O grande salto para
o caos: a economia política e a política econômica do regime
autoritário. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

7 Não se podia ignorar que, naquele momento, tratava-se do Brasil um
país de coeficiente de importações extremamente baixo. Segundo
Furtado (1983), o valor das importações em 1982 correspondeu a
7,6% do PIB, fração que demonstrava a sua elevada essencialidade.

1 Quando instado pelo jornalista Alexandre Garcia, em janeiro de 1985,
a emitir uma mensagem de despedida à nação, o ditador João Baptista
Figueiredo desejou sucesso ao presidente eleito Tancredo Neves,
ressaltando, ao final de sua fala, o que esperava do povo brasileiro:
“E que me esqueçam.”

9 Compunham o comitê de assessoramento representantes de 14 bancos estrangeiros, sendo sete norte-americanos e mais um integrante
de cada instituição dos seguintes países: Canadá, Japão, Inglaterra,
França, Alemanha, Suíça e Arábia Saudita.

2 Diversas são as passagens em que Furtado utilizou-se de predicados
não exatamente elogiosos para ressaltar a responsabilidade dos
governantes pela crise que acometia o país: “A situação a que foi
levado o país por administradores incompetentes ou pusilânimes...”
(p. 40), “A competência e a dignidade são atributos necessários aos
governantes, mas é a coragem que instila nesses atributos o poder de
realizar grandes ações.” (p. 42) e “Infelizmente, não é comum que os
dirigentes que conduzem um país a uma tragédia sejam chamados à
responsabilidade pelos povos sacrificados.” (p. 52).

3 Acordou-se em 1944 que o governo norte-americano garantiria a
equivalência de uma onça troy (ou 31,103 gramas) de ouro por US$
35. Mas o tempo demonstrou a inviabilidade da manutenção dos déficits no balanço de pagamentos dos Estados Unidos com a paridade
dólar-ouro. Uma década após o colapso de Bretton Woods, a mesma
onça do metal precioso atingiu o valor de US$ 875.

4 Na época, importava-se aproximadamente 80% do petróleo consumido no Brasil (BADO, 1991).
5 Deve-se esse choque exógeno ao mecanismo que regia a maior parte
dos contratos de empréstimos realizados por tomadores brasileiros:
a flutuação das taxas de juros. Prática dominante no mercado financeiro internacional, os juros pós-fixados eram reajustados em uma
base trimestral ou semestral, de acordo com a evolução da LIBOR e da
Prime-rate (FURTADO, 1981). No caso brasileiro, aproximadamente
77% da dívida externa havia sido contratada nessa modalidade, o que
passou a refletir diretamente na maciça transferência de recursos
líquidos ao exterior.

6 Mecanismo de emergência que consistia na contratação de novos
empréstimos, a custos significativamente mais altos, para honrar
pontualmente os juros devidos por empréstimos passados (BACHA,
1983).
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8 Bacha (1982) estimou que cada dólar economizado na importação de
bens de capital custaria uma diminuição equivalente a cinco dólares
na produção nacional.

10 Rudi Arndt, vice-presidente da bancada socialista no parlamento europeu e ex-prefeito de Frankfurt, defendia que governos democráticos da América Latina não deveriam assumir a dívida contraída por
regimes ilegítimos ou ditaduras (BRANT, 1986).

11 Crítico da liderança exercida pelo FMI, diversas foram as oportunidades em que Celso Furtado reprovou a atuação do Fundo
na prescrição de políticas econômicas: “o FMI sobreviveu como
instrumento de tutela de países inadimplentes. Representa um
progresso considerável com respeito à época em que os credores
mandavam navios de guerra para ocupar as aduanas de países devedores em default. Mas o espírito é o mesmo: submeter a controle
um Estado que se considera incompetente para gerir os próprios
negócios.” (1981, p. 83). “Mas a verdade é que a situação esdrúxula
desse órgão [FMI] faz que o sistema das Nações Unidas se encontre
destituído de meios para enfrentar o mais grave problema da economia internacional.” (1987, p. 74, grifo nosso.) “A experiência que
adquiri no trato das políticas de desenvolvimento e na observação
da atuação do FMI me autoriza a afirmar que essa instituição não
dispõe da competência necessária para orientar o Brasil na busca
de uma saída para a grave crise que enfrenta atualmente.” (1987,
p. 174).

(*) Professor do Departamento de Economia e do Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal
do Paraná (PPGDE/UFPR). (E-mail: ivansalomao@gmail.com).
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Celso Furtado, 100 Anos: O Longo Amanhecer: Reflexões Sobre
a Formação do Brasil (1999) e Em Busca de Novo Modelo: Reflexões Sobre a Crise Contemporânea (2002)
Flávio Saes (*)

O Longo Amanhecer e Em busca
de Novo Modelo são duas obras
representativas da produção intelectual de Celso Furtado depois
de 1990. Nesses anos, como antes,
Furtado manteve intensa atividade
ao publicar vários livros, inúmeros artigos, ao proferir palestras

e como membro de instituições
internacionais. Em 1991, lançou o
livro Os ares do mundo, que, junto
com obras anteriores – A Fantasia
Organizada e A Fantasia Desfeita –
completou os três volumes da Obra
Autobiográfica (1997, reeditada em
2014 num único volume). Também

O longo amanhecer
(Paz e terra, 2002)

publicou Brasil: a construção interrompida (1992), O Capitalismo
Global (1998), Introdução ao de-

senvolvimento: enfoque histórico-estrutural (2000, 2ª edição revista

pelo autor), Raízes do Subdesenvolvimento (2001).

Em busca de novo modelo
(Paz e terra, 2002).
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O Longo Amanhecer e Em Busca
de Novo Modelo são coletâneas
de ar tigos que propõem, como
indicam os subtítulos das obras,
“Reflexões sobre a Formação do
Brasil” e “Reflexões sobre a crise
contemporânea”. São, ao todo, 14
artigos (sete em cada obra), aparentemente sobre temas variados,
mas cujo fundamento último é o
pensamento de Furtado sobre o
subdesenvolvimento. Em breves
textos autobiográficos, podemos
acompanhar como se formou esse
pensamento e como, nos anos 50 e
60, Furtado pôde transformá-lo em
propostas de ação quando assumiu
funções públicas. Outros textos retomam a constante atualização de
suas reflexões diante das mudanças que ocorreram na economia
brasileira e na mundial e também
a ampliação de seus interesses que,
para Francisco de Oliveira, vão
além da economia em direção à filosofia (OLIVEIRA, 2003, p.32-34).
O leitor das obras de Furtado anteriores a 1990 talvez perceba alguma diferença quanto à natureza
de O Longo Amanhecer e Em Busca
de Novo Modelo. O comentário de
Rosa Freire d’Aguiar nos permite
entender essa mudança:
Após uma trilogia de memórias escrita entre 1985 e 1991, ele retomou,

em coletâneas de ensaios, os temas
que lhe eram caros: o Brasil e sua

inserção no mundo globalizado, o
desenvolvimento em suas múltiplas
dimensões. Entre a autobiografia e as
reflexões sobre seu tempo, era che-
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gada a hora dos balanços. (d’AGUIAR,
2015, p. 127).

Lembra também que há um claro
contraste entre a produção de Furtado dos anos oitenta e a da década
seguinte. Nos anos oitenta se nota a
preocupação com temas urgentes,
“escrevendo livros em tom combativo sobre a política econômica, a
crise da dívida externa, a recessão
em que se debatia o país no fim do
regime militar” (d’AGUIAR, 2015,
p.127). Já nos noventa, é a “hora
dos balanços”.

Talvez se possa associar essa inflexão em suas obras às mudanças que ocorreram no Brasil na
passagem dos anos 80 aos 90 e
do modo como Furtado as viveu.
Vale lembrar que, em 1964, por
ter os direitos políticos cassados,
Furtado deixou o país atendendo a
convites de instituições acadêmicas no Chile, nos Estados Unidos
e na França: aí vinculou-se, como
professor, à Universidade de Paris
I (Sorbonne). Só a partir de 1979,
com a reforma política e a anistia,
Furtado passou a vir ao Brasil com
mais frequência.1 Em 1981, filiou-se ao PMDB, liderado por Ulisses
Guimarães, e passou a se engajar
na vida partidária. A crise dos anos
80 (dívida externa, inflação, déficit
público) e o fim do regime militar
eram estímulos tanto para a discussão econômica quanto para a
atuação política tendo em vista a
luta pela redemocratização. Em
1984, a campanha para eleição
presidencial (por via indireta, pois

a emenda das Diretas Já fora derrotada) levou Furtado a participar
das discussões para formar a chapa
de oposição. A Aliança Democrática
reunia o PMDB e a Frente Liberal
(a qual agrupava principalmente
dissidentes do regime militar).
Embora o PMDB fosse o partido
mais identificado com a postura
oposicionista, o candidato foi Tancredo Neves (vinculado à Frente
Liberal). Foi formada uma Comissão do Plano de Governo com três
membros indicados pelo PMDB
(Furtado, José Serra e Luciano Coutinho) e três pela Frente Liberal
(Hélio Beltrão, Sérgio Quintella e
Sérgio Freitas), além de Sebastião
Vital, ligado a Tancredo Neves. Em
15 de janeiro de 1984, Tancredo foi
vitorioso no Colégio Eleitoral de
modo que a Comissão deveria caminhar para suas conclusões.
Uma das questões centrais era o
tratamento da dívida externa, em
especial a redução dos gastos com
o pagamento de juros, posição defendida por Furtado. Apesar das divergências, as discussões dentro da
Comissão avançaram rumo a um
documento final, mas a percepção
de Furtado sugeria o destino a ser
dado a esses trabalhos:

Esta Comissão foi muito provavelmente criada para não fazer
nada, daí sua heterogeneidade e
a presença de uma pessoa como
Sebastião Vital, profundamente
comprometido com a política atual,
e de um membro da direção de um
grande banco. Tudo foi concebido
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dentro do estilo de Tancredo, de
evitar definições claras em tudo
que pode ser controverso. Ganha-se
tempo e se dá a impressão de estar
fazendo alguma coisa. (FURTADO,
2019, p.307-308)

Furtado também percebia alguma
resistência à sua pessoa pela postura mais radical quanto à dívida
externa, mas também por conta do
jogo político interno:

A situação atual é a seguinte: está
desencadeada contra mim uma
ofensiva dentro do próprio PMDB,
com origem na luta pela sucessão
em São Paulo e que se apoia no
arrivismo do Serra; em outra pista
desenvolve-se a ofensiva maior
dos interesses financeiros, locais
e internacionais, que veem em
mim uma pessoa extremamente
incômoda, porque eles não podem
me enganar nem comprar e sabem
que tenho credibilidade diante da
opinião pública. (FURTADO, 2019,
p. 301)

Comentava também: “... no mundo
tancrediano não existe espaço para
mim” (FURTADO, 2019, p.312), o
que era confirmado pela consulta
a ele feita por Ulisses Guimarães
sobre a possibilidade de ocupar a
embaixada brasileira junto à Comunidade Econômica Europeia, em
Bruxelas. (FURTADO, 2019, p. 311)
Além disso, após a eleição, Tancredo escolheu seu sobrinho, Francisco Dornelles, para o ministério da
Fazenda. Dornelles fizera parte da

equipe de Delfim Netto no governo de João Figueiredo, a indicar a
continuidade da política anterior
e não um tratamento mais radical
da questão da dívida externa como
propunha Furtado.
Assim, atendendo à conveniência
de seu partido, Furtado aceitou
assumir a embaixada em Bruxelas
e ali permaneceu até março de
1986. Porém, já pensava em novos
caminhos:

Devo preparar-me para retomar
minha tarefa de intelectual, sem
vinculação partidária, dentro de
breve prazo. Se aceitar missão no
estrangeiro será como transição,
que não deve demorar muito. Ter
o sentimento de missão cumprida
e sentir-se livre para recomeçar
nova caminhada é o que importa no
momento. (FURTADO, 2019, p. 321)

No entanto, em 1986 (após cerca
de um ano como embaixador) foi
convidado pelo Presidente José
Sarney (vice que assumira após
a morte de Tancredo) para ser o
ministro da Cultura. Na verdade,
no ano anterior, por sugestão de
Fernanda Montenegro, com o apoio
de artistas e intelectuais, o nome
de Furtado fora proposto a Sarney,
no entanto as conversas não prosseguiram até por Furtado não ter
demonstrado interesse (FURTADO, 2019, p. 323). Porém, em 1986,
novamente convidado, Furtado
tornou-se ministro da Cultura.
Havia a necessidade de estruturar
o ministério que, segundo ele, não

tinha sequer um organograma.
Igualmente importante foi a aprovação da Lei Sarney de incentivo à
cultura (antecessora da Lei Rouanet). Porém, os Diários Intermitentes registram também seu envolvimento com as questões econômicas
desses anos (basta lembrar que em
1986 foi editado o Plano Cruzado)
e com as políticas (1988 foi o ano
da Constituinte). Como ministro
da Cultura, tratava com Sarney dos
assuntos de sua pasta, mas também era consultado sobre temas
econômicos. Com os colegas de ministério, em especial os ministros
da Fazenda, discutia os rumos da
política econômica; e no âmbito de
seu partido – o PMDB – também
expunha sua visão das questões
econômicas e políticas. No ano de
1988, evidencia-se crescente divergência entre os chamados “autênticos” do PMDB (entre eles Furtado) e o presidente Sarney. Após a
queda sucessiva de dois ministros
da Fazenda ligados ao PMDB (Dilson Funaro e Luiz Carlos Bresser-Pereira), Sarney nomeou Mailson
da Nóbrega para o cargo: sua política logo se mostrou um retorno
ao passado de submissão às imposições do FMI. Por outro lado, ao
avançar o trabalho da Constituinte,
Sarney assumiu a defesa da prorrogação de seu mandato para cinco
anos e, para tanto, buscou o apoio
dos adeptos do presidencialismo
agrupados no chamado Centrão
(cuja característica já era de franco fisiologismo). Isso entrava em
choque com as propostas do PMDB
“autêntico” de um regime parla-
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mentarista com mandato de quatro
anos. Além disso, com o avanço dos
trabalhos da Constituinte, Sarney
passou a criticar principalmente
as medidas sociais que eram propostas por constituintes, as quais
iriam “arruinar o país” (FURTADO,
2019, p.386; 402), crítica dirigida
principalmente aos “autênticos” do
PMDB. Assim, a permanência dos
ministros do PMDB tornou-se inviável. Mantiveram-se no ministério
até a aprovação da nova Constituição e apresentaram em seguida
seus pedidos de demissão. Furtado
comenta a decisão em seus Diários:

Havia aceitado a pasta como uma
missão – a de organizar o ministério recém-criado – e podia dá-la
por cumprida ao sair agora. Isso
me tranquilizava. Fora ministro
jovem sem pertencer a qualquer
partido. Mas já não repetiria isso,
particularmente numa fase política
complexa como a atual. (FURTADO,
2019, p.405)

Além disso, também ponderava: “A
vida partidária em si não me interessa, pois não pretendo disputar
cargo eletivo. Fora de uma razão
maior, como foi a luta pela redemocratização do país, não tem sentido
fazer vida partidária”. (FURTADO,
2019, p. 390)
Em suma, nesse momento se coloca novamente a alternativa antes
exposta: “retomar minha tarefa de
intelectual sem vinculação partidária” a refletir, certamente, seu
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desencanto com os rumos da Nova
2
República.

Abandonada a atividade política,
Furtado não se limitou, nos anos
noventa, à produção intelectual,
pois se envolveu em outras atividades. Como fizera anteriormente,
participou de organismos internacionais: entre 1993 e 1995 da
Comissão Mundial para Cultura e
Desenvolvimento, órgão vinculado
à UNESCO/ONU; entre 1995 e 1997
pertenceu ao Comitê Internacional de Bioética, também órgão da
UNESCO. Tratava-se do reconhecimento de sua importância como
homem público e intelectual para a
compreensão de temas econômicos
e sociais do tempo presente.
Em 1997, foi eleito membro da
Academia Brasileira de Letras na
cadeira 11, sucedendo a Darc y
Ribeiro, e em 2003 passou a integrar a Academia Brasileira de
Ciências. Nesses anos, recebeu
vários títulos de Doutor Honoris
Causa de universidades do Brasil
e do exterior: Universidade Técnica de Lisboa (1987), Unicamp
(1990), UNB (1991), UFRGS (1994),
UFPb (1996), Universidade Pierre
Mendès-France/Grenoble-França
(1996), Universidade Estadual do
Ceará (2001), UNESP (2002), UFRJ
(2002) − homenagens que valorizavam principalmente suas contribuições para o conhecimento dos
processos do desenvolvimento-subdesenvolvimento.

1 Longo Amanhecer (1999) e Em
Busca de Novo Modelo (2002)
Estas obras são expressivas da fase
da produção intelectual de Furtado
posterior à sua saída do Ministério da Cultura: são coletâneas de
textos relativamente curtos que
oferecem ao leitor uma síntese do
pensamento de Furtado em torno
de seu núcleo – a questão do desenvolvimento-subdesenvolvimento –
e também de como o autor ampliou
seu campo de visão, integrando os
novos temas à linha central de seu
pensamento.

1.2 De Pombal (Paraíba-1920)
até a SUDENE (1959-1964):
a unidade entre pensamento e ação
Em dois artigos – “Mensagem aos
jovens economistas” (FURTADO,
1999, p.69-102)3 e “A responsabilidade do economista” (FURTADO,
2002, p.69-81) – Furtado traz algumas passagens autobiográficas
que permitem acompanhar a formação de seu pensamento e também sua ação em funções públicas.
Nesses relatos, se revelam momentos críticos e processos fundamentais do desenvolvimento brasileiro
nos anos cinquenta e sessenta; em
alguns deles, Furtado teve participação direta.
Nascido em Pombal, no interior da
Paraíba, em 1920, Furtado relata
que desde cedo tomou contato com
a miséria e a violência que grassavam na região:

economia & história: especial Celso Furtado
Quando nasci, o sertão da Paraíba

ainda era assolado por cangacei-

ros e pelo banditismo. Os gran-

des fazendeiros eram as únicas

autoridades. Para mim a ideia de
poder estava ligada à de arbítrio e

abuso. Fui criado vendo a violência
desenfreada com que se tratavam
as pessoas e a miséria reinante.
(FURTADO, 1999, p.69)

Essa vivência da infância e da adolescência deixou raízes profundas
que marcariam o sentido de seu
pensamento e de sua ação (“compromisso com o povo ou com os
que sofrem”).

