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Finanças Públicas: Mitigação da Crise e Vislumbre de Novo Modelo do Fundeb
Vera Martins da Silva (*)

No embate entre o pensamento
liberal da equipe econômica e as
crises sanitária e econômica prevaleceram as exigências do mundo
real, com a adoção de várias medidas fiscais expansionistas, como
o diferimento de pagamentos de
tributos, auxílios à manutenção do
emprego e transferências de renda
para grupos vulneráveis. Medidas
de apoio creditício ao setor privado
(que por vezes foram implementadas com baixa eficácia), medidas
administrativas (que permitiram
flexibilidade nas compras governamentais) e repasses financeiros
a entes subnacionais de governo
para o combate à pandemia do
novo coronavírus foram também
adotados.
E assim, depois do choque de maior
intensidade no segundo trimestre

de 2020, a economia começa a dar
sinais de recuperação, embora a
covid-19 ainda apresente um número alarmante de vítimas.

1 Resultados do Tesouro Nacional

Entre janeiro e junho de 2020, o
Resultado Primário do Governo
Federal foi de um déficit de R$
417 bilhões contra R$ 29 bilhões
no mesmo período de 2019, valores nominais. No acumulado em
12 meses, o déficit foi de R$ 484
bilhões, estimado em 6,7% do Produto Interno Bruto (PIB). A estimativa para 2020 é de déficit primário de cerca de R$ 787 bilhões,
aproximadamente 11% do PIB. Ou
seja, além da crise sanitária que já
ceifou a vida de mais de 100.000
pessoas, a crise fiscal é gigantesca

e a tendência é de um abrupto crescimento da dívida pública federal,
já que Estados e Municípios não
têm capacidade legal para fazer
nova dívida.

2 Fatores que Afetaram o Resultado Primário
O Resultado Primário decorre de
duas fontes. Primeiro, a queda da
Receita Total, que passou de R$
765 bilhões no primeiro semestre
de 2019 para R$ 658 bilhões no
primeiro semestre de 2020, queda
real de 16,5% (IPCA). Em segundo
lugar, o fator mais decisivo para
o Resultado Primário, foi a forte
expansão das Despesas Totais, que
passaram de R$ 654 bilhões no
primeiro trimestre de 2019 para
R$ 944 bilhões.
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Como parcela da Receita do Governo Federal é compartilhada com
Estados e Municípios, cerca de
50% do Imposto de Renda (IR) e
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a queda da arrecadação implicou também redução
das Transferências por Repartição
de Receitas em 7%. Isso viria a ser
compensado por Auxílio a Estados
e Municípios.

Dentro da estrutura do Governo
Federal, o resultado do Banco Central ficou relativamente estável,
não afetando o primário. O déficit
do Regime Geral da Previdência
disparou, passando de R$ 95 bilhões no primeiro semestre de
2019 para R$ 195 bilhões, ou seja,
praticamente dobrou. Contudo,
o grosso da expansão do déficit
primário ocorreu no âmbito do
Tesouro Nacional, que passou de
R$ 66 bilhões para R$ 221 bilhões
no comparativo entre o primeiro
semestre de 2019 e o de 2020, um
aumento de 3,5 vezes o déficit do
primeiro semestre de 2019.
O Déficit Previdenciário, incluindo
o Regime Próprio dos Servidores
Federais e do Regime Geral foi de
R$ 415 bilhões, cerca de 6% do PIB.
Destaca-se a estabilidade do déficit
do Regime Próprio dos Servidores
Federais em R$ 100 bilhões e o aumento de R$ 100 bilhões nas Despesas com o Regime Geral devido à
antecipação do 13⁰ em abril, maio
e junho.

3 Receitas
Em termos da média móvel de 12
meses, a Receita Administrada
pela Receita Federal, valores reais
(IPCA) teve queda de 7% entre
junho de 2020 contra junho de
2019, e a Arrecadação Líquida para
RGPS teve queda de 9%. Ressalte-se que o tombo da arrecadação
ocorreu entre maio e junho de
2020, em parte pela queda da atividade econômica e em parte pelo
diferimento de pagamento de tributos no âmbito de ações para
atenuar a crise da covid-19, especialmente da Contribuição Previdenciária Patronal e do Sistema
de Tributação Simples. Até 30 de
junho, a estimativa é que o valor de
pagamentos diferidos tenha sido de
R$ 81 bilhões.

Destaque-se também que o grosso
da queda de receitas ocorreu na
Arrecadação do RGPS (Previdência
Social), R$ 38 bilhões, no comparativo do primeiro semestre de 2019
e 2020 e também R$ 39 bilhões da
Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS). No
caso da queda da receita previdenciária, destaque para a suspensão
dos pagamentos dos acordos celebrados entre o INSS e os Municípios
devedores, que impactou negativamente na arrecadação federal.

4 Despesas

Na comparação do primeiro semestre de 2019 com o primeiro
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semestre de 2020, as Despesas Totais aumentaram, em termos reais
(IPCA) R$ 271,1 bilhões (+ 40%).
Desse montante de acréscimo, R$
211 bilhões devem-se a Despesas
em relação à crise da covid-19, que
têm caráter temporário, como o
diferimento de tributos, Auxílio
Emergencial a pessoas, Auxílio a
Estados e Municípios e auxílios e
subsídios de crédito a empresas.
As despesas decorrentes de ações
para mitigar os efeitos da covid19, apesar de temporárias, tendo
em vista o Estado de Calamidade
Pública (Decreto Legislativo n.6,
de 20/03/2020) até o final de 2020,
foram consideradas despesas obrigatórias e vinculadas à abertura de
créditos especiais para ações nessa
área. Já as Despesas Discricionárias apresentaram estabilidade,
em termos reais (IPCA), em relação
a meados de 2019, com R$ 135 bilhões.

5 Despesas com a Covid-19

O maior montante das despesas,
no conceito valor pago, referente
às ações relativas à covid-19 foi o
das transferências a pessoas, o Auxílio Emergencial de R$ 600,00 por
beneficiário por mês, que representou cerca de metade dos recursos
destinados ao enfrentamento do
problema: foram R$ 122 bilhões
transferidos entre abril e junho de
2020.
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Em termos de principais montantes, seguem R$ 30 bilhões para
Despesas Adicionais com o Ministério da Saúde e outros ministérios
associados a ações de combate à
pandemia; R$ 22 bilhões de Auxílio
Financeiro a Estados e Municípios;
R$ 17 bilhões para Financiamento
de Pagamento de Folha Salarial e
R$ 14 bilhões para Auxílio Emergencial de Manutenção de Emprego
e Renda.

No meio da gigantesca crise múltipla, a questão federativa continua
pendente. Em que pese o Auxílio Financeiro da União a Estados
e Municípios para o combate da
covid-19, neste ano de 2020 não
houve nenhum repasse aos entes
subnacionais referente às Compensações Financeiras decorrentes de
desoneração de exportações e créditos variados (Lei Kandir e Fundo
de Exportação), pois continua indefinida a regulamentação sobre a
transferência desses recursos pelo
Congresso Nacional, mesmo com a
indicação de sua urgência pelo Supremo Tribunal Federal.
Cabe ressaltar que o Auxílio Financeiro da União a Estados e Municípios foi a única opção possível
durante a crise da covid-19, dado o
impedimento legal de emissão de
dívida pelos Estados e maioria dos
Municípios. E quem efetivamente
executa a maioria das ações na
saúde são os níveis subnacionais
de governo, cabendo ao Executivo
federal a coordenação do sistema,
mesmo que neste caso em especial

tenha ocorrido muita descoordenação no combate à pandemia,
com trocas de ministros da saúde
e péssimos exemplos por parte do
presidente da República.

No caso do Auxílio a Estados e
Municípios estão previstas transferências em quatro parcelas, num
total de R$ 60,15 bilhões, mais a
suspensão temporária de pagamentos acordados anteriormente,
estimados em até mais R$ 60 bilhões.1

6 Regra de Ouro e Teto de Gastos
Devido ao Estado de Calamidade Pública por causa da covid-19,
tanto a Regra de Ouro como o Teto
de Gastos não precisam ser cumpridos em 2020. No caso da Regra
de Ouro, trata-se de uma regra
fiscal constitucional que impede
que operações de crédito, ou seja,
endividamento, sejam utilizadas
para cobrir despesas correntes.
Portanto, emissão de dívida só
deveria ser usada para pagar despesas de capital, ou seja, investimentos, inversões financeiras ou
amortização de dívida.
Até 2017, essa regra foi cumprida
sem maiores problemas. Posteriormente, a recessão se instalou e o
governo federal passou a usar de
expedientes permitidos por lei com
autorização do Congresso Nacional
para usar recursos oriundos de
operações de crédito para despesas correntes. Note-se que cum-

primento da Regra de Ouro deve
ser observado legalmente apenas
no fim do ano fiscal e, mesmo estando suspensa pela calamidade
sanitária, pode-se analisar como
está a relação entre as operações
de crédito e as despesas de capital/
despesas correntes. O resultado
acumulado de 12 meses, ao final do
primeiro semestre de 2020, mostra
que as operações de crédito superaram as despesas de capital em
R$ 291,1 bilhões. Portanto, o endividamento está sendo fundamental
para dar conta do aumento de despesas para o combate à covid-19.
No caso da regra do Teto de Gastos,
e caso não seja prorrogado o Estado de Calamidade para 2021, é bem
provável que as despesas sujeitas
ao teto cheguem efetivamente aos
limites, definidos como as despesas do ano anterior acrescidas da
inflação, o que implica o acionamento de um conjunto de gatilhos,
especialmente relacionados a controle de gastos com pessoal. Efetivamente, até 2020, essa regra não
foi uma restrição para ajustes nas
despesas federais anuais. Porém,
com a perspectiva de crescimento
de gastos de médio e longo prazos,
foi requerida a mudança das regras para obtenção de benefícios
previdenciários, a Reforma da Previdência, cujos resultados devem
ocorrer ao longo de muitos anos. É
bem provável que em 2021 a questão da regra do teto tenha de ser
enfrentada, seja pelo acionamento
dos controles de gastos já previstos
ou por sua modificação.
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7 Dívida Pública Federal
A Dívida Pública Federal (DPF)
apresentou aumento de 3,3% entre
maio e junho de 2020, atingindo R$
4.389,94 bilhões, devido ao aumento de R$ 115 bilhões na emissão
líquida de dívida e apropriação de
R$ 24,26 bilhões de juros. O custo
médio do estoque da DPF aumentou de 8,71% em dezembro de 2019
para 9,04% em junho de 2020,
apesar da redução do custo das
emissões no mercado interno, que
passaram de 6,94% em dezembro
de 2019 para 5,35% em junho de
2020. 2 O aumento do custo médio
do estoque da dívida ocorreu devi-

do à depreciação cambial. Em dezembro de 2019, o custo médio da
Dívida Pública Federal Externa era
de 9,65% ao ano. Após a grande volatilidade e depreciação cambial do
primeiro semestre de 2020, o custo
médio da Dívida Pública Federal
Externa aumentou para 47,94%
ao ano em junho de 2020, ou seja,
3
pode-se dizer que quintuplicou.
Com o aumento das despesas para
enfrentar a covid-19, a tendência é
de aumento da dívida pública federal, e por consequência, do governo
consolidado, como pode ser visto
pelo Gráfico 1, onde é apresentada
a evolução da dívida líquida fede-

ral e governo consolidado, ou seja,
o conjunto dos governos federal,
estaduais e municipais, acumulado em 12 meses (% PIB). Apesar
de ser preocupante a expansão da
dívida, 6 pontos percentuais sobre
o PIB entre março e junho de 2020,
há que se considerar que isto não é
uma especificidade brasileira, pois
a maioria dos países tem sido obrigada a enfrentar os efeitos da crise
múltipla. Além disso, a redução da
volatilidade cambial e a queda das
taxas de juros reduzem o custo da
dívida. Até o final da pandemia e
do Estado de Calamidade, esse é o
novo normal.

Gráfico 1 - Dívida Líquida do Setor Público - Acumulado em 12 Meses (% PIB), Dez/2001 a Jun/2020

Fonte: Séries Estatísticas – Bacen.
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8 Futuro Próximo: Novo Fundeb
O Fundo de Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb) tem
sido um importante modo de repartir as receitas entre Estados e
Municípios para o financiamento
da educação segundo o número de
matriculados em cada rede de ensino, com a União suplementando
em 10% esse financiamento. Mas,
como qualquer modelo social, pode
e deve ser revisto e aprimorado
recorrentemente.
Os principais problemas do atual
Fundeb são seu caráter temporário, devendo acabar ao final deste
ano, e a baixa contribuição de apor4
tes financeiros da União. O Novo
Fundeb foi desenhado para resolver esses problemas e tem sido
discutido por especialistas por
vários anos desde 2015. Finalmente foi aprovado na Câmara (PEC
15/2015) por maioria esmagadora
e deve ser aprovado no Senado sem
modificações, denominado agora
PEC 26/2020.
O Novo Fundeb substituirá o atual
a partir de 2021, e será permanente em nível constitucional. A parcela da União, atualmente de 10%,
deverá ser ampliada anualmente
até atingir 23%, no mínimo, em
2026. A distribuição desse adicional, acima dos 10% já existentes,
deverá priorizar a educação infantil, de competência municipal.
Além da Emenda Constitucional 26
(EC), deve ser elaborada ainda este

ano uma lei complementar com as
definições de parâmetros e regras
de cálculo dos valores referentes
ao custo por aluno/ano mínimo a
serem atingidos por Estados e Municípios. Foi introduzido também
pela EC o conceito de Custo Aluno-Qualidade (CAQ), que deve avaliar
as condições de oferta das redes de
ensino. Este item também deve ser
regulamentado e já promete gerar
polêmica e questionamentos jurídicos no futuro.
A distribuição ficará dividida em
três partes:

1) A parcela do fundo com aporte
de 10% da União continua sendo
distribuída entre os Estados para
aqueles que não atingirem o padrão mínimo nacional;

2) 10,5% devem ser destinados para
as redes municipais, distrital ou
estadual para aqueles que não
atingirem o valor anual mínimo
por aluno, definido nacionalmente. Nesta parcela deverá haver
aplicação de 15% em investimentos na educação e 50% destinados para a educação infantil;
3) 2,5% com base na melhoria da
aprendizagem.

O Novo Fundeb estabelece que pelo
menos 70% dos valores recebidos
pelos entes federativos devem ser
usados para pagamento de profissionais da educação, superior aos
60% do atual Fundeb. Há ainda a
previsão constitucional de compra de vagas pelas redes públicas,

caso necessário, em escolas privadas sem fins lucrativos, o que já
era possível anteriormente. Deixa
claro também que os recursos vinculados ao Fundeb não podem ser
usados para pagamento de aposentados e pensionistas.

Uma inovação relevante é a introdução de indicadores de melhoria
da educação na distribuição de
recursos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) dos Estados para a Quota-parte municipal do ICMS, que corresponde a 25% do montante arrecadado do ICMS por cada Estado.

Até agora, do montante distribuído
aos Municípios, 75% correspondem ao valor adicionado gerado
localmente e 25% segundo critério
próprio de cada Estado. A EC reduziu de 75% para 65% o critério
referente ao valor adicionado gerado e direcionou 10% para indicadores de melhoria nos resultados
5
do ensino obrigatório. Os Estados
terão dois anos a partir da entrada
em vigor da EC para se adaptar aos
novos critérios de repartição do
ICMS.
E, finalmente, caso ocorra uma mudança nos tributos, no caso de uma
reforma tributária, deverá haver
compatibilidade dos valores devidos ao novo Fundeb. Efetivamente, a reforma tributária tem sido
discutida, aliás como tem sido há
décadas, no sentido de simplificação do sistema tributário, questão
obviamente consensual, mas quan-
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do se verificam seus impactos setoriais e regionais, os
ganhos e as perdas dissolvem os consensos.

5 A introdução do critério de desempenho educacional foi baseada
na experiência do Estado do Ceará, que tem obtido um desempenho
importante nas avaliações da educação.

1 Ver Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020.

2 A queda das taxas de juros na captação no mercado interno seguiu
a queda da taxa da SELIC.

3 Apesar de atualmente ser pequena a participação da Dívida Pública
atrelada ao câmbio, de apenas 5,8% do total, a forte volatilidade
cambial e depreciação do real fizeram o custo médio do estoque da
dívida ficar mais elevado.

4 O atual Fundeb faz parte das Disposições Transitórias da Constituição
Federal.
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Setor Externo: Mudança no Perfil do Balanço de Pagamentos
Vera Martins da Silva (*)

O resultado de Transações Correntes (TC) no segundo trimestre
de 2020 foi positivo, em função da
queda de Importações de Bens (em
especial, de derivados de petróleo),
assim como da redução das despesas de Serviços, notadamente
das despesas com viagens internacionais. Esse resultado positivo
em TC é atípico para a economia
brasileira, que sistematicamente
tem TCs negativas e consegue fechar suas contas com recursos de
origem externa. A conjugação da
pandemia com a redução da taxa
de juros básicos está na origem
dessa mudança no perfil da TC. A
questão é saber se isso veio para
ficar ou, caso contrário, quanto
tempo vai durar.

Apesar das limitações de mobilidade devido ao combate à pandemia
do novo coronavírus, ocorreu aumento das Exportações de Bens,
com destaque para a soja em grão
e minério de ferro, reafirmando o
domínio do modelo de exportação
de produtos primários. Paralelamente, ocorreu uma redução
significativa das Exportações de
veículos automotores, especialmente devido à crise que continua
atrapalhando a economia argentina, principal destino desse tipo de
exportação.

1 Commodities

O Índice de Commodities do Banco
Central do Brasil (IC-Br) indica
que o mercado externo é, neste

momento, uma possibilidade importante de crescimento para a
economia brasileira, mesmo com
o tombo generalizado das economias dos países desenvolvidos. O
IC-Br teve um aumento de 7% no
mês de julho de 2020 em relação
ao mês anterior e de 12% durante
o ano de 2020 contra o mesmo período de 2019. O maior destaque é
o desempenho positivo do Índice
relativo a Metais, de 32% no ano,
compensando a queda de 10% no
Índice relativo a Energia (petróleo brent, gás natural e carvão)
e o bom desempenho do Índice
relativo à Agropecuária, +13%
no acumulado do ano. O Gráfico 1
apresenta a evolução mensal do
Índice IC-Br e suas componentes ao
longo de 2019 e 2020, destacando-se a trajetória dos metais.
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Gráfico 1 - Índice de Commodities do Banco Central, IC-Br. Dezembro/2005=100.

Fonte: Bacen.

2 Taxa de Câmbio
Neste primeiro semestre de 2020,
a taxa de câmbio apresentou grande volatilidade e depreciação em
relação ao dólar, acompanhando
a crise múltipla (sanitária, econômica e social) e incerteza generalizada nos diversos países com a
paralisação de várias cadeias in-

ternacionais de negócios. O Gráfico
2 apresenta os valores diários da
taxa de câmbio desde o início do
ano e pode-se ver a depreciação do
real de cerca de 35% entre o início
de 2020 e o começo de agosto deste
ano.
Para mitigar tanto a volatilidade
quanto a depreciação, o Banco
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Central passou a vender dólar no
mercado cambial, amenizando as
oscilações, através da venda direta
de moeda estrangeira. Isto causou
uma redução de cerca de US$ 28
bilhões na posição de Reservas
Cambiais Líquidas, que ao final de
julho de 2020 estavam em US$ 302
bilhões, o que ainda é uma situação
1
de conforto no front externo.
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Gráfico 2 - Taxa de Câmbio Nominal. Valor Diário Médio, 02/Jan/2020 A 12/Agosto/2020

Fonte: Bacen.

3 Transações Correntes e Conta Financeira
O resultado em Transações Correntes (TC) foi positivo em US$ 6,4 bilhões no segundo trimestre de 2020,
sendo esse resultado um reflexo da impressionante
redução da atividade econômica em face da pandemia
de COVID-19 no país. As receitas tiveram queda de US$
1,6 bilhões, compensada pela espantosa queda de US$
24 bilhões de despesas entre o primeiro e o segundo
trimestre de 2020.

O Gráfico 3 mostra a evolução de Receitas e Despesas entre residentes e não residentes no país, assim
como o resultado de Transações Correntes ao longo
dos trimestres desde o início de 2019. O normal para

o Brasil tem sido apresentar déficit em Transações
Correntes e captar recursos externos para financiar
suas despesas em moeda estrangeira. Mas não foi esse
o caso no segundo trimestre de 2020; nesse período, o
medo e as restrições sanitárias paralisaram uma série
de setores, especialmente atividades relacionadas à
mobilidade.

A contrapartida da mudança em TC pode ser vista pela
Conta Financeira, que no segundo trimestre de 2020
foi US$ 7,5 bilhões, ou seja, o Brasil financiou o resto
do mundo nesse trimestre. Destaca-se o aumento de
Investimento Brasileiro Direto no Exterior de US$ 13
bilhões e queda de US$ 10 bilhões no Investimento
Estrangeiro Direto no país.
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Gráfico 3 - Transações Correntes, Valores Trimestrais.

2019.I - 2020.II

Fonte: Bacen. US$ milhões.

4 Corrente de Comércio Exterior
A Corrente de Comércio de mercadorias (exportações
mais importações) da economia brasileira declinou
nos anos de 2019 (3%) e 2020 (8%), conforme apresentado no Gráfico 4. Este gráfico permite a visualização do desempenho da Corrente de Comércio a partir
de 2010, no comparativo do primeiro semestre de cada
ano em relação ao primeiro semestre do ano anterior.
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Destaca-se a queda expressiva da Corrente de Comércio nos anos da recessão de 2015 e 2016, especialmente pela redução das Importações, assim como a
retomada em 2017 e 2018. Um novo período de queda
ocorreu em 2019, ano no qual a redução dos fluxos
de comércio deveu-se tanto à queda de Importações
quanto das Exportações. E em 2020 a Corrente de Comércio exterior também tem sofrido com a crise mundial do comércio em razão da Covid-19, embora ainda
ocorra alguma tração devido às Exportações.
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Gráfico 4 - Corrente de Comércio (Exportação + Importação). Valores Acumulados Entre Janeiro-Julho Sobre
Igual Período do Ano Anterior (%)

Fonte: Ministério da Economia, Estatísticas de Comércio Exterior.

5 Balança Comercial
A Balança Comercial de Bens e Serviços apresentou
crescimento de US$ 16,4 bilhões entre o primeiro e o
segundo trimestres de 2020, tanto pelo aumento das
Exportações (de +US$ 4,7 bilhões) como, e especialmente, pela queda das Importações (de US$ 9 bilhões)
entre esses dois trimestres.
Entre as Exportações, o produto mais representativo
foi a soja em grão; sozinha, representou o maior percentual da pauta de exportação (20% das exportações
no primeiro semestre de 2020), seguida por exportação de petróleo bruto (10%) e minério de ferro (10%).
Entre o primeiro semestre de 2019 e 2020, a soja teve
aumento de 33%, a exportação de óleo bruto teve
queda de 10% e a exportação de minério de ferro,
mesmo sendo a terceira maior relativamente, apresentou queda de 4%. No caso da exportação de veículos

automotores de passageiros, que representou apenas
1% das exportações de bens no primeiro semestre de
2020, houve queda acentuada (44%) entre o primeiro
semestre de 2020 e igual período em 2019.

O atual modelo primário exportador merece um destaque: a relevância das importações de derivados de
petróleo, 4% do total das importações, apenas atrás
da importação de adubos e fertilizantes (7%), compostos químicos inorgânicos, (5%) e equipamentos
2
de telecomunicações (5%). A questão é que o país
tem exportado o óleo bruto e importado derivados
de petróleo em um momento histórico em que não há
insuficiência tecnológica ou de capital que implique
tal situação. A explicação é a falta de prioridade nacional para agregar valor domesticamente, o que ocorre
também com várias outras commodities além do óleo
bruto.
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Por outro lado, e como era esperado, em meio aos tempos sombrios
da pandemia da COVID-19, ocorreu
uma expansão de 62% nas importações de equipamentos para uso
medicinal, o que efetivamente foi o
resultado da “guerra” dos diversos
governos pela aquisição de materiais e equipamentos para o combate ao coronavírus no mercado
internacional. A maioria dos países
estava despreparada para enfrentar um problema de saúde pública
de tal magnitude e, ironicamente, a
China, onde a pandemia começou,
é o maior produtor e exportador
dessas mercadorias.
A obtenção de resultado positivo
em TC foi ajudada também pela
queda das despesas com Serviços
não fatores de produção (recuo de
US$ 2,5 bilhões), dos quais cerca
de 50% referem-se a despesas
com viagens internacionais. Efetivamente, entre os setores que
sofreram maior impacto durante
a atual pandemia destaca-se o de

turismo, com sérias perdas para as
empresas de transporte, hotéis e
restaurantes, assim como empreendimentos culturais. A tendência
é uma virtualização de parte desses serviços e reorganização dos
negócios, provavelmente com a
redução do número de empresas
nesses setores.

Ao contrário do que ocorria no
passado recente, entre o primeiro
e o segundo trimestres de 2020,
os resultados da Renda Primária,
os fluxos de pagamentos pelo uso
de fatores de produção entre residentes e não residentes apresentaram queda de US$ 6 bilhões. Essa
queda foi causada pela redução de
Pagamentos por Investimento Direto (US$ 3 bilhões) e também pela
queda de pagamentos ao exterior
devido a Investimentos em Carteira
(US$ 3,8 bilhões). Essas informações sugerem que as empresas tiveram mudanças em suas estratégias
de negócios, alterando seus fluxos
financeiros internacionais em fun-
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ção do choque múltiplo e das novas
condições de política monetária e
fiscal nos diversos países para o
enfrentamento da crise.
1 As Reservas Cambiais Líquidas incluem as
operações passivas de Swap cambial. No
início de 2019, esse valor era de US$ 318
bilhões. As Reservas Internacionais Brutas
tiveram queda de US$ 22 bilhões entre janeiro de 2019 e julho de 2020, com posição
de US$ 355 bilhões no final de julho de 2020.

2 Percentuais referentes à participação de
cada mercadoria no total importado no
primeiro semestre de 2020, segundo os
dados das Estatísticas do Comércio Exterior,
do Ministério da Economia.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Renda Básica Universal em Tempos de Pandemia: Subsídios
1
Para o Debate (Parte I – História, Conceitos e a Experiência Internacional)
José Paulo Zeetano Chahad (*)

1 Introdução
Desde o final do ano de 2019 um
“ser” invisível e cruel colocou o
mundo de joelhos, obrigando a
humanidade a rever, bem como a
modificar, drasticamente, diversos
aspectos do padrão de vida vigente
até aqui. Os impactos originados
pela Covid-19 (novo coronavírus)
se espalham por todas as partes
do globo, e em cada país, ou região,
atingem de forma intensa diversos setores, com destaque para
as áreas da saúde e da atividade
econômica. Esses impactos na economia são tão maiores quanto mais
rigoroso for o isolamento social,
este um imperativo para combater
a velocidade do contágio.

O temor justificado de fortes contrações econômicas, resultando
em massivo desemprego, grande
elevação da informalidade e, principalmente, forte aumento dos níveis de pobreza, tem requerido dos
governantes a busca de políticas
sociais que minimizem estes fenômenos. A solução para se evitar
uma tragédia maior depende de
cada país, levando em consideração
seus aspectos sociais, culturais e
econômicos. Mas, as dificuldades
de todos fizeram recrudescer, no
campo econômico, a discussão da
decantada ideia da Renda Mínima
Universal (RBU) como uma Caixa
de Pandora para todos os males
devido aos impactos da pandemia
2
do novo coronavírus.

Contudo, não obstante a ideia de
uma renda mínima ganhar forte
impulso após o surgimento da
covid-19, a possibilidade de sua implantação como uma política já era
debatida por uma vasta literatura,
não há décadas, mas há séculos.
De acordo com Gentilini, Grosh
e Yemtsov (2020), até o início do
corrente ano já se contabilizavam mais de120 livros sobre RBU,
sendo 91 após o ano de 2010, o que
indica a publicação, em média, de
um livro por semana. Além disso,
havia a proposição de 36 políticas
do gênero, 22 programas pilotos
ao redor do mundo e, ainda, foram
identificados cerca de 200 títulos
direta ou indiretamente ligados ao
tema.
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Estas informações mostram, claramente, que a ideia de uma RBU
há muito povoa a mente de acadêmicos, políticos, instituições e governantes, vindo a sofrer um novo
impulso com a atual pandemia. No
entanto, um exame mais acurado
da vasta literatura sobre RBU mostra que a definição, os fundamentos
analíticos, os conceitos e aspectos
práticos de sua implantação variam significantemente, revelando
uma heterogeneidade que pode
auxiliar em sua implantação num
primeiro momento, principalmente
em decorrência do interesse público, mas também pode minar uma
discussão política coerente e bem
estruturada, dada a dificuldade de
implantá-la.

2 As Principais Etapas Históricas
da Proteção Social e a RBU

O debate sobre renda básica no
mundo é antigo e reflete preocupação não apenas com as imensas
desigualdades sociais que sempre existiram, nas várias etapas
do desenvolvimento histórico da
humanidade, mas também em decorrência dos impactos das várias
ondas de transformações tecnológicas sobre o mercado de trabalho,
as quais, olhando o futuro, sempre
podem levar à extinção de milhares
de postos de emprego. No entanto,
foi com a emergência provocada
pela pandemia do novo coronavírus, e o risco da maior recessão
econômica já vista no mundo, que
a discussão ganhou força inédita

em diferentes países, incluindo o
Brasil.

A proteção aos pobres tem sido
uma constante preocupação da
humanidade, dado que, em praticamente todos os momentos da
história, o crescimento econômico
tem ocorrido com desigualdades de
renda, gerando pobreza e privação.
Desde a Idade Média surgiram na
Inglaterra e no País de Gales inúmeras versões da chamada “Lei dos
Pobres”, as quais concediam auxílio financeiro a estes, mas obrigava
os homens capazes a prestarem
serviços sociais em asilos e albergues. A contrapartida era que as
crianças tinham que frequentar a
escola para garantir-lhes educação.
Quem não trabalhava corria o risco
de ser açoitado, preso podendo, em
casos extremos, ser até condenado
à morte.3
A legislação inglesa de então teve
seu primeiro registro em 1536,
quando foram aprovadas leis para
tratar dos “pobres impotentes”,
embora a dinastia Tudor houvesse
passado uma regulamentação de
ajuda financeira, com a finalidade de evitar problemas devido às
ações de vagabundos e mendigos.
Posteriormente, a Rainha Elizabeth I consolidou toda a legislação de
ajuda aos pobres, mendigos e vagabundos, que ficou conhecida com a
“Antiga Lei dos Pobres”.
A “Nova Lei dos Pobres” foi editada
em 1834, modificando significativamente as formas anteriores
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de combate à pobreza. Este novo
estatuto alterou a antiga “Lei dos
Pobres” de um sistema que era
totalmente administrado ao nível
local, pelas paróquias e instituições religiosas, para outro sistema, altamente centralizado, que
favorecia o desenvolvimento, em
larga escala, das denominadas
workhouses. Estas “casas de trabalho”, criadas pela nova legislação,
admitiam como única forma de
ajuda aos pobres o seu alojamento, em regime prisional, onde os
operários realizavam trabalhos de
baixa produtividade, monótonos e
extenuantes.

O sistema da “Lei dos Pobres” como
forma de proteção aos desprovidos
de recursos caiu em desuso nos
anos iniciais do século XX, em decorrência das reformas de cunho liberal que foram introduzidas para
cuidar, não mais dos pobres, mas
de outra categoria de desprovidos,
os desempregados, agora aparecendo em larga escala como fruto
do desenvolvimento acelerado do
capitalismo industrial. O advento
da Revolução Industrial redesenhou a forma como as pessoas viviam, fazendo surgir uma enorme
massa de trabalhadores assalariados, representando o alvorecer do
mercado de trabalho como hoje o
conhecemos. O sistema de apoio
aos trabalhadores e cidadãos pobres teria que mudar.
Com o fortalecimento do sistema
industrial, a questão da assistência
à pobreza ganhou novos contor-
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nos, pois as multidões de desempregados emergiam como o novo
contingente de trabalhadores necessitando do apoio oficial, para se
evitar uma ampla disseminação da
pobreza. Assim, a Lei dos Pobres
foi perdendo sentido para um problema mais grave, o desemprego de
cunho industrial.

Na passagem do século XIX para o
século XX, o crescimento da indústria remodelou o sistema fabril tão
profundamente que novas formas
de dividir os riscos do trabalho se
fizeram necessárias. Começaram
a surgir esquemas de proteção
contributivos, principalmente em
decorrência do modelo alemão
adotado por Bismark, em 1899,
caracterizado por uma estrutura
de financiamento advinda das contribuições de empregados, empregadores e até mesmo do governo.

Um novo debate estava estabelecido: como o desemprego poderia
ser tratado de forma a não elevar
ainda mais os níveis de pobreza,
marginalidade e exclusão social?
Desse debate nasceu um poderoso instrumento para minorar os
efeitos da desocupação sobre a
pobreza: o seguro-desemprego.
De um lado, estavam aqueles que
ainda queriam aprimorar a “Lei dos
Pobres”, comandados pelo casal
Sidney e Beatrice Webb e, de outro,
aqueles que entendiam ser o desemprego aberto a chaga social a
ser combatida. Estes eram capitaneados por Lorde Beveridge, no
campo teórico, e por Sir Winston

Churchill, no front político. Após
intensos e calorosos debates prevaleceu a necessidade de se adotar
o seguro-desemprego como ação
social protegendo os desempregados e, simultaneamente, evitando
um agravamento da pobreza. Uma
consequência desse novo enfrentamento da pobreza, agora mais concentrada no mercado de trabalho
foi o fechamento das workhouses.4
A consequência dessa remodelação do sistema de proteção, como
um imperativo para acompanhar
as mudanças históricas trazidas
pelo surgimento do mercado de
trabalho assalariado, foi um firme
e gradual aumento da cobertura
dos novos sistemas de amparo ao
trabalhador que foram surgindo:

Coverage gradually increased as a
greater share of workforce moved
into factories and firms, and labor
markets formalizes – that is, workers and their employers were registered and monitored to comply
with various regulations, including
social insurance contributions from
payroll, income, and corporate
taxes. (GENTILINI, U.; GROSH, M.;
YEMTSOV, 2020, p. 19).

Ao longo da história, a tecnologia
tem tido forte impacto na adoção de um programa universal de
renda mínima. Isto porque sempre
houve o temor da falência dos já
cambaleantes sistemas existentes
de proteção, desde meados do século XX, devido à crescente velocidade de introdução de novas tecno-

logias. Em períodos mais recentes,
o surgimento da robótica, da inteligência artificial, da automação, da
tecnologia digital e da tecnologia
da informação tem elevado drasticamente o temor dos impactos
negativos sobre o mercado de trabalho, com o surgimento do desemprego em massa, do crescimento da
pobreza e, consequentemente, de
forte possibilidade da elevação dos
níveis de desigualdade de renda.

Neste contexto, diversas instituições, acadêmicos, políticos, empresários e trabalhadores acreditam
que haverá necessidade de se redesenhar o atual modelo de Welfare
State para minimizar tais efeitos.
Uma das possibilidades vislumbrada como solução para isto refere-se
à adoção de uma RBU onde todos,
sem distinção alguma, receberiam
uma renda monetária, sem qualquer tipo de condicionalidade.
Seus defensores argumentam que
a adoção de tecnologias mais avançadas sempre será a tendência do
futuro e, mesmo não sendo clara a
magnitude da substituição de homens por máquinas, a necessidade
de uma RBU é o principal mecanismo diante da inevitabilidade deste
tsunami tecnológico:

UBI has the potential to give our
troubled economy a twenty-first-century shot in the arm by transforming the technological distribution that’s been causing so much
anxiety in a force for self-fulfillment
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and the common good. (STERN,
2016, p. 171)

Nesta perspectiva, com as novas
tecnologias elevando o risco de
amplo desemprego, aumento da
pobreza em larga escala e dificultando a transição para os novos
postos de trabalho que elas mesmas criam, a ideia de uma RBU
aparece como um elemento aglutinador contra a existência de tais
problemas.
Por fim, neste resumo histórico
sobre proteção social, a adoção de
uma RBU ganhou vigoroso impulso
em decorrência da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19), que
se disseminou globalmente com
velocidade alarmante desde o final
de 2019. Quase que de imediato,
países, regiões, instituições e a
população em geral perceberam
os fortes impactos deletérios em
todas as áreas econômicas, sociais,
trabalhistas e, principalmente, nos
sistemas de saúde. Neste contexto, o clamor por um novo sistema
de proteção social convergiu, de
forma revigorada, para a ideia da
RBU.

Até então, a discussão da RBU aparecia como um sucedâneo, ou complemento dos sistemas de seguridade social ou proteção social, mas
sua discussão sempre desfrutou
de um mínimo de racionalidade e
argumentação técnica/conceitual.
Agora, no caso da pandemia, as
possibilidades latentes de uma
forte queda no crescimento dos

países, um já visível aumento do
desemprego, um rápido empobrecimento da população e, principalmente, a rápida contaminação e
mortalidade das populações marginalizadas tornou a discussão da
renda mínima muito mais eivada
de argumentos passionais do que
aqueles baseados em fundamentação teórico/técnica/conceitual.
Este estado de espírito tem tido
como resultado uma discussão
que acaba produzindo “muito mais
calor do que luz”, tanto para o entendimento do que venha ser a
RBU quanto para a certeza de que,
realmente, se trata de um instrumento que prevalecerá para os fins
a que se destina. Com isso, acabam
predominando interesses políticos
e eleitorais para inúmeros países
como o Brasil e os Estados Unidos,
principalmente.

3 O Debate Sobre a RBU: o Que
Diz a Literatura Internacional
3.1 Definições, Conceitos e Características
Existe o reconhecimento na literatura de que há uma dupla falha no
entendimento da matéria: a falta
de uma definição unificada e a
inexistência de um arcabouço metodológico consagrado para tratar
da RBU. Desta forma, a bibliografia
fornece definições variadas, heterogêneas, refletindo diferenças
no enfoque, e inexistência de ar-
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cabouço conceitual minimamente
homogêneo.

Contudo, dentro do amplo espectro
de definições constantes da literatura, há três princípios que são
aceitos quase unanimemente por
todos (ou, então, aceitos pela ampla
maioria dos especialistas em RBU):

a) a necessidade de alcançar uma
vasta parte da sociedade;
b) deve ser oferecida sem qualquer
condicionalidade; e
c) deve ser paga em dinheiro.

Em princípio, os modelos de assistência social podem ser organizados observando-se três dimensões:
que tipo de transferência ele contemplará; como ele tratará a condicionalidade e qual o objetivo a ser
atingido. A RBU, em sua essência,
e dentro deste arcabouço, nada
mais é do que a combinação de três
características: uma transferência
monetária de caráter universal,
sem condicionalidades e paga em
dinheiro.
Muito embora os modelos de assistência social estejam assentados em apenas três pilares, a
combinação, assim como a interpretação deles acabam por originar inúmeros modelos diferentes
entre si, não sendo possível avaliar,
com precisão, o mérito e o alcance
de cada um. Segundo Francese e
Prady (2018, p. 6):
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Depending on how the above features are chose and combined,
scholars have proposed and discussed various forms of UBI, which
complicates the comparison and
the relative merits of an instrument
that changes across analysis and is
assigned different objectives.

Não importando as várias possibilidades de combinação das três
principais características, fazendo surgir inúmeras versões do
que venha a ser uma RBU, sempre
existiu, e continua a existir, um
acalorado debate acerca dos argumentos favoráveis e desfavoráveis
de sua adoção por um país em nível
nacional. Os argumentos serão
elencados nas seções seguintes.

3.2 Os Argumentos Favoráveis
5
à Adoção de Uma RBU
Esta subseção contempla os principais argumentos em favor da
adoção da RBU, sem uma hierarquia predeterminada, mas destacando aqueles mais frequentes e
mais enfaticamente defendidos.
Mesmo dentro de cada argumento apresentado não será possível
esgotar todas as opiniões, dada
a multiplicidade de ideias e propostas. Ademais, não se pretende
fazer qualquer análise sobre a complementaridade ou substituição
da RBU com outros programas
de proteção social. Também não
contempla países ou regiões, viés
político ou ideológico, ou outras

características que não sejam teóricas, técnicas ou conceituais.

3.2.1 A RBU Contribui Para Redução da Pobreza e Representa Um Novo Modelo de Distribuição de
Renda
O principal argumento é que o pagamento de uma renda fixa, acima
da linha da pobreza, para todo e
qualquer cidadão, sem condicionantes, seria uma ferramenta de
justiça social que garantiria maior
segurança para todos. Ao permitir
o acesso a recursos monetários aos
mais carentes haveria redução da
pobreza, pois daria a eles maior
acesso ao mercado de consumo,
além de promover a liberdade e os
direitos individuais. Isto ocorreria
porque a população de baixa renda
veria ampliadas as possibilidades de se envolver em formas de
trabalho não reconhecidas pelo
mercado.
Uma consequência disto seria a
redução da desigualdade de renda.
Há, ainda, outras óticas pelas quais
haveria redução da pobreza. Uma
refere-se ao aumento nos níveis
educacionais das famílias de baixa
renda, pois ao receber uma renda
fixa, muitas famílias não mais dependeriam do trabalho dos filhos,
facilitando, assim, seu ingresso na
escola. Por fim, também aparece
como elemento de redução da pobreza o fato de que o trabalhador

teria liberdade de escolher empregos melhores, com maiores níveis
de remuneração.

Ainda sobre a questão da pobreza
e concentração de renda, existem
aqueles que afirmam se tratar de
um novo modelo distributivo, bem
como uma nova ética de se tratar
as classes mais carentes, levando-as a desfrutar de maior liberdade:

There are many arguments in
favour of moving towards a basic
income system as an anchor of a
21st century income distribution
system. The primary arguments
are ethical rather than instrumental. They are about underpinning
a good society, not about poverty
per se. It is fundamentally a matter
of social justice. This is argued elsewhere, and is not the subject
of this short contribution. Here I
would like to focus on how a basic
income could enhance freedom.
(destaque do autor). (STANDING,
2020)

3.2.2 A Administração da RBU
é M a i s Fá c i l d o Q u e o s
Tr a d i c i o n a i s P r o g r a m a s
de Proteção Social Existentes
Os defensores desta possibilidade
argumentam que a RBU é menos
burocrática do que os atuais programas de proteção social, pois
utiliza inúmeras condicionalidades
para o benefício ser pago. Para
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eles, de fato, os programas condicionantes acabam enfraquecidos
pela existência de inúmeros fatores
estruturais, tais como elevado volume de informações e altos custos
administrativos, dificultando o
enquadramento adequado do beneficiário.

Além disso, existe, ainda, uma onerosa burocracia para monitorar os
programas tradicionais. Por outro
lado, múltiplos obstáculos como
sistemas de informação ruins, altos
custos de compliance, a necessidade de manter um amplo e dispendioso sistema de fiscalização
acabam elevando, frequentemente,
as taxas marginais de tributação e
desencorajando níveis maiores de
participação na força de trabalho.
(FRIEDMAM, 1967 e FRANCESE;
PRADY, 2018).

Assim, em princípio, a simplicidade da RBU aumenta a transparência do sistema de transferências
e, desta forma, economiza custos
por sua facilidade de administração. Ademais, a facilidade de
administração da RBU e sua redução de custos abrem espaço para
outras reformas estruturais que
seriam difíceis de serem realizadas nos modelos tradicionais de
proteção social. Por fim, sua simplicidade administrativa contribui
para a prevenção de burlas, vícios
e fraudes.

3.2.3 RBU Contribui Para as
Escolhas Pessoais e Para
a Eliminação do Estigma
Dos Programas Sociais
Em Que Há Condicionalidades
Os programas de transferências
com comprovação de informações
solicitadas (means-tested) provocam nos beneficiários um estigma,
especialmente pela contumácia em
recebê-los. Estudos mostram que
este estigma aparece de duas formas diferentes. Uma decorrente da
autoestima do próprio indivíduo,
ao ter que se submeter a testes
comprobatórios de sua petição. A
outra em função de uma antecipação da pessoa pelo eventual tratamento negativo que poderá receber
dos funcionários do governo.
Por outro lado, o estigma advém,
ainda, do sentimento da pessoa
de que a culpa da pobreza é dela
própria. De qualquer forma, para
esta corrente de pensamento, os
programas de Welfare parecem
roubar um pouco da dignidade dos
beneficiários. Nesta perspectiva,
inúmeros defensores da RBU advogam que a universalização dos
beneficiários contribui bastante
para abrandar o estigma causado
pelos programas tradicionais de
assistência social.
Out ros a r g u ment a m que u ma
renda mínima, mesmo que modes-
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ta, mas acima da linha da pobreza,
fornece ao cidadão maior flexibilidade nas suas escolhas com relação ao trabalho remunerado, nas
opções educacionais familiares, no
treinamento profissional e no desfrute do lazer.

3.2.4 R B U é U m a P o d e r o s a
Arma Para Combater o
Desemprego Tecnológico
Existe o temor de que as novas
tecnologias como robótica, inteligência artificial, automação, robotização, TI, entre outras, contribuem para acelerar a eliminação
de postos de trabalho, inclusive
aquelas ocupações que oferecem
boas condições de trabalho e bons
salários (KEARNEY; MOGSTAD,
2019). Para os defensores da renda
mínima, ela at uaria como uma
rede de segurança para socorrer a
grande massa de desalojados pelo
avanço tecnológico (DERMONT;
WEISSTANNER, 2020).
Como se sabe, quanto maior o período de desemprego, maiores serão
as dificuldades de obter uma nova
ocupação. Se esses desempregados,
contudo, contarem com uma renda
fixa e permanente, sem necessidade de aplicação ao seguro-desemprego ou programas semelhantes,
mais fácil será a busca por um novo
emprego e mais cedo eles poderão
encontrar um novo posto de tra-
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balho. Assim, uma renda universal
básica proporcionará um padrão
mínimo de vida para aqueles desalojados do trabalho devido ao avanço tecnológico (LOWREY, 2018).