Nos anos 40, Furtado foi para o Rio
de Janeiro, onde fez o curso de Direito na Universidade do Brasil. Foi
também aprovado, em concurso,
para um cargo no DASP – Departamento Administrativo do Serviço Público. Ao concluir o curso
de Direito, foi convocado para ir à
Itália com a FEB (Forças Expedicionárias Brasileiras) durante a 2ª
Guerra Mundial. Voltou à Europa
em 1947 para realizar o Doutorado
na França (concluído em 1948) com
uma tese sobre a economia colonial
brasileira. Na Europa, pôde observar o esforço para a reconstrução
de países quase destruídos pela
guerra. 4 Isso reforçou seu interesse pelo estudo da economia e
da sociedade com uma “visão de
conjunto dos processos, que é dada
pela história” (FURTADO, 1999,
p.71).

Em 1949, ingressou na CEPAL (Comissão Econômica para a América
Latina), órgão da ONU, sediado em
Santiago do Chile. Foi incumbido de
organizar dados estatísticos sobre
as economias latino-americanas, o
que o levou a constatar o atraso do
Brasil em relação à industrialização de outros países (como Argentina, Chile e México). Esse atraso se
devia à inércia das forças políticas,
à incapacidade de formular um
projeto nacional: o Brasil era visto
como um país essencialmente agrícola, uma economia reflexa (como
dizia Eugênio Gudin, considerado
a maior autoridade econômica do
país). Observando as séries históricas, era claro para Furtado que
a economia brasileira crescera nos
anos trinta apesar da crise externa:
a fonte do crescimento fora a indústria voltada ao mercado interno
depois que a compra e queima de
80 milhões de sacas de café em 10
anos permitira a recuperação da
economia diante do impacto da
crise de 1929 e da Grande Depressão. Em suma, havia uma vocação
industrial reprimida que foi liberada a partir do segundo governo de
Getúlio Vargas e tornou a economia
brasileira uma das mais dinâmicas
durante 25 anos. Essa indústria se
dirigia ao mercado interno e sua
tecnologia era intensiva em mão de
obra de modo a favorecer a ampliação do emprego.
Na CEPAL, Furtado conviveu com
Raúl Prebisch, economista argentino e secretário-geral do órgão
(“O centenário de Raúl Prebisch” in

FURTADO, 2002, p.83-94). Coube
a Prebisch formular a noção de
um sistema de relações econômicas internacionais composto por
centro e periferia: esse sistema
gera a tendência ao declínio da
relação de trocas no comércio internacional (contra as economias
periféricas, exportadoras de produtos primários). Embora Furtado
em suas obras vá além do declínio
da relação de trocas, a noção de
centro e periferia é central para
suas análises de desenvolvimento-subdesenvolvimento. Em artigo
publicado em outro livro (Brasil: a
construção interrompida,1992) Furtado ressalta sua dívida intelectual
com Prebisch para a concepção de
subdesenvolvimento.

Em 1952, por meio de um acordo
com o governo brasileiro, estabeleceu-se a cooperação entre a CEPAL
e o BNDE. Furtado foi indicado
como responsável por essa missão
da CEPAL que produziu informações sobre a economia brasileira.
Em Santiago, havia coordenado o
grupo que elaborou um manual
sobre Técnicas de Planejamento.
As pesquisas do grupo CEPAL/
BNDE e as técnicas de planejamento da CEPAL foram algumas das
bases para a elaboração do Plano
de Metas de Juscelino Kubitschek.
Furtado viveu de dentro esse momento importante do processo
da industrialização brasileira. Em
1962, no livro A pré-revolução brasileira, ele se “autocongratulava” e
explicava por que:
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A economia de nosso país alcançou
um grau de diferenciação – o que
é distinto do nível convencional
de desenvolvimento, medido pela
renda per capita – que permitiu
transferir para o país os principais
centros de decisão de sua vida
econômica. Em outras palavras, o
desenvolvimento recente da economia brasileira não se fez apenas
no sentido da elevação da renda
real média do habitante do país,
mas também assumiu a forma de
uma diferenciação progressiva do
sistema econômico, o qual conquistou crescente individualização e
autonomia. (citado em FURTADO,
1999 p.42)

Tratava-se de superar o caráter de
uma economia primário-exportadora, rumo à constituição de uma
economia nacional, por meio de industrialização voltada ao mercado
interno e com base em técnicas intensivas em mão de obra de modo
a ampliar o emprego. Para tanto,
a ação do Estado, em especial por
meio do planejamento, havia sido
essencial, em claro conflito com
a visão liberal que prevalecia até
então. Estava em pauta, portanto,
uma ação para superar o subdesenvolvimento levando em conta
as condições históricas específicas
do Brasil.

Em 1959, Juscelino, por conta de um
estudo sobre o Nordeste realizado
pela equipe de Furtado no BNDE,
convidou-o para criar a SUDENE
(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Furtado avalia
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que a política de industrialização
do Nordeste foi bem-sucedida, pois
permitiu a redução da diferença
da renda média da região em relação ao resto do país. Já quanto ao
social, dependente no essencial da
questão agrária, a ação da SUDENE
fracassou. A rejeição no Congresso
do projeto de lei de irrigação para
o Nordeste é exemplar das dificuldades políticas enfrentadas: o
projeto envolvia a desapropriação
de terras para mudar a estrutura
agrária de modo a estimular a produção agrícola pois, permanecendo
a concentração da posse da terra, a
irrigação seria usada para a pecuária extensiva com reduzida geração
de empregos. Como a alteração
mais profunda da estrutura agrária foi bloqueada politicamente,
restavam projetos mais localizados
como a transferência de 100.000
pessoas para as fronteiras úmidas do Maranhão ou a irrigação
de 2.000 hectares com a água do
Rio São Francisco, medidas bem-sucedidas, mas insuficientes para
mudar o quadro social do Nordeste
(FURTADO, 1999, p.81-85).
Com a cassação dos direitos políticos em 1964, encerra-se esta
fase da vida de Furtado em que a
análise da economia brasileira, a
ref lexão sobre o subdesenvolvimento e a ação como homem público se complementavam e atendiam
às preocupações com as questões
sociais que vinham da sua vivência
na Paraíba. Voltará à ação como
homem público entre 1986 e 1988,
como Ministro da Cultura, porém

não abandonou sua reflexão sobre
os problemas do desenvolvimento-subdesenvolvimento, como registram vários artigos das duas obras
em pauta.

2 O Subdesenvolvimento Brasileiro

A esperança depositada na industrialização dos anos cinquenta se
desfez ao longo da década seguinte,
pois não se eliminaram as marcas
do subdesenvolvimento.
O subdesenvolvimento tem, na
pobreza, sua mais nítida evidência.
Para chegar às raízes do subdesenvolvimento brasileiro Furtado
discute “O Problema da Pobreza no
Brasil” (FURTADO, 2002, p.11-26).
Coloca em foco as principais manifestações da pobreza: fome, habitação e educação. Ao comparar Brasil
e Índia, Furtado nota profundas
disparidades. Embora a renda per
capita no Brasil fosse cinco vezes a
da Índia, a poupança era de apenas
20% do PIB no Brasil ao passo que
chegava a 24% na Índia. Ou seja,
apesar da renda média maior no
Brasil, poupava-se menos do que
na Índia. Explica-se essa disparidade pela distribuição de renda:
no Brasil, os 20% mais ricos absorviam 70% da renda total, ao passo
que na Índia os mesmos 20% mais
ricos controlavam 40% da renda
total. Assim, apesar da renda per
capita maior no Brasil, a população
brasileira pobre tinha nível de vida
similar ao da Índia. Poupança re-
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duzida e pobreza estão associadas
à concentração de renda e também
à elevada propensão ao consumo dos grupos de altas rendas.
Portanto, a problema da pobreza
decorre menos do baixo nível da
renda per capita do que de sua distribuição e do excessivo gasto com
consumo (que limita a poupança
disponível para investir em habitação e educação, por exemplo).
Furtado lembra, ao tratar da fome,
a contribuição de Amartya Sen: o
problema estaria menos na oferta
de alimentos do que na habilitação
(entitlement) da população: para
vencer a fome as pessoas devem
deter ativos que as habilitem a participar da distribuição de renda.
Para tanto, caberia uma reforma
patrimonial que, na área rural, garantisse o acesso à terra, e na área
urbana, à habitação. E o aumento
da poupança permitiria gerar recursos para promover a habilitação
da parcela pobre da população, por
meio de educação e qualificação,
como condição para obter renda do
trabalho.