3.3 Argumentos Desfavoráveis
à adoção de uma RBU
Assim como na seção anterior,
serão contemplados somente os
principais argumentos contrários
à implantação da RBU, inexistindo
uma hierarquia predeterminada,
mas destacando aqueles mais enfaticamente defendidos. Mesmo dentro de cada argumento apresentado, não será possível esgotar todas
as opiniões, dada a multiplicidade
de ideias e proposições.

3.3.1 A RBU é Muito Custosa
e Necessita Uma Remodelação Total nos Atuais
Sistemas de Proteção Já
Existentes
Em decorrência da universalidade desses programas, existe uma
visão muito frequente entre seus
críticos de que sua implantação
somente se fará com custos altíssimos. Ou seja, o custo de fazer
transferências de caráter universal, mesmo na hipótese de um benefício fixo, requer grande dispêndio monetário, que ultrapassa
os gastos com a proteção social
existente. Por vezes, compromete
demasiadamente o próprio orçamento nacional.

Dependendo de como este benefício é financiado, seja por uma
redução dos gastos com os programas de proteção social existentes,
ou uma elevação da tributação,
haverá impor t antes mudanças
distributivas entre os diferentes
grupos de renda, as quais podem
ser indesejadas, ou politicamente
inexequíveis (GENTILINI, GROSH,
YEMTSOV, 2020, p. 26). Esses críticos argumentam, ainda, que o
enorme volume de gastos, além de
promover distorções na economia,
parece reduzir muito pouco a desigualdade de renda, e não reduz
substancialmente os níveis de pobreza.
As distorções adviriam, principalmente, da necessidade de elevar
tributos. Ou seja, para viabilizar
a adoção da RBU seria necessário remodelar todo o sistema de
proteção social já existente, uma
ideia pobre, além de ser uma atitude politicamente muito difícil de
concretizar, em decorrência dos
interesses arraigados de diversos
grupos na sociedade beneficiários
destes programas (KEARNEY; MOGSTAD, 2019).

Existem inúmeras estimativas para
mostrar a enormidade de gastos
que isto representa. Um exemplo é
dado por Amadeo (2020). Segundo
o autor, em 2012, existiam cerca
de 179 milhões de americanos em
idade ativa. Pagando um benefício
flat no valor da linha da pobreza
daquele ano (U$ 11.945), a RBU
custaria U$ 2,2 trilhões ao ano. Se

houvesse a substituição dos gastos com programas de assistência
social, em torno de U$ 1,0 trilhão,
ainda assim a RBU adicionaria U$
1,2 ao déficit público, todo ano, representando perto de 8,0% do PIB
americano.
Sob outra ótica, mas ainda dentro da economia americana, para
pagar a cada adulto uma renda mínima de U$ 10.000, ao ano, a carga
tributária necessitaria ser elevada
em 10 pontos percentuais, caso
houvesse uma drástica redução
dos demais programas de proteção social, exceto os gastos com a
saúde (DANA, 2016).
Outro exemplo se encontra em Kearney e Mogstad (2019, p. 7):

For example, a UBI that paid
$10,000 to every person (adults
and children alike) in the United
States would pay over $3 trillion
in benefits per year, or more than
three-quarters the current federal
annual budget. This is more than
the sum of costs for all current
federal income support programs
plus Medicare and Medicaid. Thus,
a UBI of this magnitude could not
be paid for by replacing all existing
social safety net programs.

3.3.2 A RBU Promove Um Desincentivo ao Trabalho e
Inibe a Procura Por Emprego
Este tem sido um argumento bastante consolidado entre os críticos
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da adoção da RBU. O pagamento de
uma renda de forma incondicional
leva ao desestímulo ao trabalho e/
ou à busca por novas oportunidades de emprego pelos indivíduos.
Comparado a outros programas de
transferência de renda, mas com
condicionalidades, exigência de
busca por trabalho e obrigatoriedade de aceitar um treinamento,
uma RBU sem qualquer condicionante tende a enfraquecer a participação das pessoas em empregos
pagos.
Nesse sentido, existem estudiosos
do tema afirmando que:

At the same time, compared to a
means-tested cash transfer, the
universal nature of the UBI could
weaken the work disincentive generated by a means test, especially
when the latter displays a high marginal tax rate or benefit withdrawal
rate. (BASTAGLI et al., 2020).

De fato, a teoria econômica convencional demonstra que a concessão
de uma renda mínima acima do
que o indivíduo ganha no mercado
tende a jogá-lo para uma situação de corner solution (solução de
canto), freando completamente a
oferta, pelo trabalhador, de mais
horas de trabalho ao mercado.6

Para muitos trabalhadores, mesmo
com a renda mínima estabelecida
em valores modestos, é possível
que haja, de fato, uma redução no
desejo de trabalhar, às taxas de
salários prevalecentes no mercado,

muito embora tenha a vantagem
de fortalecer o poder de barganha
deles na busca por melhores condições de trabalho (OECD, 2017).
Out ros a r g u ment a m que u ma
renda gratuita, sem condicionantes, tende a não incentivar a busca
por emprego e pode fazer o trabalho parecer uma opção e não uma
obrigação (AMADEO, 2020).
Um argumento forte na direção
do desestímulo ao trabalho advém
da experiência finlandesa em implantar a RBU. Após experimentos na tentativa de implantar um
programa de renda mínima entre
os desempregados, a conclusão do
Ministério das Finanças daquele
país foi que uma renda incondicional torna as pessoas passivas com
relação ao desejo de trabalhar.

Nesse caso, é preciso ressaltar
que o impacto negativo sobre os
incentivos ao trabalho pressiona
ainda mais os custos fiscais da
RBU. Sua adoção, ao desencorajar
o trabalho, tem reflexos na tributação, bem como na diminuição da
oferta de trabalho, o que acaba por
se transformar em significativas
ineficiências na economia, pressionando ainda mais as necessidades
fiscais para sustentar o programa.
(FRANCESE; PRADY, 2018).

3.3.3 A RBU Tem Potencial
Para Gerar Inflação
Como uma renda mínima deve
ser estabelecida no nível da linha
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de pobreza, ou acima dela, isto
representará um aumento significativo de novos consumidores, especialmente aqueles mais pobres.
Eles afluirão ao mercado de bens
e serviços pressionando os preços,
uma vez que a oferta é inelástica no
curto prazo.
Ou seja, os efeitos inflacionários
podem ocorrer, de fato, dado que
mais indivíduos comprarão bens e
serviços de baixa renda, relativamente ao status anterior à renda
mínima, quando isto não era possível. Por trás desta afirmação
encontra-se o argumento de que:

A UBI would essentially transfer
wealth away from higher earners
toward low earners. This spurs
higher consumption because those
with lower incomes have a higher
propensity to consume. (BOYCE,
2019)

Aqueles que defendem que a UBI
leva à inflação afirmam ainda que,
com os preços mais altos, haverá
aumento do custo de vida, minando, por esta via, os ganhos potenciais de um programa desta
nat ureza. Out ros arg ument am
que, por se tratar de um programa
altamente custoso, o governo terá
que mexer na carga tributária,
elevando alíquotas de impostos
para garantir receitas compatíveis
com os custos. Assim sendo, haverá
mais pressão de custos sobre as
empresas, elevando ainda mais o
potencial inflacionário da RBU.
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O enfoque inflacionário dos programas de renda mínima universal
é assim descrito por Rasoolinejad
(2019):

Some have suggested that UBI can
be implemented for the currency
inflation [...] The UBI is not good
to compensate for inflation, as it is
itself an inducer of inflation. In this
case, more inflation would cause
increase in UBI rates, which makes
the inflation problem worse. Also,
the amount one loses due to inflation is proportional to his/her cash
holding, so people with more cash
should receive more basic income,
which does not seem rational.

Contudo, os riscos inflacionários
de uma RBU desfrutam de menos
unanimidade que outros efeitos
adversos. Tais riscos, porém, não
podem ser facilmente negligenciados, a priori, nem ser superdimensionados. Ao contrário, estes riscos
devem ser analisados considerando-se o arcabouço dos parâmetros

analíticos, os fatores contextuais
e observando-se as experiências
relevantes conhecidas.

4 RBU: Sumário das Experiências
no Cenário Internacional

Apesar de decantado ao longo dos
séculos, desejado por inúmeros
grupos populacionais, governos,
instituições, acadêmicos, scholars,
pesquisadores e especialistas, pode-se dizer que o modelo clássico
de renda mínima, o qual contempla
três parâmetros básicos que lhe
dão sustentação (universalidade,
sem condicionalidades e paga em
dinheiro), revela-se uma experiência muito pobre quando se vislumbram as experiências no cenário
internacional. De acordo com Pastore (2020, p. 2):
Fala-se muito no sucesso dos programas de renda mínima no exterior para atenuar a pobreza. Mas,
não há nenhum país que tenha um
programa universal neste campo.

São programas parciais, focados
em determinados grupos e, geralmente, implementados em base
experimental.

As experiências mundiais são em
grande número, impossibilitando
um quadro completo do que tem
sido adotado em termos de RBU.
Sob este rótulo aparece todo tipo
de experimento, desde aqueles
sendo adotados para tribos indígenas, desempregados, grupos
etários e até mesmo para pequenas
parcelas da população de alguns
países.

Um exame da literatura recente
mostra que o texto de Gentilini,
Grosh e Yemtsov (2020), em seu
estudo para o Banco Mundial, contemplou um apanhado bastante
exaustivo das experiências praticadas no cenário internacional.
Deste estudo extraímos a Tabela
1 a seguir, relatando algumas das
experiências mais relevantes no
panorama mundial.
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Tabela 1 - Sumário das Principais Experiências com RMU

Fonte: elaboração do autor com base em Gentilini, Grosh e Yemtsov (2020)

Reafirmando que se trata de uma amostra restrita, a
tabela mostra que, ao considerarmos os três aspectos
básicos da RBU, somente a Mongólia e a República do
Irã fizeram uma tentativa de implantá-la em níveis
universais. Hoje estes dois experimentos já foram descontinuados. Ou seja, apesar de debatida, vista como a
salvação para a pobreza, o fim da burocracia, término
de estigmas etc., não houve, e não há, efetivamente,
qualquer país que adote uma renda mínima realmente
universal.
As propostas denominadas variantes, e outros experimentos realizados, são de alcance bastante limitado. A
Índia – região de Telangana (5,8 milhões), a Itália (5,0
milhões) e o Kuwait (1,1 milhões) possuem uma cobertura passando da casa do milhão de habitantes, mas os
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dois primeiros não têm o princípio da universalidade.
Outro detalhe é que o escopo da renda mínima atinge
grupos diferentes e com cobertura muito baixa, servindo apenas como experimentos. No Quênia, abrange
vilas de moradores. No Canadá, Índia/Nova Delhi,
Espanha/Barcelona e na Namíbia cobre apenas chefes
de famílias. Na Holanda, para determinados indivíduos, na Finlândia, desempregados, e na Coreia do Sul,
população jovem.
Recentemente, o caso mais emblemático, e saudado
por muitos como um caminho a ser seguido, foi o experimento tentado pela Finlândia. Chegaram a cogitar
que seria o novo modelo de previdência social para o
mundo, a partir de 2020. No início de janeiro de 2017,
o governo finlandês pagou para 2.000 desempregados,
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entre 25 e 58 anos, uma renda mínima incondicional, e em dinheiro,
no valor de 560 euros. A experiência seria por dois anos, e acabou
sendo descontinuada em janeiro de
2019, diante dos pífios resultados
obtidos. Na ocasião, o jornal The
Washington Post fez o seguinte
comentário: “os voluntariosos finlandeses tentaram e, para sua surpresa e decepção, não conseguiram
nada além de um caro ensinamento
de como, invariavelmente, a natureza humana funciona”. (GARCIA
VEGA, 2018).
Dois outros exemplos emblemáticos finalizam esta seção. O Parlamento alemão conclui que a RBU é
irrealizável por inúmeras razões:
haveria um provável e forte aumento da imigração, muitas dificuldades de implantar um programa bastante custoso, além do fato
de que os sistemas previdenciário e
tributário necessitariam ser reformulados, o que levaria a um grande
embate político.

O outro exemplo das dificuldades
para se adotar a RBU vem da Suíça.
Em junho de 2016, os eleitores
suíços foram conclamados a ir às
urnas votar em um referendo sobre
a adoção de uma RBU para todo
e qualquer habitante do país. A
proposta acabou sendo rejeitada
por cerca de 80,0% da população.
Considerando se tratar de um país
altamente educado, com alto nível
de renda per capita, e de pequena dimensão geográfica, pode-se
deduzir que a experiência com a

renda mínima universal parece ser
um experimento com grandes dificuldades de vingar.
O que se pode deduzir das experiências com RBU no cenário internacional? Apesar de ser uma
ideia atraente sob diversas óticas,
não obstante ser uma demanda
praticamente universal e, aparentemente, uma proposta simples ao
se basear no princípio “renda para
todos”, os resultados práticos de
uma verdadeira adoção deste programa são de pouca significância,
quando observados sob a ótica do
grande alcance que ela deve atingir. Prova disto é que nenhum país
no mundo tem um programa de
RBU atuando em sua plenitude, e
aqueles que tentaram implantá-la
logo perceberam sua inviabilidade.

5 Síntese Conclusiva

Esta primeira parte do artigo sobre
a Renda Básica Universal (RBU)
busca trazer subsídios ao debate
desta proposta de proteção social
em substituição aos atuais programas de assistência social.7 Foram
abordados os seguintes tópicos
sobre a renda básica: (i) evolução
histórica; (ii) os conceitos, as definições e as características; e (iii)
a experiência com a sua adoção no
cenário internacional.
Apresentou-se aqui um conjunto
razoável de argumentos e subsídios sobre a RBU, cujo interesse,
em escala global, ganhou novo

ímpeto em decorrência do aparecimento da pandemia causada pela
Covid-19. De fato, o temor da recessão mundial, o desemprego em
massa em escala global, a rápida
disseminação da pobreza extrema
e o consequente aumento da desigualdade de renda e social fizeram
acender luzes em busca de uma
solução para todas essas mazelas,
aparecendo a RBU como uma possibilidade em destaque.

A ideia de uma renda mínima paga
a todos os cidadãos de um país
como forma de proteção social tem
acompanhado a história da humanidade desde a “Lei dos Pobres”,
passando pela etapa de proteção
aos desempregados com o surgimento da Revolução Industrial e
ganhando força na passagem do século XX para o século XXI devido a
três principais aspectos: a enorme
desigualdade social entre pessoas
e entre países, a complexidade em
que se transformaram os sistemas
de proteção social providos pelo
Welfare State e, mais recentemente, em decorrência da velocidade
das transformações tecnológicas,
assim como o temor do agravamento da perda de postos de trabalho.
Ao longo do texto ficou claro que,
não obstante ser uma ideia bastante atraente, tem revelado uma
enorme dificuldade, para não dizer
impossibilidade, de adoção seja
por cidades, regiões ou países. Do
ponto de vista teórico/conceitual,
a literatura oferece um conjunto
vastamente heterogêneo de defini-
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ções, bem como não se consolidou
ainda, em escala mundial, um arcabouço teórico único e simplificado
do que venha a ser a RBU. Ao contrário, cada sugestão ou proposição parece única e solitária.

Até aqui apenas um elo comum une
as proposições de um programa
completo, e de forma unânime: tem
que ser universal, paga a todo e
qualquer cidadão, seja ele rico ou
pobre. Não pode haver condicionalidade de qualquer espécie, seja
econômica, social, cultural, raça,
credo ou etnia. Por fim, deve ser
paga diretamente ao beneficiário,
em dinheiro (cash) para minimizar
burlas e fraudes.
Do ponto de vista prático, a literatura revela um vasto conjunto de
experimentos conforme relatado
na Tabela 1. Mas nenhum país, ou
outra unidade geográfica, conseguiu implantá-la de maneira plena,
isto é, cumprindo os requisitos que
todos acham que deve ter. Apenas
a Mongólia e o Irã chegaram perto
da universalidade, mas logo fracassaram.
Conquanto haja argumentos favoráveis à sua adoção tais como
representar a linha de frente no
combate à pobreza; facilitar a administração e burocracia; eliminar
o estigma social dos beneficiários
dos programas atuais e representar uma solução imediata aos problemas decorrentes do desemprego tecnológico, existem outros
tantos efeitos desfavoráveis. Seus

críticos são céticos com relação à
redução da pobreza, cuja raiz está
no desenvolvimento econômico.
Consideram-na altamente custosa,
mesmo com o desmantelamento
dos atuais sistemas de proteção
social para custeá-la.
Além disso, desfazer programas já
consolidados levará a um embate
político fratricida. Enfatizam que
ela promove forte desincentivo ao
trabalho e à busca por emprego,
bem como, ao redistribuir renda
para classes mais pobres, tendem a
elevar o consumo, movimento que
acaba por promover a inflação. Permanece, então, a dúvida: será que
os argumentos desfavoráveis têm
prevalecido sobre os argumentos
favoráveis, enfraquecendo assim
sua adoção?
Na opinião do autor, é difícil não
simpatizar com os princípios da
RBU como sistema de proteção social, mas é impossível não reconhecer seu caráter altamente utópico.
A luta infrutífera para implantá-la
no resto do mundo indica as dificuldades que o Brasil enfrentará se
tentar adotá-la.

Referências

AMADEO, K. O que é Renda Básica Universal? 2020. Disponível em: https://
www.thebalance.com/universal-basicincome-4160668. Acesso em: 10 jul. 2020.
BASTAGLI, F. et al. Cash transfers: what does
the evidence say? A rigorous review of
program impact and of the role of design
implementation features. ODI Paper,

agosto de 2020

London: Overseas Development Institute,
2016.

BORJAS, G.I. Labor Economics. 8ª edição.
Harvard, Boston: Editora MacGrowHill,
2020.

BOYCE, P. Universal Basic Income is a Pandora’s Box. The FEE Daily, FEE – Foundation for Economic Education, May 5, 2019.

CHAHAD, J.P.Z. Seguro-desemprego: lições
da história e perspectivas para o Brasil.
Ensaios Econômicos, n. 64. São Paulo:
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 1987.
DANA, S. Renda mínima universal: uma boa
ideia no papel. Blog do Samy Dana, 6 de
junho de 2016. São Paulo.
DERMONT, C.; WEISSTANNER, D. Automation and the future of welfare state: basic
income as a response to technological
change? ECPR Journal, v. 2, issue 1, 2020.

FRANCESE, M.; PRADY, D. Universal basic
income: debate and impact assessment.
IMF Working Paper, Washington, Fiscal
Affairs Department, December, 2018.
FRIEDMAN, M. The case for negative income
tax. National Review, n. 7, March, 1967.

GARCIA VEGA, M.A. Renda básica universal:
a última fronteira do Estado de bem-estar
social. Jornal El País, 17 de junho de
2018, Madrid.

GENTILINI, U.; GROSH, M.; YEMTSOV, R. The
idea of Universal Basic Income. Chapter 1.
In: ______. (Editors), A guide to navigating concepts, evidence, and practices.
Washington: The World Bank, 2020.
KEARNEY, M.S; MOGSTAD, M. Universal
Basic Income (UBI) as a policy response
to current challenges. Denver, The Aspen
Institute – Economic Strategic Group,
August 23, 2019.
LOWREY, A. Give people money: how a
Universal Basic Income would end poverty, revolutionize work, and remake
the world. 2018. Amazon. Disponível
em: https://www.amazon.com/GivePeople-Money-Universal Revolutionize/
dp/1524758760. Acesso em: 15 jul. 2020.

temas de economia aplicada
OECD. Basic income as a policy option: can it add up? Policy Brief
on the Future of Work. Paris, May 2017.
PASTORE, J. Renda Mínima: combate à pobreza e/ou geradora
de votos. São Paulo, 29 de junho de 2020. (mimeo)

RASOOLINEJAD, M. Universal Basic Income: the last bullet in the
darkness. Econ.GN. Kellogg Scholl of Management, October 12,
2019.
STANDING, G. The Next Phase: We must demand basic income.
Jornal El País, 5 de maio de 2020.

conceituais e históricos. Com isso, pretende-se evitar o grande clamor,
desprovido de embasamento científico, decorrente da pandemia do
novo coronavírus, no qual uma significativa parte da humanidade
propõe sua adoção baseada em termos passionais, políticos e emocionais havendo, assim, pouca racionalidade no debate.

6 Ver, entre outros, Borjas (2020) e Chahad (1987).

7 Ver nota de rodapé 1 para entender por que este texto se refere à
primeira parte.

STERN, A. Raising the floor: how a Universal Basic Income can
renew our economy and rebuild the American dream. New
York: Public Affairs, 2016.

1 Não obstante este artigo seja uma peça única, será dividido em duas
partes. A primeira constitui o texto desta edição de agosto de 2020.
A segunda parte será publicada na edição do mês de setembro de
2020.

2 Adotarei o termo RBU, mas este programa aparece com outros
nomes, como Renda Mínima Universal, Imposto de Renda Negativo,
Salário Básico Universal, entre outros. Apesar dessa multiplicidade
de nomes, a ideia subjacente é de uma renda mínima universal para
todos os cidadãos paga sem qualquer condicionante, e em dinheiro.
Essa definição será aprimorada ao longo do texto. Na literatura internacional aparece, majoritariamente, como Universal Basic Income
(UBI).

3 Ver Wikipédia. Acesso em 7/7/2020.

4 Ver, entre outros estudos, Chahad (1987).

5 Tanto esta seção quanto a seguinte contemplarão a apresentação
de argumentos a favor e contra a implantação de uma RBU como um
novo sistema de proteção social, sob a ótica de argumentos técnicos,

(*) Professor Titular da FEA/USP (aposentado) e Pesquisador
Sênior da FIPE. (E-mail: jpchahad@usp.br).
O autor agradece à Secretária Amira Canário pelo paciente e organizado trabalho de elaboração das figuras e tabelas deste texto.
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O Iceberg do Mercado de Trabalho
Hélio Zylberstajn (*)

Acaba de ser disponibilizado um
texto muito interessante sobre in1
dicadores do mercado de trabalho.
Seu autor, Stijn Baert, mostra as
deficiências dos indicadores tradicionais usados para acompanhar o
mercado de trabalho e sugere um
conjunto “parcimonioso” de indicadores para substituí-los, ou, pelo
menos, para utilizar juntamente.
Os três principais indicadores tradicionais são: (a) a taxa de desemprego (que o IBGE denomina acertadamente taxa de desocupação
porque nem todo ocupado é empregado); (b) a taxa de ocupação e
(c) a taxa de participação (ou taxa
de atividade). A deficiência apontada por Baert é o fato de as taxas
tradicionais usarem como referência duas populações diferentes.
A taxa de desocupação é a razão
entre os desocupados e a força de
trabalho, que inclui os ocupados
e os próprios desocupados, já que
estes, por estarem à procura de
trabalho, pertencem à força de trabalho. A taxa de ocupação é a razão
entre os ocupados e a força de
trabalho. Obviamente, a soma das
duas taxas é igual a 100% porque
têm o mesmo denominador. Por
outro lado, a taxa de participação
é a razão entre os ocupados e a
população em idade de trabalho,

um denominador distinto. O autor
argumenta, acertadamente, que
a existência de duas referências
diferentes pode dificultar a formulação do diagnóstico correto sobre
a saúde do mercado de trabalho.
Para ilustrar o argumento, é útil
pensar em duas situações. Na primeira, teríamos uma taxa de desemprego pequena, com uma taxa
de participação grande. Esta seria
uma situação com a qual o governo
não teria muito para se preocupar.
Mas, uma segunda situação, com
a mesma pequena taxa de desocupação acompanhada por uma taxa
de participação pequena já seria
muito preocupante, pois indicaria
que haveria muitos indivíduos que
não contribuem para o sistema de
aposentadoria, embora estejam em
idade de trabalho. Os estudiosos
do assunto reconhecem a limitação
e propõem a utilização de indicadores de subutilização da força de
trabalho, caminho, inclusive adotado pelo nosso IBGE.