Esse retrato da pobreza no Brasil
é resultado de um longo processo
histórico que desde cedo foi objeto
da reflexão de Furtado. O subdesenvolvimento – do qual a pobreza
é a face mais visível – não é uma
etapa do processo de desenvolvimento. Ele resulta da expansão
das economias capitalistas – as do
centro – que buscam utilizar recursos naturais e mão de obra das
economias periféricas, em geral
caracterizadas pela exportação de

produtos primários. Se Prebisch
ressaltava a tendência ao declínio
da relação de trocas entre economias centrais e periféricas, o
interesse maior de Furtado é com
as economias periféricas primário-exportadoras que, por sua dimensão, puderam estabelecer alguma
produção industrial para o mercado interno. Essa produção – substitutiva de importações – procura
imitar os produtos importados e,
para isso, adota métodos de produção que permitam competir com
a mercadoria estrangeira. Esses
métodos usualmente são intensivos em capital/poupadores de mão
de obra, pois respondem à escassez relativa de trabalhadores nos
países centrais. Em consequência,
a absorção de mão de obra excedente típica dos países periféricos
se faz de forma muito lenta, não
permitindo uma transformação
da estrutura ocupacional. Setores
marcados pela presença abundante
de trabalhadores pobres continuam a ter peso importante na economia. Ou seja, apesar do aumento
da renda per capita decorrente
do avanço da indústria, a pobreza
não declina de forma significativa.
(FURTADO, 2002, p.30-32)
Esse resultado é reforçado pela já
referida elevada propensão ao consumo dos grupos de altas rendas.
Essa tendência gera uma pressão
sobre a indústria voltada ao mercado interno para a constante atualização de seus produtos com o uso
de técnicas mais modernas, normalmente poupadoras de mão de

obra. De certo modo, esses padrões
de consumo se difundem para uma
boa parte da sociedade acentuando
o consumo elevado e a reduzida
poupança. Numa conjuntura de
crise na virada do século, Furtado
integrava essas características ao
quadro mais amplo do subdesenvolvimento:

[...] a crise que aflige nosso povo
não decorre apenas do amplo processo de reajustamento que se
opera na economia mundial. Em
grande medida ela é o resultado de
um impasse que se manifestaria necessariamente em nossa sociedade,
a qual pretende reproduzir a cultura material do capitalismo mais
avançado, privando assim a grande
maioria da população dos meios de
vida essenciais. Não sendo possível
evitar que se difundam, de uma
ou de outra forma, certos padrões
de comportamento das minorias
de altas rendas, surgiu no país a
contrafação de uma sociedade de
massas em que coexistem formas
sofisticadas de consumo supérfluo
e carências essenciais no mesmo
estrato social, e até na mesma família. (FURTADO, 2002, p.35-36)

Assim, a adoção de padrões de
consumo de economias mais avançadas, resultado da dependência
cultural, impede uma redução importante da pobreza, pois: induz o
sistema produtivo a utilizar técnicas intensivas em capital, gerando
pouco emprego. Os elevados gastos
com consumo limitam a poupança
e, em consequência, os recursos
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disponíveis para investimentos
produtivos e na área social. Para
que a parcela mais rica da população desfrute de um padrão de
vida de economias com rendas per
capita mais altas (por exemplo,
dez vezes maior), é preciso que a
renda seja concentrada nas mãos
dos mais ricos, condenando grande
parte da população à pobreza. É o
que, em outra obra, Furtado denominou a “armadilha histórica do
subdesenvolvimento”.

3 A Globalização
É usual afirmar-se que a globalização decorreu de um imperativo
tecnológico (inovações produtivas
e, em especial, em comunicações
e em informática) e também que
esse mundo globalizado seria “...a
porta de acesso à estrada real que
conduz ao uso pleno das potencialidades humanas, ou, para usar um
conceito moderno, sinalizaria o
fim da história”. (FURTADO, 1999,
p.16)
Furtado contesta essa visão utópica da globalização; para tanto,
busca suas raízes e, em especial,
seus efeitos sobre as economias
subdesenvolvidas.

A economia capitalista industrial
é marcada pela instabilidade. A
inovação tecnológica, fundamento
de seu dinamismo, tem o efeito de
ampliar a produção, mas também
o de contrair a demanda (pois as
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inovações, em geral, reduzem a demanda por trabalhadores). Daí a tendência à busca de mercados externos
presente no capitalismo industrial
desde cedo. O outro lado da insuficiência da demanda – a subutilização
do capital – se expressa pela grande
disponibilidade de recursos para
investir no exterior.

com a gestão macroeconômica keynesiana que evitava a manifestação
da insuficiência dos mercados.

É nesse quadro conflitivo que emerge o Estado nacional moderno, fruto da evolução das formas de poder
de raiz patrimonialista. O traço
mais característico da sociedade
moderna é a capacidade do Estado
de administrar conflitos e produzir
consensos em torno de interesses
aparentemente inconciliáveis.
(FURTADO, 2002, p. 47)

Esse quadro se modificou nas últimas décadas do século XX: processos inf lacionários minaram
as políticas macroeconômicas, e
os conflitos sociais e a inovação
tecnológica enfraqueceram os movimentos sociais, desarticulando
as estruturas políticas inerentes à
expansão da segunda metade do
século XX. Em particular, a crise do
Estado do Bem Estar abriu espaço
para uma nova forma de dominação agora tutelada por uma estrutura de poder transnacional. Ou
seja, o Estado nacional não deixa
de existir, mas cede grande parte
de seu poder de decisão para as
empresas transnacionais: estas
definem a inovação tecnológica e a
localização da produção (aproveitando vantagens relacionadas ao
custo de mão de obra e de outros
recursos) de acordo com suas conveniências. O interesse nacional,

O capitalismo industrial também
provocou transformações sociais
com a emergência da massa de trabalhadores e de sua organização
em sindicatos definindo grupos e
classes com consciência de seus
interesses e dos conflitos inerentes
às distintas situações sociais.

Essas transformações não impediram que a insuficiência da demanda inerente ao capitalismo industrial se manifestasse na forma de
disputa agressiva por mercados
externos e em grandes conflitos
armados (como a expansão imperialista desde 1870 e as guerras
mundiais). No entanto, os eventos
dos anos trinta do século XX foram
importantes para induzir a mudança no controle do poder de Estado
relacionada, entre outros fatos,

Graças à atuação de forças sociais
organizadas, os salários tenderiam
a crescer, assim como os dispêndios públicos de interesse social. A
verdade é que a evolução da economia capitalista pareceu apontar,
na segunda metade do século XX,
para um estágio superior de desenvolvimento no qual se conciliaram
um elevado nível de utilização da
capacidade produtiva e a redução
das desigualdades sociais, com o
aprimoramento do fator humano.
(FURTADO, 2002, p.49).
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antes expresso pela política do Estado atendendo às diferentes pressões sociais, é superado pela estratégia das empresas transnacionais.
A concentração de poder impôs-se
como o processo dominante, restringindo a governabilidade dos
sistemas políticos. (FURTADO,
2002, p.50).

e as brutais agressões na fronteira
ecológica. (FURTADO, 2002, p.41)

À globalização do sistema produtivo se agregou a globalização financeira. A enorme massa de liquidez
presente na economia internacional, sempre em busca de mercados
que ofereçam ganhos maiores, é
uma ameaça constante à estabilidade das economias nacionais.
Países, como o Brasil, ficam sujeitos à volatilidade desses recursos
acentuando a instabilidade de suas
economias.

Ao se integrar à globalização, um
país periférico, como o Brasil, absor ve as inovações produzidas
pelas transnacionais que reforçam
a adoção de padrões de consumo
dos países de origem dessas empresas, cujo nível de renda é muito
superior aos da periferia. Assim,
reforça-se a necessidade de concentração de renda que já se manifestava na fase de industrialização
substitutiva. Além disso, o enfraquecimento do poder do Estado nacional limita sua capacidade para
se contrapor aos efeitos da globalização. Desse modo, os obstáculos
econômicos e políticos à superação
do subdesenvolvimento se tornam
maiores e mais complexos.

A orientação assumida por este
[avanço tecnológico] traduz a necessidade de diversificar o consumo dos países de elevado nível
de vida. As inovações nas técnicas
de marketing passaram a ter importância crescente. A sofisticação dos padrões de consumo dos
países ricos tende a comandar a
evolução tecnológica. Só assim se
explica o desperdício frenético de
bens descartados como obsoletos

Ao longo dos anos, a produção intelectual de Furtado incorporou
novos objetos que foram tratados
em conexão com sua visão dos
problemas do desenvolvimento-subdesenvolvimento. É o caso de
temas como Criatividade e Cultura
que a partir do final dos anos 70
deram origem a novas obras. Em
O Longo Amanhecer e Em busca
de novo modelo, estes temas voltam a ser tratados em perspectiva
bastante abrangente, em especial
no artigo “As duas vertentes da
civilização industrial”. (FURTADO,
2002, p.53-68)

O sentido da inovação tecnológica
comandada pelas transnacionais
(que constituem a vanguarda tecnológica) atende à sua estratégia
empresarial:

4 Criatividade e Cultura

Criatividade e cultura dizem respeito às inovações produzidas
pelas sociedades humanas. A possibilidade de inovações aparece
quando se tem, na sociedade, a
emergência de um excedente: não
se trata mais de apenas reproduzir o que existe e sim de usar o
excedente para ampliar e inovar o
que é possível fazer. A criatividade
sugere as novas formas produtivas
e as novas formas sociais que o uso
do excedente pode gerar e que dão
origem a diferentes valores culturais.
Furtado traça um amplo panorama
da transição cultural da época medieval até a ascensão da civilização
industrial para mostrar as inovações que marcaram esse processo:

“A civilização industrial resulta da
ação convergente de dois processos
de criatividade cultural: a revolução burguesa e a revolução científica. Revolução burguesa entendida
como imposição da racionalidade
instrumental à organização da
produção, e revolução científica
entendida como predominância
da visão da natureza, a qual é considerada como sistema dotado de
uma estrutura racional e escrita em
caracteres geométricos segundo a
expressão de Galileu” (FURTADO,
2002, p. 55).

A racionalidade instrumental na
esfera da produção corresponde
à quantificação de todos os elementos do processo produtivo; o
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qualitativo perdeu qualquer significado por não poder ser traduzido
em quantidades. Da produção, a
racionalidade instrumental – ou
seja, o cálculo quantitativo – passa
a estruturar relevantes processos sociais sem que os objetivos
últimos desses processos sejam
evidentes para as pessoas neles
implicadas. Desse modo, a criatividade não mais se vincula à vida humana concebida como um fim em
si mesma; agora ela se liga com os
instrumentos que o homem utiliza
para transformar o mundo.
A acumulação de capital, ao subordinar o conjunto das atividades sociais, promove a difusão da racionalidade instrumental à sociedade.
Na economia, a racionalidade da
acumulação se realiza pela inovação (novos produtos) e pela difusão (padronização do consumo). A
criatividade está presente nos dois
processos: pela invenção de novos
produtos e pela difusão do consumo por meio da propaganda.

A acumulação também age como
propulsor de forças sociais que
operam na criação de novas formas culturais definidas a partir de
contradições induzidas pela própria acumulação. Sociedades anônimas e greves são dois exemplos
de novas formas sociais induzidas
pela acumulação. Mas é na atividade política que melhor se manifesta
a racionalidade instrumental, pois
aí a criatividade se volta aos fins:
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A atividade política é condição
necessária para que se manifeste a
criatividade no plano institucional,
vale dizer, para que se inovem as
formas sociais de maneira a reduzir
as tensões que necessariamente
gera a própria acumulação. Esta
visa preservar o sistema de dominação social, mas não se efetiva
sem transformações sociais, o que
a torna dependente de inovações.
(FURTADO, 2002, p. 63-64)

Os antagonismos inerentes ao processo de acumulação, expressos
pela conscientização de grupos e
classes, geram tensões que são absorvidas pelas instituições gestadas pela criatividade e que permitem a existência de um pluralismo
ideológico.

Nas economias periféricas, mesmo
quando ocorreu algum avanço da
indústria, o impacto da acumulação sobre o plano político não foi
relevante. A massa da população
permaneceu sob a tutela dos grupos que controlavam as estruturas
de poder, sem condições para uma
mobilização autônoma que induzisse mudanças institucionais na
política similares às das economias
capit alist as avançadas. Podem
ocorrer reformas políticas, porém
apenas “por mimetismo ideológico
e não por autêntica criatividade
política”. (FURTADO, 2002, p. 66)
No caso do Brasil, a essa condição
estrutural desfavorável ao pluralismo ideológico se somou o pró-

prio processo de formação cultural
do Brasil.

No período colonial, a presença
da minoria portuguesa foi dominante do ponto de vista cultural
não só porque eram os senhores,
mas também porque mantiveram
ligações com a cultura europeia.
Indígenas e africanos foram isolados de suas matrizes culturais
e progressivamente privados da
própria língua. A cultura portuguesa dominante incorporou apenas
marginalmente motivos locais e
valores das culturas dos povos dominados (FURTADO, 1999, p.60).
Não havendo, na colônia, uma classe mercantil poderosa, o processo
cultural foi dominado pela Coroa e
pela Igreja. Exemplo desse domínio
está na arte colonial com predomínio de valores religiosos mesmo
numa época em que o Humanismo,
na Europa, já trazia novos valores.
A inovação tecnológica da Revolução Industrial se manifesta na periferia do capitalismo, não nos processos produtivos, mas apenas pela
incorporação dos novos produtos
nos padrões de consumo de modo
a ampliar o fosso entre as elites e
o povo também no plano cultural:

O distanciamento entre elite e povo
será o traço marcante do quadro
cultural que emergirá como forma
de progresso entre nós. As elites,
como que hipnotizadas, voltam-se
para os centros da cultura europeia.
O povo era reduzido a uma refe-
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rência negativa, símbolo do atraso,
atribuindo-se significado nulo à sua
herança cultural não europeia e
negando-se valia à sua criatividade
artística. (FURTADO, 1999, p.64)

Isolada da cultura das elites, a cultura popular se desenvolveu com
autonomia, mesclando várias influências, o que deu origem às diferenciações regionais das expressões criativas da cultura popular.

Com a industrialização e a urbanização, a classe média em ascensão absorve valores das camadas
populares presentes nas cidades.
A cultura de classe média se aproxima da cultura popular, que deixa
seu isolamento; no entanto, nessa
aproximação se inicia também a
descaracterização da criatividade
popular.

Sobre esse quadro cultural em
movimento se projeta o crescente
papel da indústria transnacional
de cultura que promove a modernização via dependência cultural:
a classe média fica dividida entre
a pressão dessa indústria e o apelo
da cultura popular; e esta última
se ressente de ameaça crescente
de descaracterização. Contra essa
ameaça se observa alguma mobilização:

A emergência de uma consciência
crítica em segmentos das elites cria
áreas de resistência ao processo
de descaracterização. Uma nova
síntese depende da consolidação

dessa consciência crítica. (FURTADO, 1999, p.66)

Caminhos da Reconstrução – Que
Fazer?, p.32-43).

“Ter ou não acesso à criatividade,
eis a questão”. (FURTADO, 1999,
p.67)

1) Fome/subalimentação/pobreza
rural e urbana. Combate exige
reverter o processo de concentração patrimonial e de renda para
habilitar a população rural com
o acesso à terra e a urbana com
moradia; esse seria um problema
similar ao da segurança pública e
ao do combate a doenças infecciosas.

Essa síntese poderá produzir uma
cultura nacional sólida de modo a,
no processo de globalização cultural, contribuir para o enriquecimento do patrimônio cultural da
humanidade; ou estaremos fadados
a consumir bens culturais adquiridos nos mercados?

5 Caminhos da Reconstrução: Que
Fazer?

A análise que Furtado faz da evolução da economia brasileira, que
procuramos sintetizar ainda que
imperfeitamente, mostra a crescente dificuldade para superar o
subdesenvolvimento, dificuldade
que se manifesta por meio de crises, inflação, desemprego etc. Em
seu texto de 2002, Furtado registra
o sentimento presente na população: “O Brasil atravessa uma fase
histórica de desilusão e ansiedade”.
(FURTADO, 2002, p. 27)

Isso não o impede de identificar os
problemas e de sugerir caminhos
para sua superação. No artigo “O
Problema da Pobreza no Brasil”, a
que nos referimos anteriormente,
Furtado já indicava os pontos centrais que ele também trata no livro
O Longo Amanhecer (Capítulo: Os

São três os problemas essenciais:

2) Concentrar investimentos no
aperfeiçoamento do fator humano: elevar o nível cultural da
massa da população; dotar a população, por meio da educação,
de um ativo (qualificação) para
obter uma renda do trabalho;
aumentar a oferta de quadros
técnicos.

3) Conciliar a globalização com a
criação de empregos, privilegiando o mercado interno; orientar as
transnacionais a realizar investimentos com essas características.
Furtado sabe que esses objetivos
entram em choque com a lógica
econômica convencional, mas os
defende porque coerentes do ponto
de vista político. Trata-se de explicitar os fins substantivos que se
deseja alcançar contra a imposição
da lógica instrumental implícita
na acumulação comandada pelas
transnacionais. Isso só é possível
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por meio da ação política dirigida a
enfrentar o impasse do subdesenvolvimento:

Somente a criatividade política
impulsada pela vontade coletiva
poderá produzir a superação desse
impasse. Ora, essa vontade coletiva
requer um reencontro das lideranças políticas com os valores permanentes de nossa cultura. Portanto, o
ponto de partida do processo de reconstrução que temos de enfrentar
deverá ser uma participação maior
do povo no sistema de decisões.
(FURTADO, 2002, p.36)

Além de lideranças políticas criativas e da participação do povo, a
superação do impasse exige dos
trabalhadores intelectuais uma
ação de vanguarda para aprofundar a percepção da realidade social
e evitar a irracionalidade que sus5
tenta o aventureirismo político.