Baert entende que a taxa de ocupação e a taxa de desocupação, que
se referem aos participantes do
mercado de trabalho, são a ponta
do iceberg. A parte submersa, invisível, é a população que, embora
tenha idade para participar do
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mercado, não o faz. O governo precisa se preocupar com a parte visível do iceberg, já nela estão os
desocupados. Mas precisa, também, conhecer a parte submersa,
para poder formular políticas que
conduzam os indivíduos que a compõem a “emergir” para a superfície
e participar do mercado de trabalho. E complementa argumentando
que políticas públicas para desocupados não são iguais às políticas
públicas para inativos. No primeiro
caso, para combater o desemprego,
é preciso criar vagas, crescer. Mas
para combater a inatividade, talvez
apenas criar vagas possa não ser
suficiente. É preciso oferecer aos
inativos os instrumentos que necessitam para se tornarem ativos
novamente. Por exemplo, programas de reciclagem e qualificação.

O autor sugere a utilização de três
indicadores, todos com o mesmo
denominador, a população em
idade de trabalho: (a) taxa de ocupação (razão entre a população
ocupada e a população em idade de
trabalho); (b) taxa de desocupação
(razão entre a população de desocupados e a população em idade
ativa); e (c) taxa de inatividade
(razão entre a população inativa e
a população em idade ativa).
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1 O Iceberg no Brasil
Nos parágrafos a seguir, vamos fazer uma espécie de
teste para a sugestão de Baert, aplicando o conceito do
iceberg ao caso brasileiro. O Gráfico 1 divide a população em idade de trabalho em três grupos: os inativos,
os desocupados e os ocupados. Os grupos são representados pelas respectivas proporções em relação ao
total, no intervalo entre o primeiro trimestre de 2012
e o segundo trimestre de 2020. Durante a maior parte
do tempo, o tamanho da força de trabalho se manteve

aproximadamente constante e, consequentemente,
a proporção de inativos tampouco se alterou. Todo
o ajuste ao longo do tempo ocorreu por meio de fluxos desocupação-ocupação e vice-versa. A partir do
trimestre janeiro-fevereiro-março de 2020, aparece
o novo fluxo da ocupação para a inatividade, que se
intensifica ao longo dos trimestres subsequentes. A
pandemia mudou o padrão e produziu um crescimento
expressivo na inatividade, sem alterar a taxa de desocupação.

Gráfico 1 – O Iceberg do Mercado
deOTrabalho
Pnad
Contínua/Ibge
– 1º Trim/2012 a 2º Trim/2020
Gráfico 1:
iceberg –do
mercado
de trabalho
Pnad Contínua/Ibge - 1o Trim/2012 a 2o Trim/2020
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A Tabela 1, a seguir, apresenta a evolução dos três
indicadores nos trimestres mais recentes. Por meio
dela, percebe-se que a taxa de desocupação teve uma
variação de 0,5 pontos percentuais entre Novembro-dezembro-janeiro e Abril-maio-junho. Por outro lado,

Ocupados

a taxa de inatividade cresceu 6,4 pontos enquanto
a taxa de ocupação perdeu 6,9 pontos. O trimestre
Março-abril-maio registrou a primeira vez em que
a população ocupada se tornou minoritária (apenas
49,5% do total).
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Tabela 1 - Taxas de Ocupação,
Desocupação e Inatividade
Trimestre
Nov-dez-jan/2020
Dez-jan-fev/2020
Jan-fev-mar/2020
Fev-mar-abr/2020
Mar-abr-mai/2020
Abr-mai-jun/2020

Inativos
38,3%
38,3%
39,0%
41,0%
43,2%
44,7%

Desocupados
6,9%
7,2%
7,5%
7,4%
7,3%
7,4%

Ocupados
54,8%
54,5%
53,5%
51,6%
49,5%
47,9%

O Gráfico 2, a seguir, construído com os dados do primeiro trimestre de 2020 (janeiro a março), apresenta
o iceberg desagregado segundo as faixas etárias. No
Brasil, consideram-se jovens a partir de 14 anos como
integrantes da população em idade de trabalho. Em

outros países, o corte é feito a partir de 18 anos ou
mesmo mais. Para o conjunto de toda a população em
idade de trabalho, as taxas são: de inatividade, 39,0%,
de desocupação, 7,5% e de ocupação, 53,5%. Mas,
percebe-se claramente que a parte “submersa”, ou
seja, os inativos, varia bastante nas diversas faixas. O
maior contingente relativo de inativos está localizado
na faixa de 14 a 17 anos, o que não é surpreendente,
já que esta faixa é constituída por estudantes que
não trabalham. A segunda maior taxa de inatividade
fica com os idosos, de 60 anos ou mais. Também não
é surpreendente, embora talvez não seja desejável. O
gráfico mostra que a faixa de 18 a 24 anos apresenta,
simultaneamente, altas taxas de inatividade (31,2%) e
de desocupação (18,6%). Finalmente, o gráfico revela
que a taxa de inatividade da faixa de 25 a 39 anos salta
de 18,2% para 26,9% na faixa de 40 a 49 anos, justamente a de menor taxa de desocupação.

Gráfico 2 – O Iceberg por Faixas Etárias – Pnad/Ibge – 1º Trim/2020
Gráfico 2: O iceberg por faixas etárias - Pnad/Ibge - 1o Trim/2020
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18 a 24 anos
Desocupados

25 a 39 anos

26,9%

40 a 59 anos
Ocupados

60 anos ou mais
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2 Conclusão
Este rápido experimento mostrou que, de fato, a utilização dos indicadores sugeridos por Stijn Baert pode
facilitar o acompanhamento da saúde do mercado de
trabalho, indicando caminhos para aprofundamento
da investigação e para a formulação de políticas públicas. Quatro pontos para investigação emergiram da
análise:

1 BAERT, Stijn. The iceberg decomposition - a parsimonious way to
map the health of labour markets. IZA Discussion Papers Series
no 13.518, July 2020.

Verificar se entre os jovens de 14 a 17 anos a inatividade se relaciona de fato à frequência à escola;

Pensar em políticas de promoção da ocupação dos
idosos, que, devido ao aumento da expectativa de vida,
precisam de recursos complementares aos benefícios
da aposentadoria para se sustentar;

Investigar as razões das altas taxas de inatividade dos
jovens de 18 a 24 anos, para formular políticas que
promovam seu ingresso e permanência no mercado
de trabalho;
Investigar as razões do crescimento abrupto da taxa
de inatividade dos indivíduos de 40 a 59 anos.

(*) Professor Sênior da FEA/USP e Coordenador do Projeto Salariômetro da Fipe. (E-mail: hzy@hzy.com.br).
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Qual Fonte de Capital é Mais Barata para as Empresas?
Joelson O. Sampaio (*)
Rodrigo De-Losso (**)

1 Introdução
Estrutura de capital da empresa é
um conceito empregado para identificar suas fontes, ou seja, trata-se
da composição da estrutura financeira em relação ao capital próprio
(recursos advindos dos acionistas)
e capital de terceiros (recursos dos
credores). O custo de cada uma
dessas fontes difere e, como a
dívida apresenta um benefício
fiscal1 e geralmente requer garantias, o custo da dívida é geralmente menor do que o custo
das ações emitidas aos acionistas. Como o acionista corre um
risco maior que o credor, uma vez
que não tem garantia alguma sobre
o capital que investiu, o acionista
precisa ser mais bem remunerado
que o credor, o que configura uma
taxa de retorno maior. Nesse sentido, há uma falsa impressão de que,
ao pagar juros ao credor, o acionista está perdendo algo que “seria
seu”. Mas isso não é verdade, como
pretendemos deixar claro ao longo
desta nota.
Nada obstante, eventual endividamento excessivo pode aumentar
a percepção de risco da empresa,
fazendo com que o retorno exigido
por parte dos credores e acionistas

seja maior. Por conta disso, muitos
estudos foram desenvolvidos em
busca de uma estrutura ótima de
capital.

As empresas precisam definir qual
será a proporção de dívida em
relação ao capital próprio porque
essas variáveis se ref letem nas
atividades futuras da empresa.
Nesse sentido, quando mencionamos “valor da empresa”, referimo-nos à sua estrutura de capital,
isto é, quanto de seu valor está
expresso por ações e quanto do seu
valor está expresso em dívidas; ou,
simplesmente, a soma dos direitos
financeiros sobre o ativo da empresa. Portanto, é importante que o
gestor financeiro procure escolher
a estrutura de capital que maximize o valor da empresa. Embora
maximizar o valor da empresa ou
a riqueza do acionista seja um dos
objetivos dos gestores financeiros,
não há nenhuma fórmula mágica
que represente a proporção ideal
de Dívida/Capital Próprio que as
empresas precisam ter. No geral,
as empresas procuram criar metas
próprias para a proporção de dívida da empresa, considerando um
benchmark ou o nível de alavancagem do setor, por exemplo.
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Assim, o objetivo desta nota é explicar quais os benefícios para
a empresa quando ela opta pela
captação de recursos via credores;
em particular, é demonstrar os
benefícios fiscais dessa opção. O
benefício fiscal está relacionado
com a alavancagem financeira da
empresa, outro conceito muito
importante e que merece atenção.
Alavangem é um conceito associado à capacidade de usar recursos
não próprios para financiar as atividades do negócio.
Além da alavancagem financeira,
existem a operacional e a mista.
Enquanto a alavancagem operacional está relacionada com as
despesas fixas da empresa e a alavancagem financeira com o nível
de dívida, a alavancagem mista
materializa-se quando a empresa
está alavancada operacional e financeiramente. Em geral, quando
a empresa está alavancada financeiramente, consegue investir em
projetos nos quais não conseguiria
se utilizasse somente recursos
próprios. Ou seja, de fato, a alavancagem financeira permite expandir
o tamanho de um negócio ou diversificar a carteira de investimentos.

33

temas de economia aplicada
2 Teorema de Modigliani-Miller
Antes de se falar sobre os efeitos
práticos da estrutura de capital,
convém discutir brevemente a teoria que fundamenta esse tema.

Vamos iniciar com o estudo de
Modigliani e Miller (1958) referente à estrutura de capital das
empresas por meio de suas duas
conhecidas proposições. A primeira proposição ignora a existência
de impostos; a segunda relaxa essa
hipótese simplificadora. Com isso,
poderemos entender teoricamente os resultados esperados sobre
como a estrutura de capital afeta o
valor do negócio.

2.1 Proposição I - Sem Impostos
A proposição I tem como conclusão
que, em mercados de capitais perfeitos, a decisão de financiamento
(e que inclui as políticas de dividendos) não influencia o valor da
empresa, isto é, uma empresa alavancada terá o mesmo valor de
mercado que uma empresa não
alavancada. Portanto, o valor de
uma empresa não é determinado
por sua estrutura de capital, mas
unicamente pelo valor de mercado
dos fluxos de caixa gerados pelos
seus projetos e ativos.

Assim, Modigliani e Miller (1958)
entendem que em um mercado
de capitais perfeito não há combinações de fontes de capital que
maximizem o valor da empresa,
uma vez que o valor da empresa
é determinado apenas por seus
investimentos. A primeira proposição de Modigliani e Miller afirma
que o valor total de mercado dos
títulos mobiliários de uma empresa
é igual ao valor de mercado de seus
ativos, sendo a empresa alavancada
ou não. A equação a seguir representa essa relação:
em que

E representa o valor de mercado do
capital próprio;

D representa o valor de mercado do
capital de terceiros;

representa o valor de mercado de
uma empresa alavancada;
representa o valor de mercado de
uma empresa não alavancada; e

A representa o valor de mercado
dos ativos da empresa, ou também de todos os projetos que a
empresa possui.

Logo, o valor da empresa alavancada ( ) é igual ao valor da empresa
não alavancada ( ).
Com isso, podemos concluir que o
valor da empresa é determinado
pelos ativos reais que ela possui ou
por seus investimentos, e não pela
proporção de dívida ou de capital
próprio.

2.2 Proposição II – Sem Imposto

Modigliani e Miller (1958) – MM
– apresentaram também uma relação explícita entre alavancagem
e custo de capital. A proposição de
MM considera que, em um mundo
sem impostos, o custo médio ponderado de capital se mantém constante com o aumento da alavancagem. Isso acontece porque se a
alavancagem aumentar o risco da
dívida, os credores exigirão maior
remuneração, fazendo com que a
curva de custo de capital próprio
( ) amenize sua velocidade de
crescimento à medida que aumenta a velocidade de crescimento da
curva de custo de capital de terceiros, ( ), conforme demonstrado
no Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Custo de Capital

A mesma relação pode ser derivada, considerando a primeira equação da proposição I de MM:
Em termos de custo relativo, pode-se representar a relação anterior
da seguinte forma:

Essa relação indica que o custo
médio de capital requerido numa
firma desalavancada será a média
ponderada do custo de capital próprio e do custo de capital de terceiros, cuja ponderação é a proporção
de capital próprio e de terceiros em
relação ao capital total, respectivamente.
Reescrevendo a equação acima, pode-se obter a seguinte expressão
para o retorno de ações alavancadas:

Essa equação apresenta o efeito
da alavancagem sobre o retorno
das ações alavancadas. O retorno
das ações alavancadas é igual ao
retorno não alavancado mais um
prêmio pelo risco adicional devido à alavancagem. Esse resultado
deriva da segunda proposição de
Modigliani e Miller, já apresentada. A seguir, serão apresentados
dois exemplos, um sem impostos e
outro com impostos, e analisados
seus impactos em termos de custo
de capital.

3 Um Exemplo

O estudo de Modigliani e Miller
(1963) reconhece que, de fato, há
um benefício fiscal para a empresa
quando ela está alavancada financeiramente porque a remuneração
(juros) dos detentores das obriga-
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ções (credores) é paga antes dos
impostos operacionais (imposto de
renda e contribuição social sobre
o lucro líquido) e, por conta disso,
a base de incidência de impostos
é menor, de modo que a empresa
paga um montante menor de impostos. Outra opção que a empresa
pode escolher, também considerada uma vantagem fiscal, é remunerar seus acionistas via juros sobre
capital próprio, os quais também
são abatidos da base de incidência
de impostos.
Esses juros, tanto para pagar os
credores quanto para pagar os
acionistas, são subtraídos do Lucro
Antes dos Juros e Imposto de Renda
(LAJIR) e, a partir do novo resultado, são descontados o imposto de
renda e a contribuição social sobre
o lucro líquido. Nesse sentido, também podemos observar que a empresa passa a pagar um montante
menor de impostos.

temas de economia aplicada
Para entendermos melhor essa relação suponha que
uma empresa “A” esteja alavancada financeiramente e
opte também por remunerar seus acionistas via juros
sobre capital próprio. Considere que a empresa possua
um Lucro Antes dos Juros e Imposto de Renda (LAJIR)
de R$10.000,00, sendo que o total de juros pago aos
seus credores é de 10% a.a. e a alíquota de imposto
operacional (25% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido) é de 34%. Para
conseguirmos comparar a vantagem fiscal que a em-

presa “A” possui, vamos considerar outra empresa “B”

do mesmo setor que também possui um Lucro Antes
dos Juros e Imposto de Renda (LAJIR) de R$10.000,00

e tem a mesma alíquota de imposto operacional de
34%, mas não se financia por dívida, ou seja, não está
alavancada financeiramente.

Observe nos quadros a seguir como se comportam os
resultados da empresa “A” e os da empresa “B”.

Tabela 1 – Demonstração do Resultado da Empresa “A”

LAJIR
(-) Juros (10%)
(=) LAIR
(-) Imposto operacional (34%)
(=) Lucro Líquido
Benefício Fiscal

DRE em $
10.000
(1.000)
9.000
(3.060)
5.940
0,34 x juros = 340

Tabela 2 – Demonstração do Resultado da Empresa “B”
LAJIR
(-) Juros
(=) LAIR
(-) Imposto de Renda (34%)
(=) Lucro Líquido
Benefício Fiscal
Após observar as Demonstrações do Resultado do
Exercício (DRE) das duas empresas, podemos identificar que a empresa Material “A” possui uma vantagem
fiscal de 340 reais, enquanto a empresa Equipamentos
“B” não possui benefício fiscal.
Como mencionamos anteriormente, isso ocorre porque a empresa “A” está alavancada financeiramente,
ou seja, necessita pagar juros aos seus credores, o que
é considerado como um título de renda fixa porque
é uma obrigação que a empresa tem que saldar para
se manter ativa. Como observamos, esses juros são

DRE em $
10.000
0
10.000
(3.400)
6.600
0,34 x juros = 0
abatidos do Lucro Antes dos Juros e Imposto de Renda
(LAJIR) que passam a ser chamados de Lucro Antes do
Imposto de Renda (LAIR), e após o desconto de 34%
do Lucro Antes do Imposto de Renda chegamos ao
Resultado Líquido.

Então, podemos perceber que a empresa “A” pagou $
3.060 de imposto de renda enquanto a empresa “B”
pagou $ 3.400; e, quando isso ocorre, é identificada
uma vantagem fiscal (Tax Shield)2 de $ 340 para a
empresa “A”. É considerado um benefício fiscal porque
em vez de os $ 340 irem para o fisco via imposto ope-
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racional, passam a ser um recurso
disponível para a empresa.

4 Discussão

Ao analisar o resultado do exemplo anterior, pode parecer que o
acionista de A sai em desvantagem
em relação ao acionista de B, uma
vez que o resultado do primeiro é
$ 5.940, e o de B, $ 6.600. A questão é que isso deve ser analisado
em relação ao capital empregado.
Certamente, no caso de A, o capital
investido do acionista é menor do
que o capital investido pelo acionista em B. É essa relação de retorno em relação ao que foi investido
que precisa ser analisada, para
definir a estrutura de capital ideal.

Imagine que os recursos próprios
disponíveis aos acionistas de A e
B sejam iguais. Nesse caso, como A
comprometeu menos recursos que
B, sobra-lhe um capital que pode
ser investido em outra oportunidade, eventualmente gerando-lhe
um resultado melhor. Portanto,
ao se utilizar capital de terceiros,
abre-se a possibilidade de ampliar
o leque de opções de investimentos, fomentando a diversificação
de investimentos, o que costuma
ser desejável segundo a teoria de
carteiras.
Outra contingência que precisa ser
estudada é a possibilidade de bancarrota do negócio. Nesse caso, verifica-se que a situação A também
é mais desejável, pois o investidor

perderá o que investiu no negócio,
o que é menos do que aconteceria
com o investido em B na mesma
situação.

A julgar pela discussão anterior, o
ideal mesmo seria que todo o negócio fosse financiado com capital
de terceiros, uma vez que o capital
próprio ficaria totalmente disponível para outras oportunidades
de investimentos. Isso, contudo,
não é verdade, pois o credor percebe o nível de endividamento da
empresa e, a partir de certo nível,
vê aquele empréstimo como muito
arriscado, elevando sobremaneira
os juros, de modo que passa a não
ser vantajoso incrementar o uso de
capital de terceiros em determinado ponto. De fato, a curva de juros
do financiamento tem um formato
de U conforme o nível de endividamento vai se elevando.
O nível de endividamento de um
negócio varia de setor para setor.
Por exemplo, em setores mais intensivos em capital (máquinas,
equipamentos, tecnologia e edificações), a proporção de capital
de terceiros pode chegar a 70%.
Em setores menos intensivos em
capital, portanto com mais mão de
obra, o leque de garantias diminui,
por isso a proporção de capital de
terceiros acaba sendo menor.
Finalmente, é importante pontuar que o nível de endividamento
inf luencia diretamente o custo
médio ponderado de capital, a taxa
interna de retorno de um negó-
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cio e a taxa interna de retorno do
acionista. Quanto maior o nível de
endividamento, mais alavancado
é o negócio e geralmente menor o
custo de capital. Com isso, o negócio tende a valer mais e o retorno
do acionista tende a ser relativamente maior. Portanto, deve-se
usar capital de terceiros até o nível
anterior ao aumento elevado da
taxa de juros de financiamento.
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A Transformação Digital Como Mecanismo Facilitador da Expansão do Mercado de Microsseguro de Pessoas no Brasil
Juliana Vieira Cesar Almeida (*)
José Carlos de Souza Santos (**)

1 Introdução
O mercado de microsseguros encontra-se em expansão no Brasil.
Este produto possui um público-alvo específico que corresponde
às classes de menor renda (C, D e
E). No Brasil, segundo dados da
Fundação Getúlio Vargas Social,
estas classes representavam cerca
de 85,6% da população em 2018.
Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP),
o montante de prêmios ganhos no
ramo de pessoas apresentou crescimento de 15% entre os anos de
2017 e 2018 e se manteve estável
no ano de 2019, arrecadando o
valor total de R$ 203 milhões.

O microsseguro não é um ramo
ou uma modalidade específica de
seguro; tampouco está limitado a
um tipo de provedor específico;
contudo, tem um público-alvo específico: a população de baixa renda.
Por estarem direcionados a uma
população menos favorecida economicamente e, frequentemente,
de baixo nível de escolaridade, os
produtos devem ter preço acessível e atender às necessidades
peculiares dos segurados no que se
refere às coberturas, ao formato e

à simplicidade dos procedimentos,
atentando principalmente para as
questões que envolvem a devida
proteção aos direitos dos consumidores. (I Relatório Parcial, SUSEP,
2008, p. 4).