Furtado admite que não se trata de
tarefa fácil, o que não o impede de
sempre formular a possibilidade
de superação dos obstáculos ao
desenvolvimento: “Numa palavra, podemos afirmar que o Brasil
só sobreviverá como nação se se
transformar numa sociedade mais
justa e preser var sua independência política. Assim, o sonho de
construir um país capaz de influir
no destino da humanidade não
se terá desvanecido”. (FURTADO,
2002, p. 43)
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6 Uma Breve Nota Final
O Longo Amanhecer e Em Busca de
Novo Modelo são duas coletâneas
de textos relativamente curtos,
mas extremamente densos que,
de certo modo, condensam grande
parte do pensamento de Furtado
em cinquenta anos de atividade
intelectual. A alguns dos textos
das duas obras apenas fazemos
referência nesta nota final, como
o relativo ao federalismo (FURTADO, 1999, p.45-56) e os artigos
sobre Machado de Assis, Rui Barbosa e Euclides da Cunha (estes
três, conferências proferidas na
Academia Brasileira de Letras).
Também devemos registrar o interesse de Furtado por temas atuais:
os desenvolvimentos da biotecnologia (como a clonagem de células
animais e a possível clonagem de
seres humanos) que, como as conquistas da física nuclear, ao lado
dos benefícios potenciais, representam ameaças à sobrevivência
da humanidade (FURTADO, 2002,
p.51); e também o risco de, ao se
generalizar o modelo da civilização
industrial, incorrer em um custo
ecológico que pode levar a uma
catástrofe planetária. (FURTADO,
2002, p.78)

A recepção às duas obras de Furtado no meio acadêmico foi positiva.
Em resenhas que pudemos localizar há mais concordância do que
ressalvas, a exemplo de Marilena
Chaui (2000), Francisco de Oliveira

(2002), Luiz Carlos Bresser-Pereira
(2002) e Rômulo Manzatto (2018).
Francisco de Oliveira anota que
“não há, propriamente, nada de
novo no livro” (Em Busca de Novo
Modelo), mas ressalta a atualidade
e a atualização de Furtado ao incorporar autores ausentes de suas
obras anteriores e ao ampliar seu
horizonte de observações. Bresser-Pereira apresenta duas objeções.
Primeiro, discorda de que o consumo de bens de luxo pelos grupos
de renda elevadas seja a causa da
concentração de renda; argumenta
que as empresas procuram levar
pelo menos uma parte desses bens
às populações mais pobres. Assim,
a concentração resultaria da inovação técnica que diminui a demanda
por trabalho não qualificado e do
enfraquecimento dos pobres na
defesa de seus interesses. A outra
ressalva sugere uma contradição
entre o argumento de que a reconstrução exige participação crescente do povo no processo de decisão,
mas que a ação dos trabalhadores
intelectuais como vanguarda evitaria a irracionalidade na condução
das mudanças. Bresser-Pereira
entende que a ação dos intelectuais
não é suficiente, sendo necessária
a consolidação da democracia. Marilena Chaui e Rômulo Manzatto
concluem suas resenhas sugerindo
uma leitura otimista de Furtado
em relação às possibilidades futuras do país. Para Chaui, O Longo
Amanhecer “...é otimista: seu tema
não é o ocaso e sim a aurora”: Man-

economia & história: especial Celso Furtado
zatto lembra que “O sonho confesso do economista brasileiro é o da
construção de um país capaz de
influir no destino da humanidade”.
E conclui: “Longe de representar
utopia ou quixotismo, essa é a aspiração de um sertanejo universal”.
As ref lexões de Furtado nessas
duas obras iluminam inúmeros
temas cuja relevância não se perdeu no tempo. Creio oportuno, pela
época que vivemos, lembrar dois
deles. Furtado argumenta que a
acumulação respondeu pela constituição de forças sociais antagônicas conscientes de seus interesses,
o que deu origem a instituições
políticas capazes de administrar
conf litos e produzir consensos.
Ao se referir ao “estágio superior
de desenvolvimento” na segunda
metade do século XX, certamente
pensava no Estado do Bem-Estar
Social. Quando, em relação ao Brasil, sugere que a reconstrução pressupõe a participação do povo no
sistema de decisões, pensaria em
algo semelhante? Nossa dúvida diz
respeito às “forças sociais” em ação
hoje no Brasil (e talvez no mundo):
aparentemente fragmentadas, desarticuladas pelas inovações tecnológicas que mudaram o caráter do
trabalho e reduziram o emprego,
com interesses mais localizados e
ainda sujeitos à captura por ideias
difundidas por redes sociais ou
outras formas de divulgação ideológica. Essas “forças sociais” serão
capazes de adquirir consciência de
seus interesses e agir politicamente? Em suma, como se promover a

crescente participação do povo no
processo de decisão?
O segundo tema se refere à distinção entre racionalidade instrumental e racionalidade substantiva.
Neste ano de 2020, uma epidemia
mundial impôs um valor absoluto – a defesa de vidas; ou seja, em
nome da racionalidade substantiva: se questiona a primazia da
racionalidade instrumental. Talvez
esse evento universal traga à tona
outros objetos em que a racionalidade substantiva se impõe, como a
preservação do meio ambiente e os
rumos do desenvolvimento científico. Como diz Furtado, o planeta
pode ser levado a uma catástrofe e
a humanidade a uma ameaça à sua
existência. O alerta de Furtado é
hoje mais atual do que vinte anos
atrás porque o tempo para reverter essas tendências destrutivas é
cada vez menor.
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1 As informações sobre a política nos anos
oitenta são relatadas por Celso Furtado em
seus Diários Intermitentes, Capítulos 8 e 9.

2 Em fevereiro de 1988, Furtado refletia sobre
a situação social e política do Brasil: “O grave
é que não existe no país nenhuma corrente
de pensamento realmente válida, indicando
soluções de problemas fundamentais. A tragédia social se agrava e alastra. As massas de
desempregados e subempregados acampam
por toda parte. Com a penetração da droga,
a criminalidade organizada aumenta e
cresce de poder. As condições de vida de
grande parte da população são calamitosas.
Por outro lado, as elites se deixam embalar
por um liberalismo imbecil e de imitação e
procuram desmoralizar o Estado, único instrumento de que dispomos para enfrentar
os problemas criados pela industrialização
tardia e pelo consumismo mimético. Que me
cabe fazer? Minha vocação para o apostolado, ou o quixotismo, já se esfumou. Talvez
porque perceba que entramos num ciclo
histórico que vai se desdobrar por muito
tempo, além de meu horizonte de vida ativa”.
(FURTADO, 2019, p.363)
3 Esse texto foi exposto em palestra realizada
na FEA-USP em 18 de agosto de 1998. Creio
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que alguns (talvez muitos) se lembrem da presença de Furtado na
FEA: poltronas do auditório totalmente ocupadas, estudantes sentados nos degraus e no chão, outros em pé disputando o espaço das
portas da sala.

4 Em 1947, na Bósnia, integrou uma brigada que reconstruiu o leito
de uma estrada de ferro. Era um trabalho braçal (pás, picaretas)
voluntário, que reunia principalmente jovens estudantes e operários.
(FURTADO, 2019, p.99-103)

5 Furtado enfatiza o papel dos intelectuais: “O refinamento da sensibilidade e o estado de lucidez aguda que se manifestam em indivíduos
superdotados nos momentos de crise podem imprimir excepcional
brilho a épocas consideradas de decadência”. (FURTADO, 2002, p.33).
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Mariana Mazzucato Defende Uma Vacina Para Todos
Rômulo Manzatto (*)

Uma futura vacina a ser desenvolvida contra a COVID-19 deve ser
gratuita, de acesso universal e deve
ser produzida em escala global.
Isso é o que defendem a economista Mariana Mazzucato e a pesquisadora Els Torreele em uma de
suas mais recentes intervenções
no debate público. (MAZZUCATO;
TORREELE, 2020)

Para alcançar esse objetivo, argumentam que será necessário um
esforço de investimento sem precedentes, conduzido coletivamente,
assim como uma nova estruturação dos sistemas de inovação produtiva em todo o mundo.

Mariana Mazzucato é professora
de Economia da Inovação da Universit y College London (UCL) e
diretora do Instituto para Inovação
e Propósito Público na mesma Universidade. Já Els Torreele é a atual
Diretora Executiva da organização
Médicos Sem Fronteiras.
No campo econômico, Mariana
Mazzucato é reconhecida por mobilizar diferentes elementos da
história econômica recente para
embasar novas recomendações de
políticas econômicas voltadas à
promoção da inovação e do desenvolvimento sustentável.

As pesquisas da economista ganharam maior notoriedade com
a publicação de O Estado Empreendedor – Desmascarando o mito
do setor público vs setor privado,
obra em que Mazzucato utiliza a
abordagem histórica para destacar
o importante papel desempenhado pelo setor público no fomento
de longo prazo aos processos de
inovação produtiva e tecnológica.
(MAZZUCATO, 2014)

O exemplo mais conhecido, analisado pela autora, é o das gigantes
de tecnologia do Vale do Silício, que
no desenvolvimento de seus novos
produtos se beneficiaram diretamente do acesso a tecnologias desenvolvidas por programas de pesquisa de agências governamentais
do setor público, como a Agência
de Projetos de Pesquisa Avançada
de Defesa (DARPA) ligada ao Departamento de Defesa do Governo
Federal dos Estados Unidos.1

Em sua intervenção mais recente,
em conjunto com Els Torreele, Mazzucato se volta para a questão que
vem monopolizando a agenda pública e privada nos últimos meses:
a de como encontrar uma saída
para a crise desencadeada pelo
surgimento da pandemia global de
COVID-19.

O artigo de Mazzucato e Torreele
ressalta a importância do investimento público rapidamente mobilizado para ações de pesquisa,
com destaque para a atuação do
Departamento de Saúde e Serviços
Humanos do governo dos Estados
Unidos e também para os esforços
conjuntos dos países da União Europeia em levantar recursos para a
pesquisa e o combate à pandemia.
Ocorre que mobilizar recursos
e garantir investimentos é uma
etapa essencial no combate à pandemia, mas não é o suf iciente.
Como lembra Mazzucato, o processo de pesquisa e inovação voltado
ao desenvolvimento de uma futura
vacina deve ser estabelecido com
regras transparentes, que permitam a definição de metas e objetivos voltados ao interesse público,
além da necessária mediação entre
os diferentes objetivos nacionais e
as necessidades mundiais no combate à pandemia.

Nesse sentido, Mazzucato e Torreele propõem três linhas de ação
prioritárias: a primeira consiste
em configurar uma abordagem
orientada à produção de uma vacina que possa ser rapidamente
produzida em escala global e seja
disponibilizada gratuitamente.
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Para isso, destacam, esse esforço
irá requerer um novo desenho
específico de regras de propriedade intelectual, precificação e
produção que valorizem mais a
cooperação entre países do que a
competição.

A segunda linha consiste em estabelecer ecossistemas de inovação
abertos, que possibilitem o livre
compartilhamento de achados de
pesquisa em tempo real, o que contribui para o melhor desempenho
de grupos de pesquisa em diferentes localidades.
Já a terceira linha de ação prioritária ressalta a importância de que
diferentes países invistam desde
já na ampliação da capacidade produtiva de vacinas e suprimentos
médicos. As autoras reforçam que
é preciso ampliar a capacidade de
produção mesmo antes de haver
uma vacina disponível, uma vez
que haverá a necessidade de produzir bilhões de doses em um curto
espaço de tempo.
Para que uma solução seja encontrada o quanto antes, será necessário investir em um amplo conjunto
de alternativas que se mostrem

junho de 2020

promissoras. O risco financeiro decorrente pode ser diluído com o auxílio de bancos de desenvolvimento
nacionais e regionais, somado ao
auxílio de organizações multilaterais de apoio ao desenvolvimento,
afirmam as autoras.

Outra importante medida, segundo
Mazzucato e Torreele, consiste em
estabelecer garantias de que os países em desenvolvimento tenham
acesso às possíveis novas vacinas
assim que elas estejam disponíveis,
impedindo que países com mais recursos monopolizem sua produção.
Por fim, as autoras reafirmam a
ideia de que o desenvolvimento de
uma vacina de acesso universal é
uma das tarefas cruciais de nossa
época.
Cabe então às instituições públicas
e privadas de hoje mostrarem-se à
altura desse desafio histórico.

______. Antecedentes e possibilidades para
uma revolução industrial verde. Informações Fipe, São Paulo, v. 474, p. 31-33,
mar. 2020.
MAZZUCATO, M. O Estado empreendedor - Desmascarando o mito do setor
público vs. setor privado. 1ª. ed. São
Paulo: Portfolio-Penguim, 2014.

______; TORREELE, E. How to develop a
COVID-19 vaccine for all. Project Syndicate. New York, 2020. Disponível em:
https://www.project-syndicate.org/
commentary/universal-free-covid19vaccine-by-mariana-mazzucato-and-elstorreele-2020-04.

1 Abordei alguns aspectos da obra de Mazzucato em edições anteriores desse mesmo
boletim. Ver Manzatto (2019; 2020).
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Washington Luís e o Combate à Gripe Espanhola na Cidade de
São Paulo, 1918
Luciana Suarez Galvão (*)
A invasão insólita da epidemia, a violência do seu ataque, a inutilização completa, se
bem que periódica da grande maioria da população vitimada, o coeficiente altíssimo da mortalidade em toda a parte, nos climas quentes como nos frios, [...] trazendo
o pânico e deixando o luto e a desolação, mostrar mais uma vez a contingência das
coisas humanas. Em toda a parte, a aparição virulenta foi brusca e a sua disseminação fulminante. Nós, como todas as grandes cidades, pagamos o equivalente tributo
ao inimigo insidioso.
(WASHINGTON LUÍS, 1918, p. 2)

Atualmente, a cidade de São Paulo vem passando pela
mais grave crise de saúde pública em sua história
recente. Até o dia 16 de junho, o mundo já havia contabilizado mais de oito milhões de casos de COVID-19,
dos quais 888.271 (11,02%) no Brasil. Destes, 181.460

foram registrados no Estado de São Paulo, sendo a capital paulistana a cidade com maior número de ocorrências, 105.658 (58,23%). (PREFEITURA, 2020) Tais
dados encontram-se ilustrados pelo Gráfico 1.

Gráfico 1 - Casos Confirmados de COVID-19

Fonte: Boletim Diário COVID-19, 16 de junho de 2020. Núcleo de Comunicação do Comitê de Crise para Enfrentamento ao COVID-19. Disponível
em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/20200616_boletim_covid19_diario.pdf. Acesso em: 17 jun. 2020.
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O combate à atual pandemia vem
desafiando as autoridades sanitárias brasileiras, em muitos casos
evidenciando a incapacidade dos
agentes institucionais na gestão de
crises dessa natureza.

O Estado de São Paulo foi o primeiro Estado brasileiro a ter que
lidar com a nova doença, pois foi
aqui, em 23 de fevereiro, que foi
registrado o primeiro paciente
com sintomas de COVID-19 no Brasil. O diagnóstico foi confirmado
pelo Ministério da Saúde três dias
depois, em 26 de fevereiro. (SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,
2020, p. 6) E foi também em São
Paulo registrada a primeira morte
em território nacional, em 16 de
março. (PORTAL DO GOVERNO,
2020) A partir daí, os casos e as
mortes foram aumentando rapidamente, o que motivou tanto o governo do Estado como a prefeitura
da Capital a elaborar em conjunto
um plano para conter o avanço da
epidemia. Entre fins de março e o
início de abril de 2020, a prefeitura
da cidade de São Paulo divulgou o
“Plano de Ação para Enfrentamento
COVID-19”, com as diretrizes gerais
de combate à pandemia.
Pois bem, como vimos em boletins
anteriores, o ano de 1918 não foi
fácil para nós, paulistas. No final
do mês de junho, uma forte geada
havia atingido as lavouras de café
do interior do Estado. Nesse período, São Paulo era o maior produtor
de café do país, e, por essa razão,
a geada comprometeu não só a
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produção paulista como a nacional.
Como resultado das baixas temperaturas, a produção brasileira de
café, que na safra 1917/18 tinha
alcançado mais de 15,5 milhões
de sacas, caiu para 11,7 milhões
na safra 1918/19 e 8,8 milhões
na safra 1919/20. (Cf. MARTINS;
JOHNSTON, 1992, apêndice estatístico)

Além da geada, o segundo semestre
de 1918 também foi marcado por
outra ocorrência catastrófica: a
gripe espanhola. A doença, vinda
da Europa, tinha chegado a São
Paulo em setembro daquele mesmo
ano. Sua disseminação foi rápida e,
como resultado, em poucos meses,
só no Estado de São Paulo morreram mais de doze mil pessoas. Na
capital, a gripe matou por volta de
5.300 paulistanos, cerca de um por
cento da população citadina. (Cf.
RIBEIRO; MARQUES; MOTA, 2020;
FIORAVANTI, 2020)
Passada a epidemia, o então prefeito Washington Luís apresentou
à Câmara Municipal paulistana
um relato das providências tomadas pela municipalidade durante
a epidemia da gripe espanhola. O
relatório tem 76 páginas, das quais
43 são datilografadas. A partir da
página 44 são apresentadas tabelas com dados sobre abastecimento
e movimento nos cemitérios.
O texto tem início com uma breve
contextualização da situação vivida, sendo essa comparada apenas
com as pestes registradas na Idade

Média. A alta mortalidade da doença assustava, assim como sua
rápida disseminação.

Não conservam os contemporâneos
memória de um flagelo igual; conta
a história que, na Idade Média, confusa e obscura, pestes assolaram a
humanidade, após as grandes guerras, principalmente após as cruzadas. Mas, parecia que a previsão dos
homens, os progressos da ciência,
os ensinamentos de higiene, tinham
afastado ou, pelo menos, reduzido
essas terríveis consequências das
lutas dos homens. (WASHINGTON
LUÍS, 1918, p. 2)

Ainda segundo o relatório, o fato
da espanhola ter chegado primeiro
na cidade do Rio de Janeiro não
ajudou, pois “para precaver e organizar, insuficiente foi o espaço de
cinco dias que mediou a irrupção
da epidemia entre as duas capitais”,
sendo necessário contar apenas
com a estrutura já existente – fazendo adaptações quando necessário – além da solidariedade de
todos, “que se impõe indiscutível,
nos momentos supremos dos povos”.
(Cf. WASHINGTON LUÍS, 1918, p. 2)
Uma das primeiras atitudes tomadas pela prefeitura foi buscar
entendimento com o governo do
Estado e com o arcebispo metropolitano, a fim de coordenar esforços.
Médicos, medicamentos, enfermarias e hospitais seriam administrados pela Secretaria do Interior por
intermédio da Diretoria do Serviço
Sanitário.
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Não obstante autônoma a Municipalidade de S. Paulo, não obstante
eletivo o seu órgão executivo,
entendi, para evitar dispersão
de esforços e de energias, e para
afastar embaraços e atritos que,
porventura pudessem surgir, que
a ação municipal deveria se conjugar com a estadual, com a qual
está intimamente ligada, pois que
muitos serviços locais se acham
distribuídos pelas secretarias de
Estado, para atingirmos a almejado fim comum. Si nos tempos
normais, essa tem sido a regra
do proceder administrativo, com
mais forte razão deveria ela prevalecer no momento angustioso
e aflitivo que íamos atravessar.
(WASHINGTON LUÍS, 1918, p. 3)

O socorro à população mais vulnerável, que compreendia não só
a prestação de recursos, mas também de serviços, ficaria a cargo
do arcebispado, por intermédio
das Conferências Vicentinas, e de
outras agremiações religiosas,
tais como a Associação das Igrejas
Evangélicas, a associação Cristã de
Moços, a Cruz Vermelha e a Liga
Nacionalista, entre outras. O financiamento dessa ajuda também ficaria a cargo do governo estadual.