As operações de microsseguros,
os corretores e os correspondentes de microsseguros e de outras
previdências foram definidas pela
Resolução 244/2011 do Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP) no ano de 2011 como

A proteção securitária destinada à
população de baixa renda ou aos
microempreendedores individuais [...] fornecida por sociedades
seguradoras e entidades abertas
de previdência complementar
autorizadas a operar no país, mediante pagamentos proporcionais
aos riscos envolvidos. (RESOLUÇÃO
CNSP, 2011, p.1)

Contudo, este produto encontrou
no mercado brasileiro uma grande
barreira: um canal de distribuição
ineficiente. O objetivo deste trabalho é conhecer de que forma a
transformação digital no mercado
de seguros, principalmente com o
surgimento das InsurTechs, pode

favorecer a distribuição do microsseguro no país e, assim, facilitar o
acesso das camadas C e D ao ramo
securitário baseando-se em estudos de mercados similares como o
da Índia, o do Paquistão e o de países africanos. Portanto, esta pesquisa se justifica através da análise
do avanço da transformação digital no setor em contribuição para
o seu público-alvo, garantindo o
acesso dessas pessoas ao mercado
securitário.
Um estudo realizado em 2019 pelo
Instituto Locomotiva estimou que
29% da população é desbancarizada, ou seja, a parcela da população
que não movimenta a conta bancária há mais de seis meses ou que
optou por não ter uma conta bancária. Esta porcentagem representa aproximadamente 60,75 milhões
de brasileiros que movimentam
por ano em torno de R$ 817 bilhões
e são potenciais compradores de
microsseguros, pois 87% pertencem às classes econômicas C, D e E.
Segundo Hargrave, o termo InsurTech surgiu a partir da combinação
das palavras Insurance e Technology (respectivamente, seguro e
tecnologia, em inglês) em 2010, e
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tem como objetivo trazer eficiência e eficácia para a indústria de
seguros através de tecnologias inovadoras e disruptivas. Além disso,
estudos como Outreville (1990) e
Ward e Zurbruegg (2000) sugerem
que por intermédio de instituições
financeiras, transferência de risco
e oferta de empregos é possível
gerar externalidades positivas.

Assim, em países de economias
emergentes, cria-se uma confiança
maior do consumidor em relação
ao crescimento econômico do país,
principalmente com a consolidação das instituições financeiras.
Portanto, é possível entender que o
desenvolvimento tecnológico desse
setor pode significar uma melhora
no mercado de seguros como um
todo.

Desta forma, considerando o que
foi exposto, o presente trabalho
tem como objetivos: conceituar o
microsseguro e a transformação
digital; descrever o mercado brasileiro na atualidade; apresentar as
diferentes formas que favorecem
a venda do produto em economias
similares e analisar o potencial do
mercado brasileiro.
O foco do estudo será apenas o
ramo de pessoas, pois um estudo
da Fundação Bill e Melinda Gates
aponta que estes produtos possuem maior escalabilidade ao analisar mercados externos, que já
ofertam produtos de maneira digital dado que tecnologias disruptivas focam na democratização,

desmaterialização e desmonetização, tornando o microsseguro mais
acessível e barato.

Portanto, esta pesquisa reveste-se
de relevância social e científica,
pois através do estudo e análise
apresenta o avanço da transformação digital em contribuição ao seu
público-alvo, garantindo o acesso
dessas pessoas menos favorecidas
do ponto de vista econômico ao
mercado securitário.
O artigo estrutura-se em seis seções, sendo a primeira esta introdução, na qual são apresentados
brevemente os conceitos de microsseguro e transformação digital, além do problema de pesquisa,
seus objetivos e sua justificativa.
Na segunda seção, apresenta-se o
referencial teórico. A metodologia
utilizada para a realização deste
trabalho será apresentada na terceira seção, e os dados resultantes,
na quarta. Na quinta seção serão
feitas as considerações finais.

2 Fundamentação Teórica e Literatura Empírica
2.1 O Microsseguro e o Mercado Brasileiro
Como apontado por Silva e Afonso
(2013), umas das hipóteses, sob
a ótica da oferta, para que o mercado de microsseguro não seja
explorado de maneira mais ampla
reside no fato de que pode ser um
investimento muito alto para as
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seguradoras um canal de distribuição eficiente e de fácil utilização.
Pela ótica do consumidor, uma das
possíveis explicações seria que a
demanda por microsseguros está
intrinsecamente ligada ao comportamento do consumidor perante o
risco, ao tamanho desta perda de
acordo com a riqueza inicial dele e
à probabilidade de o sinistro efetivamente ocorrer (BRAND, 2011).

Segundo dados da Serasa Experian, em um estudo realizado em
2015, o qual visava analisar o perfil
do contratante de seguros entre
janeiro e março do mesmo ano e
utilizando da segmentação Mosaic
− plataforma criada pela empresa
para classificar a população brasileira através de aspectos financeiros, geográficos, demográficos
e comportamentais, de consumo
e estilo de vida − revelou que o
grupo “Jovens Adultos da Periferia”
(residentes das periferias brasileiras com até 35 anos) representa
16,8% dos interessados na contratação de seguros.
Com base neste estudo, é possível
perceber uma maior propensão de
classes mais vulneráveis aderirem
aos seguros como um todo devido
ao fato de que este setor proporciona serviços fundamentais ao
funcionamento da economia, pois
oferece cobertura de riscos à vida,
ao patrimônio, reduzem incertezas e, dessa forma, favorecem
investimentos e inovação. (SILVA
et al., 2015). No quadro 1, estão
listadas as principais diferenças
entre seguros tradicionais e microsseguros:
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Quadro 1 – Comparação entre Seguros Tradicionais e Microsseguros
Seguro Tradicional

Microsseguro

Cultura de seguro já existe
Ambiente de baixo risco

Cultura de seguro fraca
Alta exposição ao risco e vulnerabilidade

Venda por intermediários licenciados
Venda direta por Seguradoras

Venda por intermediários não tradicionais

Apólices

Documentos complexos
Muitas exclusões

Linguagem simples
Poucas exclusões

Tarifação

Cálculo de risco individual
Boa base de dados estatísticos

Cálculo em grupo
Poucos dados históricos

Processo complicado
Verificação extensiva de documentação

Processo simples e rápido
Controle eficiente de fraude

Clientes

Distribuição

Reclamações

Fonte: Costa, Bento e Santos (2017).

2.2 A Transformação Digital e
o Mercado de Seguros
A transformação digital consis-

te em utilizar tecnologias para
modificar ou criar processos de
negócios, cultura e experiências

existentes para atender às mudan-

ças nos requisitos de produtos e
de mercados, suprindo também
as demandas do consumidor. No

ecossistema de seguros, pode-se
apontar que a utilização de tecnologia trará vantagens em relação a
coleta de dados, redução de custos,

processos de pagamentos e oferta
de coberturas personalizadas.

Em 2017, a SUSEP aprovou a adesão
de microsseguros por meios remotos através da Resolução nº 294 de
2013, mostrando a tendência do
mercado em aumentar o número
de apólices individuais e tornando
o meio digital um possível canal de
distribuição, pois o acesso ao consumidor final é facilitado, além de
conseguir atingir áreas distantes
do país devido à contratação remota. Assim, temos as seguradoras
digitais que ingressaram no mercado brasileiro oferecendo seguros
contratados com maior facilidade,
preço mais acessível quando comparado com as seguradoras tradicionais e personalizados para o
cliente final. Considera-se

Art. 2º I – Meios Remotos: aqueles
que permitam a troca de e/ou o

acesso a informações e/ou todo

tipo de transferência de dados por
meio de redes de comunicação

envolvendo o uso de tecnologias
tais como rede mundial de compu-

tadores, telefonia, televisão a cabo
ou digital, sistemas de comunicação

por satélite, entre outras. (SUSEP,
2013, p.1).

Segundo Belli (2018), o mercado
brasileiro observou o surgimento
de novos canais de intermediação
e distribuição de seguros, podendo
ser resumidos em oito canais destacados no Quadro 2, a seguir:
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Quadro 2 – Canais de Distribuição no Mercado Segurador Brasileiro
Canais

Descrição

Pequenos e médios corretores
independentes
Grandes corretoras nacionais e
internacionais
Assessorias de seguros ou
plataformas

Pequenas empresas, com menos de 10 funcionários, são a base da distribuição de seguros no mercado
brasileiro.
Grandes corretores, sobretudo multinacionais, geralmente com foco em grandes riscos, grupos de afinidade
e seguros faturados.
Empresas que servem de intermediação entre um grupo de corretores, geralmente de pequeno e médio
porte, e as seguradoras.

Agentes/Venda direta

Vendedor representante do segurador, equiparável legalmente ao corretor de seguros.

Rede bancária parceira

Grandes bancos do país que possuem seguradoras e utilizam suas agências como canal de vendas de
seguros.

Rede bancária própria

Bancos que não possuem seguradoras e abrem as suas agências como canal de vendas de seguros.

Internet

Sites de venda de seguros.

Call Center e SMS

Vendas diretas por telefone.

Varejo e Lojas

Lojas que abrem os seus espaços para venda de seguros.

Fonte: adaptado de Belli (2018).

Neste contexto, surgem as Insurtechs, um subconjunto
de Fintech que faz uso de tecnologia inovadora como
aplicativos, processos digitais ou modelos de negócio.
O uso destas tecnologias permite a oferta de prêmios
mais baratos e produtos mais específicos e mais
bem direcionados para o público. Apesar de parecer
com um novo competidor frente ao antigo modelo
de negócio das seguradoras tradicionais, um estudo
realizado pela McKinsey aponta que este novo modelo
está ajudando a prover melhores serviços dentro das
empresas consolidadas no mercado, sendo apenas 9%
que miram “derrubar” com o antigo sistema, além de
projetar que o mercado de microsseguros é um dos
que mais tem a ganhar.
Além disso, um estudo realizado em 2015 pela Fundação Bill e Melinda Gates – cujo objetivo era entender
se os microsseguros que utilizam tecnologia em suas
operações de vendas são relevantes para o crescimento do mercado – apresenta modelos de negócios bem-
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-sucedidos na Índia, Zimbábue, Gana e África do Sul
que serão apresentados na seção 4 deste artigo.

3 Procedimentos Metodológicos
3.1 Revisão Bibliográfica

3.1.1. Produções Acadêmicas no Brasil
A fim de verificar como é tratada a temática de microsseguros e transformação digital, foi realizada a
busca de produções acadêmicas sobre este tema. Em
um primeiro momento, realizou-se o levantamento na
1
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) utilizando descritores específicos para localizar estudos
com tema semelhante ao presente artigo. Essa busca
resultou em produções sobre o assunto, como explicitado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Número de Produções Pesquisadas, Por Descritor
Descritor

Total

Transformação Digital e Seguros
Transformação Digital e Microsseguros
Microsseguros
Seguros Digitais
Microsseguros Digitais
Insurtech
Total de produções

2
0
1
1
0
0
4

Fonte: Elaborada pela coautora.

Para a realização dest a busca,
foram utilizados três filtros com o
intuito de delimitar os resultados
para trabalhos que fossem de interesse para esta pesquisa. Assim,
foram selecionadas apenas as produções feitas no Brasil, entre os
anos de 2014 e 2020, além dos descritores estarem contidos apenas
no assunto das produções. Apesar
da diversidade de descritores, o
número de produções científicas
sobre o tema ainda é muito escasso, ref letindo a importância e a
relativa originalidade do presente
trabalho.
Segundo Ferreira (2018), existe
uma pressão no mercado securitário para que a transformação
digital ocorra, pois pode significar
redução de custos, rentabilização
de ativos e provável acirramento
da concorrência para as empresas.
Também é apontado que o mercado
ainda é muito burocrático, indicando a necessidade da inovação
tecnológica no setor.

Leite (2017) não possui um foco
em seguros, porém, investiga o
ciclo de vida dos negócios e tem
como resultado um método de análise que identifica em que estágio
de transformação as empresas se
encontram, além de recomendar
melhorias na gestão das organizações.
Madrid (2014) aponta que o interesse por microsseguros é explicado em parte pelas inovações
desenvolvidas no mercado deste
produto. Dessa forma, procurou
investigar quais inovações auxiliaram de fato no aumento da demanda através de um estudo de
caso sobre a MicroEnsure Filipinas.
Além disso, os resultados encontrados apontam que vários aspectos
da empresa precisam ser inovados
para que haja um aumento eficaz
da demanda do produto.

Manna (2016) investiga o mercado de seguros de automóveis e
como os segurados se comportam
em relação à compra deste produto

por meio de canais eletrônicos. O
estudo mostra que a renda é um
fator muito influente, pois consumidores com maior renda tendem
a ter maior probabilidade de adquirir o seguro via canais digitais.
Assim, os quatro trabalhos encontrados na busca indicam a necessidade de adaptação do mercado
securitário para a nova era tecnológica tanto sob o ponto de vista da
oferta quanto da demanda, pois o
uso de tecnologias pode significar
um aumento nas vendas de seguros.

3.1.2. Produções Acadêmicas
no Mercado Externo
Após a constatação da escassez de
produções científicas relacionadas
ao mercado de microsseguro e
suas inovações no Brasil, foi realizada uma busca sobre o tema em
países cuja economia também é
emergente. Os países que possuem
esta classificação, embora sejam
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industrializados, apresentam alto grau de dependência tecnológica e econômica em relação a países
desenvolvidos.

Assim, foi realizada uma nova pesquisa sobre o assunto visando estudos internacionais. Para a realização do presente trabalho, será utilizado o estudo “A
digitalização do microsseguro consegue fazer toda a
diferença? Avaliando o potencial de crescimento do
microsseguro digital”2 para analisar modelos de negócios bem-sucedidos que são apresentados no estudo
e traçar paralelos com os canais de distribuições já
existentes no país.
Os modelos internacionais selecionados foram apenas
aqueles aplicados aos produtos de seguro de vida. Tais
modelos comparados com produtos semelhantes em
operação no mercado brasileiro geraram pistas para
se entender se os canais de venda utilizados hoje no
Brasil podem ser adaptados para modelos internacionais de maior sucesso, que conseguiram massificar os
seus produtos.

3.2 Análise do mercado brasileiro de microsseguros
Segundo a SUSEP, o prêmio consiste no valor que o
segurado paga à seguradora pelo seguro para transferir
a ela o risco previsto nas Condições Contratuais. O
valor do prêmio direto, utilizado neste trabalho, consiste no valor total pago pelo produto, devendo incluir
a probabilidade da severidade do sinistro, a margem de
oscilação de risco, os encargos, IOF e as despesas administrativas, comerciais e operacionais, além do lucro,
sintetizado na equação abaixo:

Para mensurar o mercado atual foram utilizados os
dados das Estatísticas de Mercados da SUSEP (SES
– SUSEP) com o montante de prêmios diretos arreca-
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dados pelas cinco maiores seguradoras que operam
microsseguro no ramo de pessoas, identificado como
1601, pois representam cerca de 81% do mercado.
Além disso, foi realizado um recorte de data para os
cinco últimos anos (janeiro de 2015 a dezembro de
2019) e não foram consideradas as seguradoras que
não emitiram nenhum prêmio nos últimos 12 meses.

3.3 Análise do público-alvo

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira é dividida em cinco
classes sociais conforme a renda familiar bruta, mensurada em salários mínimos, cujo valor mensal, em
2018 (ano da pesquisa), era R$ 954,00. Portanto, para
estimação dos potenciais compradores a renda familiar bruta foi atualizada para as classes C e D. A classificação conforme o IBGE está explicitada na Tabela 2.

Tabela 2 – Classificação Econômica da População - IBGE
Classe

Renda Familiar (em salários mínimos)

A
B
C
D
E

Acima de 20 salários mínimos
De 10 a 20 salários mínimos
De 4 a 10 salários mínimos
De 2 a 4 salários mínimos
Até 2 salários mínimos

Fonte: IBGE.

Para mensurar a quantidade de brasileiros alocados
nas classes econômicas de interesse para o microsseguro e realizar uma breve análise das características
dos indivíduos pertencentes às classes de interesse (C,
D e E), foram utilizados os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2018.

A variável de interesse é a RENDA_TOTAL referente ao
público-alvo do microsseguro definido pela SUSEP. As
características escolhidas para compor o mapeamento
visam entender a quantidade de potenciais compradores do produto fazendo recortes de regiões, idade,
acesso bancário e alfabetização, utilizando a pessoa
de referência das unidades de consumo assim definida
pelo IBGE:
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despesas de habitação (condomínio, imposto predial,

dade de investigação e análise para a caracterização
de moradia das famílias. Além disso, também define
unidade de consumo como

de referência foi aquela assim considerada pelos mora-

ou conjunto de moradores que compartilham da mesma

Foi considerada aquela responsável por uma das seguintes despesas: aluguel, prestação do imóvel ou outras
serviço, taxa, etc.) No caso em que nenhum morador

satisfez a pelo menos uma das condições acima, a pessoa

A unidade de consumo compreende um único morador

fonte de alimentação, isto é, utilizam um mesmo estoque

dores da unidade de consumo. Se mais de uma pessoa

de alimentos e/ou realizam um conjunto de despesas

foi identificada pelos moradores, estabeleceu-se a idade
mais alta como critério de escolha. (IBGE, 2019, p.15).

O Instituto define domicílio como a unidade amostral
de pesquisa, consistindo também em importante uni-

alimentares comuns. (IGBE, 2019, p.14).

As variáveis utilizadas para o mapeamento das características estão resumidas no Quadro 3 a seguir.

Quadro 3 – Descrição das Variáveis Selecionadas da POF

Código da Variável

Descrição

Categorias
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
Urbano

UF

Divisão Regional do Brasil

TIPO_SITUACAO_REG
V0403
V0404

Situação do Domicílio
Idade em anos
Sexo

V0405

Cor ou Raça

V0407

Houve rendimento ou executou um trabalho (remunerado ou não) nos
últimos 12 meses?

V0410
V0414
RENDA_TOTAL

PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Rural
0 a 111

Quantas contas-correntes tem?
Sabe ler e escrever?
Valor do rendimento bruto total mensal da Unidade de Consumo,
obtido através do somatório de todos os rendimentos dos moradores
da UC.

Homem
Branca
Preta
Amarela
Não aplicável
Sim
Não aplicável
Sim

Mulher
Parda
Indígena
Sem declaração
Não
0a6
Não

Valores monetários

Fonte: Adaptado de POF (2018).
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4 Resultados e Discussões

montante de prêmio, pois representam 81% do total
de vendas do produto de Vida. A tabela a seguir reúne

4.1 Estatísticas de Mercado – SES SUSEP
Como definido anteriormente, este trabalho analisou
apenas as cinco maiores seguradoras, em relação ao

todas as empresas presentes nos dados da SUSEP e
os valores totais de prêmios diretos arrecadados, em
milhões de R$, entre 2015 e 2019.

Tabela 3 – Prêmios Diretos (MM R$)
2015
30
0
4
40
74

Mapfre Seguros Gerais S.A.
Caixa Seguradora S.A.
Chubb Seguros Brasil S.A.
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Tokio Marine Seguradora S.A.
Demais Seguradoras
Total

2016
96
20
7
2
6
38
169

2017
115
22
39
11
6
18
210

2018
115
29
21
14
9
39
226

2019
34
28
25
14
12
50
164

Fonte: elaborada pela coautora, conforme dados da SUSEP no SES (2015/2019).

A evolução dos montantes de prêmio de cada empresa está explicitada no gráfico a seguir.

Gráfico 1 – Evolução dos Prêmios Diretos (MM R$)

Fonte: elaborado pela coautora (2020), conforme dados da SUSEP no SES (2015/2019).

A partir da Tabela 3 e do Gráfico 1, podemos inferir
que a Mapfre teve uma evolução expressiva em relação
ao montante de prêmios entre os anos de 2016 e 2018;

agosto de 2020

porém, em 2019, houve uma queda abrupta neste
valor, representando uma retração de aproximadamente 27,5% do mercado.
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Para entender melhor a concentração do mercado, a Tabela 4 foi elaborada para indicar o market share
das cinco maiores seguradoras,
além de explicitar a participação
das demais seguradoras que estão
no banco de dados da SUSEP.
Assim, é possível verificar que
em 2019 houve uma desconcentração do mercado no ramo de
Pessoas do g rupo Microsseg u-

ros, indicando que nos próximos
anos surgirão novas protagonistas no mercado.

rendimento total médio foi de R$
5.088,70 indicando que a maioria da
população brasileira está alocada

na classe C. Através dos dados obti-

4.2 Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) - IBGE

dos pela POF, foi possível observar
que sem nenhum recorte, cerca de

90% dos domicílios encontram-se

Com duração de 12 meses, a pesquisa foi aplicada por todo o território
nacional e compreendeu em torno
de 58 mil domicílios. Segundo os
primeiros resultados do IBGE, o

nas classes econômicas de interesse

para o mercado de microsseguro.
Os resultados encontrados estão

Tabela 4 – Participação de Mercado (%)
2015
0%
41%
0%
0%
5%
54%

Mapfre Seguros Gerais S.A.
Caixa Seguradora S.A.
Chubb Seguros Brasil S.A.
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Tokio Marine Seguradora S.A.
Demais Seguradoras

2016
57%
12%
4%
1%
3%
22%

sintetizados na Tabela 5.

2017
54%
10%
19%
5%
3%
9%

2018
51%
13%
9%
6%
4%
17%

2019
21%
17%
15%
9%
7%
31%

Fonte: elaborada pela coautora, conforme dados da SUSEP no SES (2015/2019).

Tabela 5 – Distribuição dos Domicílios

Classe Econômica

Faixa Salarial

Quantidade de Domicílios

% Correspondente

A

Acima de R$ 19.080,00

1.495

2,58%

B

De R$ 9.540,00 a R$ 19.080,00

3.959

6,82%

C

De R$ 3.816,00 a R$ 9.540,00

16.008

27,58%

D

De R$ 1.908,00 a R$ 3.816,00

19.993

34,45%

E

Até R$ 1.908,00

16.584

28,57%

Fonte: elaborada pela coautora, conforme dados da POF (2018).

Após rea lizar um recor te de
renda, encontrou-se o perfil predominante da pessoa de referência da unidade de consumo (UC)
nas classes econômicas de interesse para este estudo (C, D e

E) compostas por 52.585 domicílios distintos. Dessa maneira,
ao analisarmos os Estados brasileiros e a situação de domicílio
temos que o indivíduo representativo é um homem residente

do Estado de Minas Gerais, em
situação urbana e autodeclarado

pardo. Os percentuais encontra-

dos estão explicitados na tabela
a seguir.
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Tabela 6 – Distribuição da Pessoa de Referência da UC por Unidade Federativa e Situação Domiciliar

Fonte: elaborada pela coautora, conforme dados da POF (2018).
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A análise sob a perspectiva de faixa etária, alfabetização e realização de algum tipo de trabalho nos últimos
12 meses revela que 82% dos indivíduos declararam
saber ler e escrever, além de possuírem algum rendimento no período. Destaque-se também o fato de que

nas faixas etárias de 31 a 40 anos e de 41 a 50 anos, os

homens possuem quase o mesmo percentual da decla-

ração acima: 11,38% e 11,20%, respectivamente. Os
dados estão sintetizados na Tabela 7.