O relatório ainda deixa claro que
uma das principais preocupações
do prefeito era a manutenção dos
serviços essenciais. O maior receio
era de que muitos dos funcionários
adoecessem, o que causaria o comprometimento de tais trabalhos

“em virtude de falta do pessoal,
atacado ou vitimado pela virulenta
gripe”. Por essa razão, a prefeitura
facilitou os procedimentos de substituição, por meio do Ato 1.270, publicado em 25 de outubro daquele
mesmo ano.

Outro ponto que mereceu atenção
especial foi a questão do abastecimento urbano. Nesse sentido,
a preocupação maior era de que
falt assem gêneros de primeira
necessidade, tais como farinha
(milho, trigo e mandioca), arroz,
feijão, açúcar, milho, banha e lenha.
Naquele momento, a população
paulistana era de cerca de 500.000
habitantes. Um levantamento feito
nos boletins da Bolsa de Mercadorias mostrou que a cidade teria um
estoque de alimentos suficiente
para abastecer seus habitantes por
um período de três meses. A fim de
acalmar a população, a imprensa
publicou em 30 de outubro a seguinte nota:

A Cidade de S. Paulo, no momento
atual, tem dentro dos seus muros,
para alimentação farta de sua população, calculada em 500.000
habitantes, um “stock” de gêneros
de primeira necessidade suficiente
para um prazo maior de três meses.
A verificação disso está feita rigorosamente há dias, não havendo,
pois, necessidade de intervenção
estranha para o abastecimento da
capital. Si se desorganizar a vida em
S. Paulo, o que não se deve temer,
em vista das providências oportu-

nas que têm sido tomadas pelos
poderes públicos, não será por falta
de mercadorias; poderá dar-se por
falta de pessoal, porque a ninguém
é dado saber, para prevenir, quais
os que vão ser atacados pela epidemia. (WASHINGTON LUÍS, 1918,
p. 12)

Da mesma maneira foram publicadas notas assegurando o fornecimento de carne verde, leite e lenha,
o funcionamento das feitas livres,
açougues e matadouros. Ademais,
tais procedimentos foram também
adotados nas cidades do interior.
Dessa forma,

[...] e com essas medidas, o comércio em geral não foi perturbado,
funcionou com regularidade;
os mercados livres e os centrais
tiveram a frequência um pouco
reduzida por motivo de moléstia
em vendedores e compradores.
(WASHINGTON LUÍS, 1918, p. 24)

Os demais serviços locais, de limpeza pública – remoção do lixo,
varredura de ruas e mercados e
irrigação – seguiram normalmente. Aumentou-se o contingente de
funcionários nessas atividades,
assim como o valor dos salários
pagos. O aumento oscilou entre
10% e 15%. Outros serviços, tais
como o de telefonia e fornecimento
de energia também foram mantidos, apesar dos problemas vividos
pela Light, que teve grande parte
de seus empregados acometidos
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pela gripe. (Cf. WASHINGTON LUÍS,
1918, p. 24)

Por indicação do serviço sanitário,
os três jardins públicos da cidade
foram fechados. Foram também
cancelados os concertos e diversões em geral, “que pudessem atrair
e reter a população aglomerada”.
Em 25 de outubro, foram cassadas
todas as licenças especiais para
funcionamento depois das horas
regulares de botequins, bares e
bilhares, também com o objetivo
de evitar aglomerações. Teatros e
cinemas também foram fechados.
(Cf. WASHINGTON LUÍS, 1918, p.
35-36)

Todavia, apesar de o relatório apresentar de forma até otimista as
ações empreendidas no momento
da crise sanitária, um serviço essencial não funcionou a contento.
O serviço funerário municipal, que
desde o início do século era administrado pela Santa Casa de Misericórdia, não suportou o elevado
número de óbitos e sepultamentos.
Mas não foi somente o serviço funerário que não conseguiu atender
a demanda. As fábricas de caixões
também não conseguiram fornecer
a quantidade necessária de invólucros mortuários.
Várias fábricas, serrarias e estabelecimentos comerciais passaram a
fabricar, e em alguns casos, doar
caixões para o município. O serviço funerário foi simplificado, e
em alguns casos passou a ser feito
sem qualquer tipo de cobrança. Os
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cemitérios foram interditados para
visita, a fim de serem apenas utilizados para os sepultamentos. Nos
cemitérios do Araçá, Consolação,
Braz e Penha foi instalada luz elétrica, para que os trabalhos pudessem seguir noite adentro. O serviço
de abertura de covas tornou-se
rotineiro, independentemente da
ocorrência de enterros. A área dos
cemitérios foi também ampliada.

No dia 23 de outubro foi aumentado o pessoal de coveiros e
estabelecida ordem para que se
fizesse continuamente a abertura de covas independentemente
de pedidos prévios, devendo os
cemitérios do Araçá e do Braz
ter cada um, pelo menos, sempre
50 covas abertas, e nos outros
número razoável. A 30 de outubro
autorizei a contratar mais 30 coveiros para cada um desses cemitérios, 12 para o da Consolação, e
duplicando o número nos outros;
nesse mesmo dia elevei de 4$500
a 6$000 os salários dos coveiros,
e, encontrando dificuldade em
achar pessoal, elevei ainda esses
salários a 10$000 diários. (WASHINGTON LUÍS, 1918, p. 36)

O ritmo de trabalho desses homens
era intenso. No pico da epidemia, o
número de sepultamentos nos cemitérios do Araçá e do Braz chegou
a 150, “o que dá, em dez horas de
trabalho, um enterramento de 4 em
4 minutos, aproximadamente”. Ao
todo, foram abertas mais de onze
mil covas, sendo utilizadas 7.103.

(Cf. WASHINGTON LUÍS, 1918, p.
38)

A epidemia foi rápida e em pouco
mais de dois meses a vida da cidade já voltava ao normal. Em 30 de
novembro, os atos especiais aprovados a fim de se enfrentar a crise
sanitária foram revogados. Não
obstante, o aumento nos gastos públicos foi considerável, sendo para
seu financiamento abertos créditos
especiais que, somados, atingiram
o valor de 250:000$000. Washington Luís seria prefeito da capital
até agosto de 1919, quando se afastou a fim de concorrer ao governo
do Estado. Eleito, assumiu como
governador em 1º de maio de 1920.
Findo seu mandato, foi candidato
à presidência da República, cargo
que assumiria em 15 de novembro
de 1926.

Grandes foram as despesas que
fizemos, mas necessárias e inadiáveis foram elas e de ordem a não
permitir que se olhasse a economias e muito menos a regatear;
muitas delas respondem a necessidades permanentes, como aquisições de terrenos para aumento de
cemitérios, os respectivos muros,
e, feitas afora, aliviaram as verbas
ordinárias do nosso orçamento. [...]
Não obstante se considerar extinta
a epidemia, as suas consequências e
as despesas dela decorrentes ainda
perduram [...] (Cf. WASHINGTON
LUÍS, 1918, p. 41)

Seis semanas... seis semanas foi o
período que durou a epidemia da
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gripe espanhola na cidade de São
Paulo, mas seus efeitos na economia e nas finanças públicas locais
se arrastaram por mais tempo.

Se comparada à gripe espanhola, a
atual crise sanitária tem se mostrado muito mais grave. Desde março
deste ano, tanto a prefeitura como
o governo do Estado têm adotado
medidas de isolamento social, além
de ações com o objetivo de ampliar
o número de leitos e capacidade de
socorro às vítimas da nova gripe.

Já se passaram mais de 12 semanas desde o registro dos primeiros
casos, quase o dobro do tempo que
durou toda a espanhola, e ainda
não se sabe ao certo se chegamos
ao pico da epidemia. As medidas de
flexibilização recentemente adotadas fizeram aumentar o ritmo de
contágio, o que motivou novamente
o fechamento do comércio em algumas cidades do interior do Estado.
Resta-nos aguardar os próximos
desdobramentos, e esperar que o
relatório sobre o enfrentamento
da epidemia da COVID-19 seja tão
auspicioso quanto o relatório apresentado por Washington Luís em
dezembro de 1918.
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