Tabela 7 – Distribuição da Pessoa de Referência da UC por Faixa Etária, Alfabetização e Rendimento

Faixa Etária

Sabe Ler?
Não

Até 20 anos

Sim
Não

21 aos 30 anos
Sim
Não
31 aos 40 anos
Sim
Não
41 aos 50 anos
Sim
Não
51 aos 60 anos
Sim
Não
61 aos 70 anos
Sim
Não
Acima de 70 anos
Sim

Trabalho Remunerado nos últimos
12 meses
Sim
Não
Não Aplicável
Sim
Não
Não Aplicável
Sim
Não
Não Aplicável
Sim
Não
Não Aplicável
Sim
Não
Não Aplicável
Sim
Não
Não Aplicável
Sim
Não
Não Aplicável
Sim
Não
Não Aplicável
Sim
Não
Não Aplicável
Sim
Não
Não Aplicável
Sim
Não
Não Aplicável
Sim
Não
Não Aplicável
Sim
Não
Não Aplicável
Sim

Total Geral

Homem

Mulher

Total Geral

0,01%
0,01%
0,00%
0,30%
0,00%
0,01%
0,11%
0,06%
0,16%
5,63%
0,01%
0,01%
0,41%
0,11%
0,32%
11,38%
0,05%
0,03%
1,16%
0,13%
0,29%
11,20%
0,04%
0,03%
1,54%
0,16%
0,22%
9,45%
0,04%
0,04%
1,81%
0,13%
0,14%
6,53%
0,02%
0,02%
2,00%
0,04%
0,03%
4,02%
57,67%

0,00%
0,09%
0,00%
0,24%
0,01%
0,00%
0,03%
0,48%
0,01%
3,33%
0,02%
0,00%
0,26%
0,66%
0,03%
6,86%
0,05%
0,01%
0,54%
0,64%
0,08%
7,49%
0,10%
0,02%
1,01%
0,66%
0,05%
6,69%
0,06%
0,02%
1,50%
0,27%
0,04%
4,89%
0,03%
0,02%
2,12%
0,06%
0,03%
3,94%
42,33%

0,01%
0,10%
0,01%
0,54%
0,01%
0,01%
0,13%
0,54%
0,16%
8,96%
0,03%
0,01%
0,67%
0,77%
0,35%
18,24%
0,10%
0,04%
1,70%
0,76%
0,37%
18,70%
0,14%
0,05%
2,54%
0,82%
0,27%
16,15%
0,10%
0,06%
3,31%
0,41%
0,18%
11,43%
0,06%
0,03%
4,13%
0,10%
0,06%
7,96%
100,00%

Fonte: elaborada pela coautora, conforme dados da POF (2018).
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Por último, foi analisado o acesso dos indivíduos ao
sistema bancário, pois na pesquisa a pessoa deveria
declarar se possui conta em banco e qual a quantidade
de contas ativas. Assim, observou-se que 50,73% das
pessoas de referência declararam não possuir conta-

corrente, enquanto 45,25% declarou possuir apenas
uma conta-corrente, indicando que o acesso ao sistema
bancário ainda é muito incipiente dentro do públicoalvo de microsseguro. Os resultados encontrados estão
na Tabela 8.

Tabela 8 – Acesso da Pessoa de Referência da UC ao Sistema Bancário
Conta-Corrente

Quantidade CC

Não Aplicável

Sim

Homem

Mulher

Total Geral

-

2,39%

1,10%

3,50%

0
1
2
3
4
5

27,70%
25,33%
1,93%
0,29%
0,03%
0,01%

23,03%
16,92%
1,11%
0,15%
0,01%
0,00%

50,73%
42,25%
3,04%
0,43%
0,04%
0,01%

6

0,00%

0,00%

0,00%

57,67%

42,33%

100,00%

Total Geral

Fonte: elaborada pela coautora (2020), conforme dados da POF (2018).

4.3 Canais de Distribuição

Analisando os produtos ofertados pelas cinco maiores
seguradoras do mercado é possível entender que a
venda de microsseguro no Brasil está atrelada principalmente aos canais de varejo/lojas e rede bancária
própria ou parceira.
Na maioria dos casos também é possível entender
que a venda do produto está atrelada a outro tipo de

seguro, como por exemplo, o microsseguro de pessoas
cujo canal da venda é a varejista Besni e ofertado pela
Tokio Marine Seguradora S/A. Neste caso, temos as
coberturas de morte acidental e invalidez permanente
– ramo 1601: microsseguro de pessoas – e as coberturas de perda e roubo do cartão magnético, compra ou
saque sob coação e bolsa protegida – ramo 171: riscos
diversos, incluídas na mesma apólice e atreladas ao
cartão da loja. Os canais de venda mapeados estão
sintetizados no Quadro 4.

Quadro 4 – Canais de Distribuição Utilizados pelas Cinco Maiores Seguradoras
Que Operam Microsseguro no Brasil

Seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A.
Caixa Seguradora S.A.
Chubb Seguros Brasil S.A.
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Tokio Marine Seguradora S.A.

Rede Bancária
Própria
Própria
-

Fonte: elaborada pela coautora.
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Canais de Distribuição
Loja/Varejo
Casas Bahia
Eletozema e Montreal Magazine
C&A
Besni

Outros
Casa Lotérica
-
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A partir das cinco seguradoras
investigadas (Bradesco, Caixa,
Chubb, Mapfre e Tokio Marine) é
possível entender que a utilização
de parcerias com grandes lojas
e varejistas é importante para o
mercado atual. A pesquisa realizada apontou que quatro das cinco
maiores seguradoras ofertam microsseguro utilizando alguma parceria com esse canal, sendo apenas
a seguradora da Caixa que utiliza

sua própria rede bancária, além de
canais alternativos como as Casas
Lotéricas.
A análise dos microsseguros de
vida ofertados de maneira digital
em países economicamente similares ao Brasil mostra que o principal canal de distribuição são as
operadoras telefônicas, pois essa
parceria significa um grande alcance populacional.

No Brasil, o canal ainda não é explorado, além de o produto não ser
ofertado de maneira digital. Pela
Tabela 9 é possível perceber que o

canal possui alta escalabilidade devido à grande base de clientes das

operadoras telefônicas, as quais
utilizam modelos de venda adap-

tados para este canal descritos no
Quadro 5.

Tabela 9 – Microsseguros Digitais Ofertados em Outros Países

Seguradora

Provedor

País

Alcance

Trustco Mobile

Zimbábue

20% da população adulta em 7 meses

Telenor Talkshawk

Paquistão

400.000 pessoas em 2 meses

BIMA

Tigo

Gana

1.000.000 de pessoas em 3 anos

Microensure

Airtel

Zâmbia

2.000.000 de pessoas no seu lançamento

BIMA

Robi

Bangladesh

4.000.000 dos clientes da operadora

Ecolife
Microensure

Fonte: adaptado de Leach, Tappendorf e Ncube (2015).

Quadro 5 – Modelos de Vendas dos Microsseguros Digitais

Modelo
Freemium

Loyalty

Descrição
Clientes que estão cadastrados no programa de fidelidade da operadora estão aptos a contratar o microsseguro sob a
condição de um pagamento de prêmio
Clientes que estão cadastrados no programa de fidelidade da operadora possuem o microsseguro sem nenhum custo
direto para o cliente. As coberturas possuem "níveis" ligados ao comportamento de utilização dos serviços da operadora
como aumento do uso de internet do celular, transações financeiras feitas com mobile money ou dinheiro armazenado em
carteiras digitais.

Fonte: elaboração da coautora, conforme dados de Leach, Tappendorf e Ncube (2015).

Ao realizar o paralelo com outros países é possível

entender que a transformação digital beneficiará o
mercado de microsseguros, principalmente ao faci-

litar a massificação do produto no país, atingindo o
público-alvo até mesmo nas regiões mais distantes
dos grandes centros econômicos do Brasil.

O advento das Insurtechs trará as tecnologias necessárias para implementar modelos de vendas como os
observados em outros países. Segundo um estudo da
McKinsey & Company realizado em 2017, a utilização
de tecnologias disruptivas pode transformar quatro
frentes das operações de seguro: estrutura de custo,
oferta e demanda, novas proposições de valores e
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mercados e novas plataforma de
grande escala.

As frentes de oferta e demanda e
novas plataformas são de maior
interesse para este estudo, pois
a utilização de tecnologia torna
possível a criação de apólices com
coberturas personalizadas e aumenta o armazenamento de dados,
a capacidade analítica e o alcance
dos produtos nas empresas.
O estudo também indica dez princípios para que a transformação
digital seja possível no setor. O
guia está dividido em três etapas:
i) definição do valor; ii) focada em
lançamento e aceleração de novas
equipes e iii) focada em escalabilidade. Nessa última etapa, o décimo
passo representa a adoção de um
novo modelo de operação.

5 Considerações Finais

Tendo em vista o objetivo do trabalho que consiste em verificar de
que forma a transformação digital
contribui na melhoria da distribuição de microsseguro de pessoas
no Brasil é possível afirmar que a
utilização de tecnologia pode melhorar a escalabilidade do produto,
ao facilitar o acesso do público-alvo
ao mercado securitário, principalmente ao conseguir atingir pessoas
que estão mais distantes dos grandes centros urbanos.
Como reflexão para os resultados
obtidos deve-se indicar que o estu-

do é feito apenas sob a perspectiva
da oferta, mostrando possíveis melhorias nos canais de distribuição
para atingir as classes C, D e E de
maneira mais eficiente e massificada. Tal fato não leva em consideração se o produto possui demanda
suficiente, apesar do potencial de
mercado, abrindo a possibilidade
da realização de novos estudos que
busquem entender a real demanda
deste público.

Outro ponto que pode ser considerado para estudo futuro seriam os
impactos no mercado dado o atual
cenário trazido pela pandemia de
Covid-19. Já existem indícios de que
a transformação digital no setor
ocorreu de forma acelerada, visto
que as seguradoras precisaram se
adaptar diante da quarentena e,
além disso, verificaram aumento
de vendas pelos canais digitais.
Por fim, um terceiro tema de estudo pode ter como linha a mudança
geracional do país e como isso
afetará o mercado securitário,
além das adaptações necessárias
para atender um novo público que
busca seguros menos burocráticos
e contratados de maneira mais tecnológica. Também deve-se levar em
consideração o advento de tecnologias como o 5G e a revolução que
trará para o mercado.
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COVID-19 e Perspectivas Sobre Desigualdade de Gênero
Tiago Ferraz (*)

A crise econômica trazida pela
pandemia de COVID-19 caminha
para ser um dos maiores choques
negativos em termos de bem-estar
nas últimas décadas, mas pode
ser particularmente difícil para
mulheres. Ao contrário de outros
momentos de crise, os setores que
devem sofrer um impacto mais
forte são também aqueles em que
a presença feminina é maior. Mais
grave ainda, há um risco de que
estes efeitos diferenciais sejam
duradouros e acabem por reverter um quadro que até aqui era de
clara evolução em relação às desigualdades de gênero.
Um estudo recente da consultoria
McK insey (MCKINSEY GLOBAL
INSTITUTE, 2020), usando dados
de Índia e EUA, mostra que a perda
de postos de trabalho entre as mulheres é 1,8 vezes mais alta do que
entre os homens. Olhando apenas
para o caso dos EUA, o estudo revela que ao considerar a composição
do emprego no período pré-COVID
e as perspectivas gerais da economia após o choque, as mulheres
deveriam representar 43% dos
empregos perdidos. Entretanto, as
estatísticas oficiais de desemprego
mostram que o verdadeiro impacto
foi de 54%, um número 25% mais
alto do que o esperado.
Existem várias explicações que
podem estar por trás destas dife-

renças, mas há duas que merecem
ser destacadas. Em primeiro lugar,
alguns dos setores mais afetados
pela atual crise são também aqueles que concentram um maior número de mulheres (restaurantes,
hotéis, comércio em geral etc.).
Em segundo lugar, em resposta à
crise de saúde, a maior parte dos
países suspendeu as aulas, o que
significa que a família precisa dedicar mais tempo ao cuidado com
as crianças. Não é surpreendente
que o maior peso recaia sobre as
mulheres. Já existe uma ampla
literatura documentando a maior
participação feminina nos afazeres
domésticos e uma correlação negativa com a taxa de participação no
mercado de trabalho (JAYACHANDRAN, 2020).

Por outro lado, outro artigo recente (ALON et al., 2020) procura
trazer uma perspectiva um pouco
mais otimista e discute alguns mecanismos através dos quais a crise
causada pela pandemia pode atuar
para reduzir as desigualdades de
gênero. A ideia central é que, após
a pandemia, normas sociais podem
se transformar numa direção que
acabe por reduzir as desigualdades dentro do domicílio. O primeiro mecanismo que os autores
apontam é uma transformação
dos empregos no sentido de adotar
horários mais flexíveis e/ou traba-
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lho remoto. Esta flexibilização nas
condições de trabalho tenderia a
reduzir os tradeoffs entre carreira
e família, que afetam as mulheres
de maneira desproporcional. Um
segundo canal discutido no artigo
é o fato de que há alguns setores
que continuam operando durante
a pandemia onde as mulheres respondem por uma parcela significativa dos empregos. Por exemplo,
no setor de saúde, há um número
substancial de mulheres médicas e
na enfermagem elas são a maioria.
Se os maridos ficam desempregados, eles provavelmente acabarão
assumindo maior responsabilidade
nos cuidados com o domicílio. Isso
pode significar uma mudança no
longo prazo, especialmente porque
os filhos terão exemplos de diferentes arranjos familiares.

Apesar de oferecer uma perspectiva interessante, este artigo parece
um tanto otimista demais. Para
que a flexibilidade de horários de
fato beneficie mais as mulheres
em relação aos homens é preciso supor que no novo equilíbrio
elas continuem ocupando a maior
parte destes empregos. Mas, se os
homens também valorizarem horários mais flexíveis não há razão
para esperar que eles não passem
a disputar essas vagas. No limite, é
possível inclusive que este arranjo
aumente o gap salarial entre ho-
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mens e mulheres se elas atribuírem um valor mais alto
à flexibilidade.

O segundo mecanismo, uma mudança nas normas
sociais, também é interessante, mas não é óbvio que
se verifique na prática. Normas sociais costumam ser
persistentes e ainda sabemos pouco sobre como elas
se alteram. Ainda que o canal apontado faça sentido, é
possível que outros fatores atuem em sentido oposto.
Por exemplo, Ichino et al. (2019) avaliam o impacto de
uma mudança exógena na tributação, na Suécia, em
2007. A política adotada resultou em uma alteração
na alíquota marginal do imposto de renda afetando
de maneira diferente homens e mulheres no mesmo
domicílio. O que eles mostram neste trabalho é que,
entre casais de imigrantes, a divisão do trabalho doméstico responde muito mais às mudanças na renda
do marido do que na da esposa, enquanto entre os
casais nativos o efeito é simétrico. Como os imigrantes
têm uma bagagem cultural diferente dos nativos, eles

interpretam este resultado como um indicativo de que
normas sociais distintas acabam levando a diferentes
respostas à política implementada.

1 Perspectivas e Desafios para o Brasil

Em termos de reduções das desigualdades de gênero,
o Brasil ainda está longe do ideal, mas vem apresentando melhoras significativas em algumas dimensões
ao longo dos últimos anos. A Figura 1 a seguir mostra
a evolução da taxa de participação na força de trabalho de 1991 a 2019, usando os microdados do Censo
(1991 a 2010) e da PNAD Contínua (2015 e 2019), para
indivíduos de 15 a 65 anos de idade. Em 1991, a taxa
de participação das mulheres era de 39,8%, menos da
metade daquela observada para os homens (85,6%).
Em 2019, esse gap já havia diminuído para 18 pontos
percentuais, ou seja, uma diferença em torno de 30%.

Figura 1 – Evolução da Taxa de Participação na Força de Trabalho

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Censo e PNAD Contínua (2015 e 2019).
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Parte dessa convergência se explica pelo aumento
da escolaridade média das mulheres ao longo deste
período (vide SCORZAFAVE; MENEZES-FILHO, 2001 e

SOARES; IZAKI, 2002). Esta evolução do nível educacional também se relaciona à redução do gap salarial
entre homens e mulheres, como se vê na Figura 2.

Figura 2 – Evolução da Razão de Salários (Mulheres/Homens)

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Censo e PNAD Contínua (2015 e 2019).

A preocupação agora deveria ser evitar que os ganhos
já observados se revertam daqui em diante. As mulheres brasileiras estão empregadas em atividades
particularmente expostas aos riscos econômicos (comércio, alojamento e alimentação) e de saúde (serviços
públicos, que incluem saúde e educação) da pandemia.

Finalmente, caso alguém ainda esteja se perguntando
por que deveríamos nos preocupar em reduzir essas
desigualdades, há um argumento econômico para
quem não acredita que isto seja importante por si
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só. Um estudo divulgado recentemente pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI) mostra que reduzir desigualdades de gênero aumenta o crescimento econômico (BERTAY; DORDEVIC; SEVER, 2020). O trabalho
explora diferenças entre países e entre setores econômicos dentro de cada país e mostra que, ao alocar o
emprego feminino onde ele é mais produtivo, aumenta
a produtividade agregada da economia. Em outras
palavras, reduzir desigualdades de gênero importa,
ainda que pelas razões “erradas”.

55

temas de economia aplicada
Figura 3 – Percentual de Emprego por Setor e Gênero

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados da PNAD Contínua (2019).
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Investimento Estrangeiro e a Agenda Ambiental do Governo
Federal
Gabriel Brasil (*)

Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), o
desmatamento na região da Amazônia aumentou em
34% nos últimos 12 meses – depois de já ter aumentado em cerca de 50% em 2019, em comparação com

2018. Segundo o mesmo INPE, o número de queimadas
– que atraiu a atenção de líderes e organizações globais no ano passado – segue aumentando e, em julho,
foi 28% maior do que o mesmo mês de 2019.

Gráfico 1 – Taxa de Desmatamento na Amazônia Legal (em km²)

Fonte: INPE.

Embora a tendência de deterioração do meio ambiente
no Brasil não seja exatamente recente, esses dados
alarmantes dos últimos dois anos se correlacionam
diretamente com a retórica explicitamente antiambientalista do presidente Jair Bolsonaro. Em múltiplas ocasiões, o presidente defendeu o fim do que ele
caracteriza como “a farra das multas ambientais”.1
Evidências anedóticas sugerem que essa postura
tem empoderado pequenos e grandes fazendeiros e
mineradores em condutas danosas ao meio ambiente
– como indicado por matéria do jornal Folha de São
Paulo de outubro do ano passado.2 Mais do que isso, os

agosto de 2020

dados preocupantes sobre a situação da Amazônia se
associam também com medidas tomadas pelo seu governo, que sugerem sua direta responsabilização por
esse cenário. Segundo o Observatório do Clima, o total
de multas aplicadas pelo Ibama em 2019, por exemplo,
foi o menor em 15 anos – tendo sido 25% inferior ao
total de 2018. O órgão, que é a principal agência para
o meio ambiente do Brasil, tem sofrido de um severo
problema de subfinanciamento. De acordo com dados
oficiais, seu orçamento, em 2020, é 15% menor do que
foi em 2019 – quando já era 24% menor do que o praticado em 2018.
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Gráfico 2 – Total de Multas Aplicadas Pelo Ibama, Por Ano

Fonte: Observatório do Clima.

Ao lado da desigualdade econômica
e racial, a agenda do aquecimento
global e preservação do meio ambiente é provavelmente o maior
desafio da nossa geração. Como tal,
iniciativas globais nos setores público e privado têm ganhado força
nos últimos anos em países desenvolvidos e em desenvolvimento – o
que tem colocado o Brasil numa
posição particularmente desfavorável. De acordo com matéria
da Bloomberg de 23 de junho, 29
fundos de investimento de múltiplos países – que, em conjunto,
administram um total de 3,7 trilhões de dólares – enviaram carta
ao governo brasileiro expressando
sua preocupação acerca da agenda
de proteção ao meio ambiente do
país. 3 A iniciativa ilustra um novo
paradigma que tem marcado o
ambiente de investimentos globalmente nos últimos anos, para
o qual o Brasil parece muito mal
preparado. Em meados de agosto,

chamou a atenção na mídia internacional também o boicote da rede
de supermercados britânica Tesco
– pressionada pelo Greenpeace –
em função da sua relação comercial
com a empresa de proteína animal
brasileira JBS, que tem sido associada ao aumento de queimadas na
Amazônia.

No âmbito do setor privado, são
crescentes as iniciativas por parte
de empresas e outras organizações
em favor de um modelo de desenvolvimento econômico ecologicamente amigável – inclusive no mercado financeiro. Em 22 de julho, os
três principais bancos privados do
Brasil – Itaú, Bradesco e Santander
– lançaram iniciativa para fomentar o desenvolvimento sustentável
na Amazônia. O projeto inclui dez
medidas, como o estímulo às cadeias sustentáveis de produção e
o financiamento de investimentos
em infraestrutura básica para o

desenvolvimento social na região.
Iniciativas similares são presentes
também em outros setores, como
no de cosméticos, no qual as líderes
Natura e Boticário têm se tornado
referência internacional em sustentabilidade.

No entanto, a despeito de um crescente entendimento de parte do
setor privado sobre a importância
do fomento à preservação ambiental, as iniciativas por parte das
empresas provavelmente seguirá
insuficiente caso o governo mantenha uma postura negacionista
ante o tema. Cabe ao setor público,
afinal, a fundamental tarefa de
estabelecer diretrizes de preservação ambiental condizentes com as
metas do Brasil, em consonância
com o Acordo de Paris (que são,
em grande medida, relacionadas
à redução do desmatamento), de
desenvolver legislação aderente a
elas e, principalmente, de garantir
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seu cumprimento. Nas três dimensões, são necessários investimentos significativos – não apenas
financeiros, mas de capital político, especialmente considerando a
grandiosa influência política que
os setores agropecuário e de mineração têm exercido no Brasil historicamente. Sob a gestão Bolsonaro,
os sinais são inequívocos: vão na
contramão das demandas do país.

Durante a fatídica reunião ministerial de 22 de abril, cuja gravação
foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro do
meio ambiente Ricardo Salles explicitamente sugeriu que o governo
deveria aproveitar-se do foco da
imprensa na pandemia de COVID19 para avançar com sua agenda de
desregulamentação ambiental. Embora a publicação de tal fala tenha
aumentado o nível de escrutínio
da sociedade civil nas condutas de
Salles – provavelmente impedindo
o avanço de projetos mais significativos nos últimos meses –, a
manutenção do ministro no cargo
(mesmo após intensa pressão de
múltiplas organizações, que aliás
ocorre desde o ano passado) reforça a persistente rejeição por Bolsonaro a uma mudança na sua agenda
ambiental.
A economia brasileira passa por
um momento de forte contração –
na esteira da pandemia de COVID19 –, mas já vinha, desde 2017,
apresentando taxas de crescimento baixas, abaixo de 1,5% ao ano.
Em boa medida, isso se deve aos

frustrantes níveis de investimento
privado, sobretudo estrangeiro
(considerando as baixas taxas de
poupança doméstica, principalmente do setor público) –, ainda
que a taxa de câmbio, em níveis recorde (em termos nominais), tenha
aumentado a competitividade de
produtos brasileiros e reduzido o
custo de ativos nacionais para investidores de fora.

Em junho do ano passado, o Brasil
anunciou um acordo ambicioso
fechado pelo Mercosul com a União
Europeia – que deverá fomentar a
criação de um bloco comercial de
mais de 700 milhões de consumidores e integrar as economias dos
dois continentes. Sua ratificação,
no entanto, tem evoluído a passos
lentos desde então. Além de preocupações pontuais de certos setores afetados pelo acordo, o principal impasse tem girado em torno
da elevada rejeição por parte dos
europeus à postura de Bolsonaro
diante do meio ambiente.

Para os próximos anos, a retomada da economia deverá continuar
dependente do aumento de investimentos. A despeito das múltiplas
incertezas que pairam sobre o ambiente político (com relação sobretudo à agenda de reformas), é um
fato cada vez mais consensual que
tais investimentos precisarão ter
um componente de responsabilidade ambiental cada vez mais crescente. Nesse sentido, mais do que
nunca, é preciso urgentemente que
o Brasil abandone a dicotomia fala-
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ciosa entre preservação ambiental
e desenvolvimento econômico – e,
principalmente, que os esforços do
setor privado sejam amparados por
medidas ambiciosas vindas também do setor público.

1 Bolsonaro assina decreto para acabar com o
que chama de ‘farra das multas ambientais’.
O Globo, 11 de abril de 2019. Disponível
em: https://oglobo.globo.com/sociedade/
bolsonaro-assina-decreto-para-acabar-comque-chama-de-farra-das-multas-ambientais-23591673
2 Fazendeiros e empresários organizaram
‘dia do fogo’, apontam investigações. Folha
de São Paulo, 23 de outubro de 2019,
disponível em: https://www1.folha.uol.
com.br/ambiente/2019/10/fazendeirose-empresarios-organizaram-dia-do-fogoapontam-investigacoes.shtml.

3 Funds with 3,7 trillion warn Brazil of
deforestation backlash. Bloomberg,
23 de junho de 2020. Disponível em:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-23/funds-with-3-7-trillionwarn-brazil-of-deforestation-backlash.

(*) Economista pela Universidade Federal de
Minas Gerais e Mestre em Economia Política
Internacional pela Universidade de São Paulo.
(E-mail: gabrielchbrasil@gmail.com).
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Relatório de Indicadores Financeiros1
Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

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

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-

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

ações de empresas vencedoras e vendida em ações de

empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do

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

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 – 14/08/2020)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

-0,36%

-1,49%

-0,31%

-1,38%

Mês atual

-1,48%

-4,66%

0,50%

-1,59%

Ano atual

-11,04%

-13,97%

18,80%

-12,49%

2010-2020

-45,22%

-15,79%

558,84%

-17,16%
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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 - 14/08/2020)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

HAPV3

3822,73

ELET3

7,93

2.

BPAN4

3442,85

ENAT3

10,44

3.

JSLG3

642,82

BBDC4

12,66

4.

GUAR3

592,67

BRML3

12,70

5.

NTCO3

536,82

ITSA4

12,77

6.

MGLU3

495,69

ROMI3

12,95

7.

GGBR4

453,29

ITUB4

13,45

8.

GOAU4

416,38

BRSR6

14,61

9.

BIDI4

402,31

BBSE3

14,74

10.

GNDI3

401,95

WIZS3

15,67
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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 - 14/08/2020)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Taxa de Aluguel

Short interest
1.

BRML3

10,73%

IRBR3

19,49%

2.

USIM5

9,92%

CVCB3

15,59%

3.

MYPK3

9,50%

OIBR4

14,64%

4.

CVCB3

9,14%

PRNR3

10,53%

5.

COGN3

7,91%

GPCP3

10,00%

Variação no short interest
1.

Variação na taxa de aluguel

HBOR3

2,43%

PRNR3

5,09%

2.

TCSA3

0,85%

IRBR3

4,59%

3.

MTRE3

0,83%

GSHP3

4,17%

4.

CVCB3

0,74%

PFRM3

3,24%

5.

IRBR3

0,74%

TELB4

2,97%
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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.				
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Quedas de preço imateriais e a atividade de investidores individuais
Ahmad Abdallah Mourad Junior

Dissertação de Mestrado
Orientador: Rodrigo de Losso da Silveira Bueno
Banca: Bruno Ferman, Bruno Cara Giovannetti, Bernardo de Vasconcellos Guimarães.
Link: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24102019-153819/pt-br.php.
Resumo
Neste trabalho, é mostrada evidência de que investidores individuais respondem positivamente a quedas de
preços de ações em si, isto é, quedas de preços que não refletem nenhuma informação relevante a respeito daquele ativo em particular. Para tanto, é utilizado o banco de dados da TAQ entre 2010 e 2017. Para identificar
negócios realizados por indivíduos através deste banco, lança-se mão de um recente algoritmo proposto por
Boehmer, Jones e Zhang (2017). São explorados dois eventos distintos que produzem quedas de preço imateriais
em ações. O primeiro evento se dá em datas ex-dividendo de ações: nestes dias, o preço de abertura de uma ação
é ajustado mecanicamente em relação ao preço de fechamento do dia anterior, tendo-se em vista que, a partir
daquele dia, novos acionistas não serão contemplados pelo pagamento do próximo dividendo distribuído pela
empresa. Mostra-se que indivíduos reagem positivamente a estas quedas de preços e, de fato, compram ações
em datas ex-dividendo, a despeito do fato dessa queda de preço não ter significado material. Tal resultado é consistente para diferentes especificações; além disso, quando é levada em conta a quantidade de vendas de ações
feitas por indivíduos em datas ex-dividendo, encontra-se que, em termos líquidos, indivíduos também reagem
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positivamente a quedas de preços imateriais. O segundo exercício realizado consiste em avaliar se indivíduos
apresentam viés do digito da esquerda quando compram ações: é mostrada evidência de que quando o preço de
um ativo flutua em torno de um número inteiro, indivíduos compram ativos em proporção maior quando o preço
do ativo está ligeiramente abaixo daquele número inteiro, apesar dessa diferença ser insignificante em termos
relativos. Também é mostrada evidência de que esse viés ocorre para diferentes preços nominais de ativos.
Ambos os exercícios sugerem que indivíduos negligenciam o conteúdo informacional contido nos preços dos ativos uma vez que os mesmos reagem positivamente a quedas de preços imateriais e sem significado econômico.

Não é só um jogo: futebol como canal para a violência
Bernardo Ostrovski

Dissertação de Mestrado
Orientador: Raphael Bottura Corbi
Banca: Pedro Henrique Thibes Forquesato, Luís Eduardo Negrão Meloni, Marislei Nishijima.
Link: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-05092019-121428/pt-br.php.
Resumo
Este trabalho estuda o impacto de choques emocionais induzidos por resultados de jogos de futebol entre
2006 e 2016 no Brasil no comportamento violento dos indivíduos. Assume-se que o risco de violência pode
ser modelado como função dos resultados das partidas. A hipótese chave é que condicionando pelas probabilidades de vitória atribuídas aos times antes dos jogos, dadas pelos mercados de apostas, os resultados
das partidas podem ser interpretados como aleatórios. Utiliza-se o fato de que torcidas de times de futebol
do Brasil estão bem espalhadas ao longo dos municípios do país (e não apenas restritas ao Estado de origem
do time) para captar a proporção de pessoas atingidas por choques emocionais causados por partidas de
futebol em determinado dia. O choque emocional é construído pela diferença entre a proporção de pessoas
no município atingidas por choques positivos e a proporção atingida por choques negativos. Considera-se
um choque o resultado da partida que foi muito diferente do previsto pelo mercado de apostas. O resultado
encontrado indica que cada ponto percentual a mais no número de pessoas recebendo um choque negativo
em determinado município eleva o número esperado de mortes por agressão em 0,08%. A análise extensiva
do modelo indica que o efeito é mais intenso para óbitos masculinos, principalmente àqueles ocorridos na
rua. O número de mortes femininas ocorridas em casa aumenta de forma significante diante de choques
negativos.
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Celso Furtado, 100 Anos: Perspectivas da economia brasileira
(1958)
Alexandre Macchione Saes (*)

Conforme narra Celso Furtado em 2002, na apresentação do texto Perspectivas da economia brasileira reeditado por Cadernos do Desenvolvimento, o livro surgiu
a partir de um curso de treinamento
sobre problemas de desenvolvimento
econômico, promovido pela CEPAL e
com colaboração do BNDE, no Rio de
Janeiro, em meados de 1957 (FURTADO, 2006b [2002], p.178).1 Furtado
tinha acabado de se desligar da CEPAL,
depois de quase uma década, e logo seguiria para Cambridge, para escrever
então seu clássico Formação econômica
do Brasil.

mica”. O primeiro defendia um “liberalismo “tresnoitado”, representado por Eugênio Gudin, e o segundo, a
partir da Escola Superior de Guerra e de membros do
BNDE, como Glycon de Paiva e Roberto
Campos, que representavam para o
autor a posição dos “modernizantes
mais sofisticados” (FURTADO, 2006
[2002], p.178).
Por mais polarizado que fosse o debate, com o Plano de Metas o governo
vestia a ideologia desenvolvimentista
e inaugurava um ciclo de intensos projetos e realizações, os quais tinham a
industrialização planejada como meta
prioritária (BIELSCHOWSKY, 2000, p.
401 e segs.).

Para Celso Furtado, o Rio de Janeiro,
durante o governo de Juscelino Kubistchek, tinha se transformado
da economia brasileira (Ministério Celso Furtado pretendia, nesse
“em um campo de batalha ide- Perspectivas
da Educação e Cultura, 1958)
sentido, oferecer em suas conológico”, marcado pela posição
de dois grupos de críticos de Getúlio Vargas, que sus- ferências uma análise detalhada da conjuntura ecotentavam um “enfoque conservador de política econô- nômica nacional, reconhecendo que naquela altura
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de crescimento econômico “cabia
esperar que se agravassem os desequilíbrios internos e externos”
(FURTADO, 2006b [2002], p.179).
Para tanto, se valeu de estudos prévios elaborados pelo Grupo Misto
CEPAL-BNDE,2 oferecendo efetivamente propostas alicerçadas nas
evidências econômicas sistematizadas pelos estudos.

A principal mensagem apresentada
em suas conferências proferidas no
Rio de Janeiro, em certa medida,
sistematizava a pauta do desafio
do desenvolvimento brasileiro ao
longo da década seguinte, que receberia respostas dos governos tanto
democráticos como autoritários.
Perspectivas da economia brasileira, apesar de em momento algum
fazer referência ao Plano de Metas,
que estava em plena implementação naquele momento, é um diálogo direto com a política do governo
de Juscelino Kubitschek (SILVA,
2015, p. 274). Conforme inaugura
o texto resultante de suas conferências, reconhecendo as “tendências fundamentais” e os potenciais
gargalos que poderiam acometer
a substituição de importações,
buscava-se determinar os “principais fatores que poderão reduzir
ritmo desse desenvolvimento nos
próximos anos” (FURTADO, 2006a
[1958], p.181).

Na síntese de Furtado, em seus
“comentários” de 2002, o estudo
indicava a necessidade de estabelecer uma coordenação do Estado

– “uma programação” – dos dois
polos dinâmicos da economia do
país, isto é, o setor exportador e o
setor industrial. Por meio do aproveitamento máximo da capacidade
de exportar, inclusive com incentivos financeiros e assistência técnica para o campo para estimular
a oferta de alimentos e matérias-primas, seria possível orientar
uma política de importação para
garantir os investimentos necessários no setor industrial (FURTADO
2006b [2002], p. 179).
A contribuição das conferências,
ainda segundo o autor em sua distanciada reflexão, era de produzir
as conexões entre a concepção
geral do programa de desenvolvimento com a prática, nas recomendações políticas de curto prazo.
Outro tema caro ao autor, presente na obra, seria mostrar como o
desenvolvimento vinha também
produzindo efeitos perversos no
sentido de agravar as disparidades e desequilíbrios regionais,
com transferência de recursos das
áreas pobres do país, o Nordeste,
para o Centro-Sul em processo
de industrialização. Temática que
o envolveria nos anos seguintes
num dos maiores projetos de sua
trajetória, a Operação Nordeste:
das discussões do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do
Nordeste (GTDN) para a formação
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), “a
luta mais árdua que Celso travou
como homem público” (D’AGUIAR,
2019, p.151).

agosto de 2020

Perspectivas da economia brasileira é uma obra que expressa o
“discurso técnico” de Celso Furtado (MALLORQUIN, 2005, p.154).
Tendo aguçado seu olhar sobre a
realidade latino-americana, atuando como “um cavaleiro andante” da
CEPAL, trazia na bagagem os estudos econômicos de experiências de
países como o México e a Venezuela. Sobre o Brasil, por outro lado,
o economista já tinha publicado
A economia brasileira (1954), uma
obra que lhe valeu significativo
reconhecimento, por sistematizar
um conjunto de hipóteses e difundir suas teses que sustentariam o
estruturalismo latino-americano
posteriormente. Mas ainda vestindo um certo “manto protetor”,
como funcionário da CEPAL, Perspectivas da economia brasileira preparava o terreno para os embates
políticos que Furtado enfrentaria a
partir do seu retorno ao Brasil em
1958.

1 Um Programa Econômico Para
o Brasil

Perspectivas da economia brasileira
reúne dez ensaios que fundamentaram as apresentações de Celso
Furtado em seu ciclo de palestras
no Rio de Janeiro. A primeira parte
dos ensaios agrupa um amplo balanço do autor sobre os desafios
do desenvolvimento periférico,
identificando, por meio da análise
histórica do pós-Segunda Guerra
Mundial, os principais gargalos no
processo de industrialização do
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Brasil. Ainda que os ensaios iniciais
sejam significativamente sugestivos sobre ações necessárias, Celso
Furtado guarda para os últimos
três – sobre a programação, a política monetária e os aspectos fiscais
e administrativos – as formulações que transferiam os problemas
diagnosticados para a ação prática.

O ponto inaugural da análise de
Celso Furtado em Perspectiva da
economia brasileira é a caracterização de nossa economia como desigual. Apesar de um imenso território com unidade política e cultural,
o país era “descontínuo e heterogêneo do ponto de vista econômico”
(FURTADO, 2006a [1958], p.182). A
desigualdade que é marca na perspectiva interpretativa do autor,
do contraste entre a economia
exportadora e a de subsistência, a
desigualdade de caráter regional e
social, aparece no início da obra na
ideia de uma polarização entre dois
sistemas econômicos autônomos. 3
Uma economia nordestina, com
“manchas” de atividade econômica,
em que predominava a subsistência, a baixa renda per capita e a
ausência de estímulo para aporte
de capital em seu território. E a
economia do centro-sul, com uma
renda per capita três vezes maior,
um sistema econômico relativamente integrado, com dois núcleos
de atividade que impulsionavam a
região, o setor exportador e o setor
industrial.
Não obstante o estágio de desenvolvimento da economia do sul do

Brasil, seu futuro não estava pavimentado. A experiência do primeiro lustro da década ensinava que
o crescimento econômico tendia a
agravar os desequilíbrios internos
e externos, criando gargalos que,
não enfrentados, acarretariam entraves para a manutenção do ritmo
das transformações almejadas
pelo projeto de desenvolvimento. O
“objetivo central da programação”,
isto é, do planejamento estatal,
deveria ser, portanto, coordenar os
setores da economia para permitir
a estabilidade necessária para a
manutenção do crescimento (FURTADO, 2006a [1958], p.187).

Para Celso Furtado a economia
brasileira da década de 1950 tinha
potencial de sustentar uma taxa
de crescimento anual de 7% a 8%,
como se confirmaria durante o
mandato JK, mas para tanto o governo precisaria enfrentar os desequilíbrios internos e externos.
Duas eram as evidências dos limites do crescimento da economia. O
balanço de pagamentos apontava
para os limites de uma política de
substituição de importações, que
dependia de uma eficiente orientação de investimentos, valendo-se
dos recursos gerados pelo setor
exportador para produzir o desenvolvimento industrial. A inflação,
por outro lado, indicava a inelasticidade da oferta de alimentos,
pressionada pela crescente demanda gerada pelo crescimento
urbano-industrial.

Para enfrentar a questão do balanço de pagamentos, Celso Furtado acreditava que o país deveria
encontrar meios para elevar suas
exportações. Somente com maiores
rendas no comércio internacional
seria possível atender a demanda
crescente por importações para
o setor industrial. Para tanto a
economia brasileira deveria encontrar novos mercados para seus
produtos de exportação – mas sem
acreditar que o algodão e o café
poderiam suportar tamanha demanda –, de forma que conclui:
“para lograr razoável expansão de
sua capacidade para importar, o
Brasil deverá tentar, por todos os
meios, maior diversificação de suas
exportações” (FURTADO, 2006a
[1958], p.195-196).
Direcionar os esforços de acumulação das rendas externas para o
setor industrial era o “foco dinâmico do desenvolvimento da economia brasileira”. Conforme os dados
apresentados por Furtado, a força
de trabalho no setor industrial no
país era ainda relativamente pequena, representando apenas 10%
da população economicamente
ativa, mas a renda do setor industrial, por outro lado, representava
cerca de 25% da renda total. Assim,
além de a expansão do setor industrial ampliar a produtividade
da economia como um todo, com a
criação de uma massa salarial e de
lucros no setor – diferentemente da
tendência observada na economia
exportadora –, seria possível para
o país construir uma dinâmica de
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crescimento que se propagaria
para outras atividades, gerando
potencialmente o autodinamismo
da indústria que era presente nas
economias avançadas (FURTADO,
2006a [1958], p.196-198).4

A programação do governo deveria, para Celso Furtado, entrar em
campo para interferir em outras
duas características problemáticas
da economia brasileira: a limitada
poupança e as disparidades regionais. Sendo os investimentos mais
escassos em países subdesenvolvidos, o Estado deveria cumprir
com um esforço de direcionar a
poupança do país para as atividades produtivas. Como alega o
autor, a intenção não seria deslocar
a poupança privada para o setor
público, mas criar mecanismos de
ampliação da poupança, limitando
especialmente formas de consumo
conspícuo.
Negando as teses de que o crescimento da poupança poderia partir
de políticas de concentração da
renda, defende em Perspectivas da
economia brasileira impostos às
importações de bens de consumo
suntuário, complementados com
impostos de consumo para bens
supérfluos potencialmente substitutos. Assim, “o desenvolvimento
implica desconcentração na distribuição de renda”, que deveria ser
enfrentada contra o monopólio no
campo e com instrumentos fiscais
para produzir a distribuição dos lucros e da renda (FURTADO, 2006a
[1958], p. 211).

Por meio da taxação de terras improdutivas o governo poderia estimular a expansão da produção
capitalista no campo; com intervenção sobre a taxa de lucro, por
outro lado, seria possível canalizar
as rendas das empresas para reinvestimento, e não para consumo de
seus proprietários. Também acreditava que as empresas públicas,
como do setor de petróleo, poderiam acumular para aumentar a
taxa de investimentos públicos em
relação às despesas de custeio.

Quanto às disparidades regionais,
Furtado reitera a noção de que a
economia brasileira não era um
sistema integrado e de que o desenvolvimento da região centro-sul
vinha contribuindo para agravar
as disparidades regionais no país.
Adicionalmente, o crescimento da
população no Nordeste, numa região com baixo nível de renda por
habitante e inelasticidade da oferta
de alimentos, exigia quantidade
crescente de capital inexistente
na região. Mesmo que os esforços
de poupança fossem elevados, o
Nordeste não podia ser abandonado, seu plano de desenvolvimento deveria estar integrado ao
programa nacional. A integração
permitiria, por exemplo, que a região ampliasse a produtividade
de sua agricultura – inclusive por
meio da alfabetização que “facilita
e barateia a difusão de numerosas
outras técnicas” –, para atender o
crescimento do mercado do Sul do
país (FURTADO, 2006a [1958], p.
205 e 215).5
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A partir do ensaio “A programação
preliminar”, Celso Furtado inicia
um levantamento bastante direto
de ações e instituições necessárias
para produzir o programa de desenvolvimento econômico. Vale frisar que apresentadas em meados
de 1957, as palestras realizadas no
Rio de Janeiro dialogavam, ainda
que implicitamente, com a política
econômica do governo de Juscelino
Kubitschek. Fosse por ainda ser
representante de um órgão técnico,
fosse por possivelmente almejar
uma posição no governo – aqui vale
apenas essa anacrônica especulação –, Perspectivas da economia
brasileira receita um significativo
rol de ações que já vinham em an6
damento com o Plano de Metas.

Celso Furtado defendia, portanto,
em suas palestras finais a concretização da ossatura do leviatã.
Sendo Furtado um entusiasta do
planejamento conduzido por um
Estado racional, alicerçado por
uma intelligentsia mannhemiana, é possível reconhecer em sua
sugestiva narrativa as bases do
Plano de Metas. Na coordenação
da programação, conforme o autor,
seria preciso formar uma instituição subordinada à Presidência da
República, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento. Efetivamente,
o Conselho do Desenvolvimento existia, criado pelo Decreto nº
38.744 de fevereiro de 1956, tendo
sido reconhecido como o primeiro
órgão central de planejamento do
país (LAFER, 1987, p. 30).
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As convergências continuam: Furtado argumentava que para municiar as decisões políticas seria preciso a mais ampla sistematização
de informações econômicas sobre
o país, coordenada pelo Conselho
Nacional de Estatística, esse que já
tinha sido criado por Getúlio Vargas em 1936 e transformado anos
depois no IBGE. A programação
preliminar, fase de três anos de
estudos dos dados e das propostas
políticas, constituída a priori da
programação propriamente dita,
de certa forma já teria sido conduzida por meio das atividades da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e do Grupo Misto CEPAL-BNDE.
Com objetivos detalhados, o Plano
de Metas representava perfeitamente a concretização desse balanço sobre os gargalos estruturais e
sobre as metas a serem atingidas.
Com a coordenação central do governo federal, subsidiada por órgãos técnicos voltados para os mais
diferentes setores da economia,
seria possível controlar mais precisamente as rendas de exportação
com as demandas de importação;
seria possível evitar os desequilíbrios entre a oferta de alimentos
e o crescimento da população urbana. Ao Estado cabia, também,
superar os gargalos de infraestrutura, uma das poucas ações que
Celso Furtado reconhece em sua
narrativa, ressaltando os projetos
conduzidos pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico.

Como agenda de política econômica, Furtado reitera alguns pontos
anteriormente explorados, para recomendar caminhos para a formação de poupança e para o controle
da inflação. A formação de poupança passaria tanto por uma política
de crédito, a qual teria suporte
importante em instituições como
o BNDE e o Banco do Nordeste,
como por uma reforma fiscal, que
ampliasse a carga tributária sobre
o consumo e a produção de bens
voltados para grupos de médias
e altas rendas, enquanto os “impostos indiretos indiscriminados”
deveriam ser “progressivamente
eliminados” (FURTADO, 2006a
[1958], p. 231).

Sobre a inflação, Furtado procura
fugir do dilema entre crescer com
inflação ou ter estabilidade com
estagnação. Para o autor “é necessário abandonar os pontos de vista
concorrentes sobre a inflação e penetrar mais fundo em sua análise.
Convém partir de uma tomada de
posição: o preço da estabilidade
não deve ser a estagnação” (FURTADO, 2006a [1958], p. 225).
O fenômeno da inflação no Brasil
era resultado do perfil do crescimento dos países subdesenvolvidos, cuja estrutura econômica
ainda não conseguia reagir tão
rapidamente à demanda. Isto é, diferente das posições monetaristas,
a inflação não seria um problema
de demanda, mas sim de oferta.
Mesmo assim, defende a ideia da
formação de um Banco Central que

pudesse controlar a desordenada
política monetária do país.7 Como
indica Carlos Mallorquin, o economista seguia sua compreensão
exposta anos antes em A economia brasileira, mas omitindo a dimensão da “luta entre os diversos
agentes produtivos”, produzindo
para um texto mais “cauteloso e
presumivelmente matizado devido
à sua audiência” (MALLORQUIN,
2005, p.153).
Perspectivas da economia brasileira é, portanto, uma obra que vai
aproximando Celso Furtado de seu
novo papel quando de seu retorno
ao Brasil, depois da temporada em
Cambridge: ao deixar o cargo de
economista da CEPAL, responsável
por estudos sobre as economias
latino-americanas, retornaria ao
país para assumir a posição de
homem de governo. Ainda que Carlos Mallorquin (2005, p.152) advogue a ideia de que nas conferências
de 1957 o tom dos discursos de
Furtado era técnico, é razoável
pensar que o autor, conforme afirma Roberto Pereira Silva (2015, p.
294), teria entregado em suas apresentações um “diálogo, não isento
de críticas”, com o Plano de Metas
de Juscelino Kubistchek. Um diálogo que seria transposto de fora
para dentro do governo entre 1958
e 1959, quando o planejamento e
a questão regional se encontram
na criação da Sudene, idealizada e
dirigida por Celso Furtado.
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dependência ao sistema industrial é sua capacidade para expandir
com os próprios meios a capacidade reprodutiva da economia. São
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6 Roberto Pereira Silva, mais do que Carlos Mallorquin, avalia que as
conferências de Furtado produzem uma avaliação do Plano de Metas, muito embora o autor considere: “embora seja difícil aquilatar a
real extensão e profundidade da adesão e apoio ao planejamento de
Juscelino Kubitschek” (SILVA, 2015, p. 283).

7 Roberto Pereira Silva vê nas ponderações de Furtado sobre a inflação
uma crítica ao Plano de Metas que produziu uma emissão inflacionária
(SILVA, 2015, p. 284).
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1 O texto de apresentação de Cadernos do desenvolvimento é uma versão
condensada da parte final do capítulo “O cavaleiro andante” de sua
autobiografia, cf. (FURTADO, 2014, p.178-180).
2 O autor se vale dos estudos Esboço de um programa preliminar
de desenvolvimento da economia brasileira (período 1955-1962).
Segunda redação, maio de 1955. Rio de Janeiro: BNDE. Relatório do
Grupo Misto CEPAL-BNDE e Análisis y proyecciones – II. El desarrollo
económico del Brasil. Nações Unidas, 1956.

3 O autor ainda comenta um terceiro sistema, mas este seria marcado
ainda pelo “imenso vazio demográfico e econômico” (FURTADO,
2006a [1958], p.182).

4 Para defender esse argumento, Furtado demonstra como durante
os anos o Brasil avançou em sua industrialização, reduzindo o valor
de suas importações de bens de capital, mas pondera: “o que dá in-
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Celso Furtado, 100 Anos: A hegemonia dos Estados Unidos e o
subdesenvolvimento da América Latina (1973)
Flávio Saes (*)

A hegemonia dos Estados Unidos e o subdesenvolvimento
da América Latina, publicado em 1973, resulta da reunião de textos escritos por Celso Furtado entre 1964
e 1968 e que deram origem a duas obras: Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina (1966) e Um
Projeto para o Brasil (1968). Antes de sua publicação
no Brasil, o livro teve edições nos Estados Unidos, na
França, na Itália e no Japão (entre 1970 e 1972). Furtado esclarece que, para a edição brasileira, fez algumas
modificações em relação aos textos anteriores, seja
pela supressão de aspectos conjunturais e de política
econômica, seja por conta de críticas que, dentro e fora
do Brasil, “nos ajudaram a ver mais
claro em muitos dos temas centrais
abordados e a superar insuficiências
pessoais” (FURTADO, 1973, p. 2).

que estão presentes em suas obras dos anos sessenta e
que se tornam centrais em análises posteriores.

Embora publicados em 1973, os textos de A hegemonia
dos Estados Unidos e o subdesenvolvimento da América
Latina, referem-se às questões propostas pelos anos
sessenta: no plano econômico, a redução do ritmo de
crescimento como ocorreu no Brasil nos anos iniciais
da década, o que permitia entrever certa tendência
à estagnação; no plano político, a esperança de encontrar ambiente propício à discussão de políticas de
desenvolvimento. Um dos textos de Um Projeto para
o Brasil foi a base para depoimento de
Furtado na Câmara dos Deputados em
junho de 1968. Furtado fora autorizado a voltar ao Brasil, pela primeira vez
desde sua cassação, o que talvez sugerisse a possibilidade de alguma abertura política, expectativa logo frustrada
com a edição do AI-5 em dezembro
daquele ano.

Por ter os direitos políticos cassados
em 1964, Furtado partiu para o exterior: recebeu convites de universidades americanas (Columbia, Harvard,
Yale), de órgãos ligados à ONU (CEPAL,
Furtado afirma ter realizado poucas
BID, ILPES) e de países latino-americamudanças substantivas nos textos renos. Em 1964 e 1965 participou, como
produzidos em A Hegemonia dos Estados
visitante, de atividades no ILPES, em
Unidos e o Subdesenvolvimento na AméSantiago do Chile, e na Universidade
de Yale, nos Estados Uni- A hegemonia dos Estados e o subdesenvolvimento da rica Latina. Ainda assim, é
América Latina (Civilização Brasileira, 1973).
possível que um confronto
dos. Em 1965, fixou-se na
minucioso dos três livros
França como professor da
Universidade de Paris, à qual esteve vinculado até revele nuances, supressões ou acréscimos que expres1985. No ILPES e em Yale, participou de discussões sem o impacto dos eventos do fim dos anos sessenta e
que ganhavam importância na época, como sobre a início dos setenta sobre a visão de Furtado. O crescidependência da América Latina e sobre as grandes mento da economia brasileira a partir de 1967 e o AI-5
corporações multinacionais (em especial com o eco- levantaram novas questões para a análise econômica
nomista canadense Stephen Hymer).1 Esses são temas e política. Não nos propomos a realizar esse confronto
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nos limites desta resenha, mas fica
a sugestão para os que desejarem
se aprofundar na análise da obra
de Furtado.

A hegemonia dos Estados Unidos e
o subdesenvolvimento da América
Latina está organizado em quatro
partes. A primeira – O subdesenvolvimento no quadro do capitalismo industrial – procura caracterizar o subdesenvolvimento como
um processo histórico inerente ao
desenvolvimento do capitalismo no
plano mundial. As relações entre
subdesenvolvimento e dependência externa seriam o ponto de partida para uma explicação teórica
global desses fenômenos (FURTADO, 1973, p. 2).

Essa concepção teórica mais geral
orienta a exposição das demais
partes. Na segunda – A Hegemonia dos Estados Unidos – Furtado
acompanha as mudanças na forma
do exercício da hegemonia americana para mostrar como se restringe crescentemente o poder de decisão dos países subdesenvolvidos.
A terceira parte – Evolução das estruturas econômicas latino-americanas – trata da transição das economias primário-exportadoras até
a industrialização, ressaltando as
relações com as economias desenvolvidas e os impasses a que levou
esse processo. A quarta parte, que
reproduz parcialmente o texto de
Um Projeto para o Brasil, procura
articular a análise do subdesenvolvimento brasileiro com propostas
de política para o desenvolvimento.

Parece plausível admitir que as
obras de Furtado dos anos sessenta registrem um ponto de inflexão
em seu pensamento. Nos anos cinquenta, envolvido diretamente na
gestão pública, afirma a possibilidade de um desenvolvimento nacional, ainda que problemático. A
Pré Revolução Brasileira talvez seja
o texto que melhor expresse essa
postura, até porque ele o escreveu
envolvido na formulação e gestão
de políticas de desenvolvimento
(como superintendente da Sudene
e Ministro do Planejamento). Já nos
anos setenta, obras como Análise
do Modelo Brasileiro e O Mito do
Desenvolvimento Econômico trazem
de modo mais explícito a noção de
dependência e sua implicação em
termos da perpetuação do subdesenvolvimento. Os textos dos anos
sessenta já caminhavam nessa direção, embora em Um Projeto para
o Brasil ainda restasse a esperança
de adoção de políticas desenvolvimentistas na forma como sempre
pensara.

1 O Subdesenvolvimento no Quadro do Capitalismo Industrial
Entre teóricos do desenvolvimento
econômico foi forte a influência da
noção de que o subdesenvolvimento fosse uma “etapa” do processo de
desenvolvimento: todas as sociedades passariam por várias fases
sucessivas de desenvolvimento,
desde a sociedade tradicional (algo
como a sociedade feudal europeia)
até chegar à sociedade do consumo
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em massa (a exemplo da economia
dos Estados Unidos). Tais etapas
reproduziriam as transformações
por que passaram as economias
industriais capitalistas. Essa noção
foi objeto da crítica de Furtado: na
verdade, o subdesenvolvimento
não é uma etapa do processo de desenvolvimento, e sim uma criação
do desenvolvimento; nas palavras
de Furtado:

[...] desenvolvimento e subdesenvolvimento devem ser considerados como dois aspectos de um
mesmo processo histórico, ligado
à criação e à forma de difusão da
tecnologia moderna. (FURTADO,
1973, p. 8-9)

O subdesenvolvimento resultaria
do impacto, sobre muitas sociedades, da difusão de processos
técnicos e da divisão do trabalho a
partir das poucas sociedades que
primeiro passaram pela revolução industrial. As relações entre
essas sociedades se caracterizam
como de dependência e tendem
a se perpetuar, em claro conflito
com a noção das etapas de desenvolv imento que se sucederiam
quase automaticamente. Ou seja, a
difusão do progresso técnico teve
resultados muito diferentes nas
sociedades que primeiro passaram
pela revolução industrial e nas que
não se industrializaram ou só o
fizeram bem mais tarde.
As técnicas associadas à revolução
industrial apresentavam produti-
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vidade muito mais elevada do que
as do artesanato preexistente. Em
consequência, ocorreu a desorganização daquele artesanato e a liberação de mão de obra ali empregada.
No entanto, a elevada produtividade e os altos lucros (derivados
também dos baixos salários) geraram investimentos substanciais
nas antigas e em novas atividades.
O rápido crescimento tendeu a esgotar o excedente de mão de obra,
gerando pressão sobre os salários
e estimulando a organização dos
trabalhadores. Para evitar que,
pela pressão dos trabalhadores, os
aumentos de salários comprometessem os lucros e a acumulação de
capital, os capitalistas dispunham
de uma forte arma: a orientação do
progresso tecnológico no sentido
da poupança de mão de obra. Além
disso, a difusão de novas técnicas
na produção de meios de produção
(bens de capital e insumos) reduziu os custos destes e, em consequência, os custos de produção de
bens de consumo. Menores preços
dos bens de consumo reduziam as
pressões para aumento de salários.
Desse modo, por meio do progresso
técnico foi possível manter lucros e
investimentos em níveis elevados
e, ao mesmo tempo, satisfazer as
reivindicações básicas de melhoria
de vida dos trabalhadores.
Já o crescimento econômico nos
países subdesenvolvidos conduziu
a resultados completamente distintos. Sua integração à economia
mundial comandada pelos países
industrializados se deu pela produ-

ção e exportação de produtos primários (agrícolas e minerais). Dada
a grande expansão do comércio
internacional, foi possível obter ganhos de produtividade pela utilização de recursos ociosos ou subutilizados (recursos naturais e mão de
obra abundante). A expansão dessas economias deu margem à sua
diversificação, pelo investimento
dos lucros acumulados e como
resposta às pressões de uma população crescente. Em muitos casos,
a diversificação levou à instalação
de indústrias, principalmente após
a crise de 1929. A depressão do
comércio internacional de produtos primários por longo período
estimulou a produção interna de
bens antes importados no chamado
processo de industrialização por
substituição de importações. Essa
industrialização, cuja dinâmica
responde ao peso da restrição externa, se caracteriza pela absorção
da tecnologia existente nos países
industrializados e que foi criada
como resposta à disponibilidade
de recursos desses países e mais
ainda às pressões por elevação de
salários de uma mão de obra que
se fazia escassa. Como já referido,
técnicas poupadoras de mão de
obra, ao reduzirem sua demanda,
reduziam também as pressões decorrentes da relativa escassez de
mão de obra.
A utilização da tecnologia dos países desenvolvidos nas economias
subdesenvolvidas apresenta resultados distintos dos obtidos nos países de origem. Como a mão de obra

é abundante nos subdesenvolvidos,
as técnicas poupadoras de mão
de obra simplesmente ampliam
esse excedente de trabalhadores
de modo a evitar a elevação dos
salários. Além disso, nos centros
urbanos cria-se uma massa de trabalhadores subempregados que aspiram por empregos que o sistema
não cria em quantidade suficiente.
Assim, se nos países desenvolvidos
o progresso tecnológico permitiu
conciliar lucros e investimentos
com salários compatíveis com a
pressão dos trabalhadores organizados, nos subdesenvolvidos as
tecnologias “modernas” foram a
fonte de conflitos sociais. A escassa
organização dos trabalhadores, até
pela abundância de mão de obra,
transferiu a mediação dos conflitos
sociais para o plano político.
Em suma, a industrialização nos
países subdesenvolvidos conduzira
a um impasse: podia gerar crescimento econômico, porém, não era
capaz de atender às necessidades
da população. Superar o impasse
demandaria mudanças na orientação do processo econômico por
meio de alguma intervenção política. Furtado considerava que as alternativas existentes para enfrentar os conflitos sociais (liberalismo
e socialismo) eram inadequadas
para as condições peculiares dos
países subdesenvolvidos. Por isso

Um trabalho criador neste plano
é essencial e urgente. E para que
tenha eficácia deverá ele realizar-se
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nos próprios países subdesenvolvidos. (FURTADO, 1973, p.18)

No entanto, os obstáculos políticos
não eram de pequena monta.

2 A Hegemonia dos Estados Unidos
O progresso técnico inerente à
industrialização por substituição de importações perpetuava as
condições do subdesenvolvimento
expressas principalmente pela manutenção de baixos salários. Mas
essas condições eram reafirmadas,
ou mesmo reforçadas, por meio de
relações políticas e econômicas no
plano internacional, em especial
como resultado da hegemonia dos
Estados Unidos. Furtado mostra
como a questão da “segurança”
norte-americana interferia na autonomia dos países subdesenvolvidos da América Latina.
Consolidada a independência, os
Estados Unidos não enfrentavam
maiores ameaças quanto à sua
soberania. No século XIX, sem vizinhos poderosos, podia contar com
o apoio da Grã-Bretanha para afastar eventuais ataques de outras
potências europeias. Somente no
século XX, com a hegemonia britânica contestada pela Alemanha, os
Estados Unidos foram obrigados
a se envolver nas duas guerras
mundiais por sua comunidade de
interesses com a Grã-Bretanha. Até
então, a “segurança” norte-americana exigira poucos recursos

militares ou diplomáticos. Mas ao
fim da Segunda Guerra, os Estados
Unidos passaram a ter um papel-chave na política mundial. Na nova
configuração política, as grandes
potências deveriam renunciar aos
poderes imperiais e admitir um
“acordo” entre si para a solução
de eventuais conflitos (noção que
presidiu a organização das Nações Unidas). Mas a eficácia desse
acordo dependia da existência de
um superpoder que garantisse o
respeito às soluções deliberadas
pelo conjunto. Ao fim da Segunda
Guerra, apenas os Estados Unidos
podiam exercer esse superpoder.
No ent anto, a Seg unda Guerra
havia provocado o surgimento de
outra potência – a União Soviética –
que pretendia exercer sua hegemonia sobre a Europa Oriental. A sua
“segurança” a levava a interferir
nos negócios internos dos países
vizinhos a fim de evitar a ascensão
de governos hostis que servissem
de base para ataques ao território
soviético. Desse modo, ao fim da
guerra definiu-se um mundo bipolarizado em que a União Soviética
estabelecera zonas de influência
para garantir sua defesa e os Estados Unidos, por meio de decisões
de caráter “parlamentar” (a exemplo das Nações Unidas), conviviam
de forma aberta com as potências
ocidentais. Além disso, seu enorme
poderio econômico garantia sua
liderança no mundo ocidental.
Mas para os Estados Unidos a postura da União Soviética represen-
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tava uma ameaça, não direta, mas
por conta de sua política de expansão. Daí a necessidade de “contenção”: se alguns sugeriam uma guerra que destruísse o poder soviético,
outros viam que uma guerra, na
era nuclear, se tornara inviável, especialmente depois que os Estados
Unidos perderam o monopólio da
bomba atômica. A chamada “guerra
fria” expressou essa situação em
que métodos diplomáticos e ação
militar indireta “substituíam” um
confronto direto. Ou seja, a política
de contenção da União Soviética
tinha mais um efeito psicológico
sobre os americanos do que um impacto efetivo sobre o poder soviético. Isso se tornou mais claro após
a invasão soviética da Hungria em
1956: a “contenção”, que deveria
“libertar” os satélites soviéticos, se
transformou na aceitação implícita
da sua esfera de influência na Europa Oriental.

A América Latina, na visão da política de segurança dos Estados Unidos, fazia parte de sua área de influência e nela se deveria garantir
a estabilidade social. Assim, qualquer aproximação com a União Soviética ou qualquer governo mais
ligado às classes populares eram
vistos como ameaças à segurança
dos Estados Unidos, principalmente depois da revolução cubana em
1959.

A política oficial americana para a
América Latina nos anos sessenta
foi de promover “ajuda” para o desenvolvimento, por exemplo, por
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meio da Aliança para o Progresso:
admitia-se que essa forma de ajuda,
inspirada nas teorias etapistas,
promoveria o desenvolvimento e
afastaria a ameaça comunista. É
claro, isso não descartava outras
formas de intervenção, inclusive
militar, diante de ameaças à “segurança” dos Estados Unidos.
Essa “ajuda”, além da concessão
de recursos, se fazia também pelo
apoio a grandes empresas americanas estabelecidas (ou a se estabelecerem) na América Latina.

Convocadas para atuar na América
Latina com uma série de privilégios, fora do controle da legislação
antitruste dos Estados Unidos, e
com a cobertura político-militar
desse país, as grandes empresas
norte-americanas terão necessariamente que transformar-se num
superpoder em qualquer país da
região. Cabendo-lhe grande parte
das decisões básicas com respeito
à orientação dos investimentos, à
localização das atividades econômicas, à orientação da tecnologia,
ao financiamento da pesquisa e
ao grau de integração das economias regionais, é perfeitamente
claro que os centros de decisão
representados pelos atuais estados
nacionais passarão a plano cada
vez mais secundário. (FURTADO,
1973, p. 41)

Assim, a grande empresa norte-americana tornou-se instrumento
da política externa dos Estados
Unidos, o que foi potencializado

pelas características que ela assumiu após a segunda guerra. Desde
fins do século XIX, já havia nos Estados Unidos um grupo expressivo
de empresas de grande porte. A
legislação antitruste não impediu
que grandes empresas formassem
oligopólios. Porém, após a Segunda Guerra, as grandes empresas
tendem a se transformar em conglomerados (ou seja, grupos de
empresas que passam a se dedicar
a várias atividades distintas). Esse
fenômeno fora estimulado pela
adoção de políticas anticíclicas, de
inspiração keynesiana, nos países
industriais capitalistas. Essas políticas evitavam crises macroeconômicas, porém, não impediam crises
em determinados mercados (por
surgimento de novos produtos,
pela obsolescência de uma técnica
etc.). A diversificação das atividades dentro de um conglomerado
favorece a estabilidade do conjunto
de seu negócio, mesmo que um dos
ramos seja afetado por algum problema específico. Essa tendência à
formação de conglomerados está
associada a outras mudanças: fixação de preços administrados (em
vez de concorrenciais); surgimento
de sistemas de informação que permitem o controle de grande massa
de dados viabilizando a gestão de
empresas com muitos negócios e
com localização distante. Em suma,
a grande empresa norte-americana
caracteriza-se como um conglomerado funcional e extraterritorial
que era utilizado como um instrumento da política de “contenção”

da ameaça comunista na América
Latina.

A maior parte dos países latino-americanos, com governos alinhados aos Estados Unidos, integrou
as grandes empresas americanas
em suas políticas de industrialização, fornecendo proteção e favores
aos investimentos externos que
promovessem o crescimento da
produção. Seguiram a política adotada no Canadá em contraste com a
do Japão, que estabelecia controles
sobre o ingresso do capital estrangeiro. A presença das empresas estrangeiras agravava os problemas
inerentes ao processo de substituição de importações, pois a política
das empresas é definida nas matrizes tendo em vista sua estratégia
global. Por exemplo: o crescimento
da produção substitutiva leva à importação de insumo das matrizes;
as filiais não exportam manufaturados para não concorrer com a
matriz; o financiamento das filiais
é obtido, em parte, de fontes locais
e também de lucros retidos e os
recursos enviados pela matriz em
geral retornam os dividendos ou
lucros remetidos ao exterior. Ou
seja, a maior parte do investimento
realizado nas filiais após sua instalação deriva de recursos gerados
no próprio país subdesenvolvido. O
efeito do ingresso das grandes empresas norte-americanas vai muito
além do impacto estritamente econômico:
A experiência dos últimos dois decênios, na América Latina, serviu

agosto de 2020

75

76

economia & história: especial Celso Furtado
para demonstrar de forma cabal
que o desenvolvimento é menos um
problema de investimentos que da
criação de um sistema econômico
articulado e capacitado para auto
dirigir-se. A adoção à outrance
do modelo canadense de microprotecionismo, sem ter em conta
que a existência de um sistema
econômico pressupõe um marco
nacional capaz de unificar critérios
valorativos, frustrou a formação de
uma classe de autênticos empresários nacionais, permitindo que os
sistemas de poder continuassem
essencialmente controlados por
grupos tradicionalistas. Por outro
lado, o controle de decisões, concernente a um número crescente
de setores produtivos, por grupos
estrangeiros, aumentou o grau
de desarticulação das economias
nacionais, na medida em que reduziu a possibilidade de uma efetiva
coordenação interna das decisões
econômicas de caráter estratégico.
Não obstante a expansão relativa
das atividades econômicas do setor público, é provável que muitos
Estados latino-americanos possuam hoje menos capacidade para
orientar as economias nacionais
respectivas, do que era o caso dois
decênios atrás. (FURTADO, 1973,
p.85)

A superação do subdesenvolvimento, que demandava uma ação política de caráter nacional, defrontava-se com obstáculos: de um lado,
a influência dos Estados Unidos,
reforçada pela presença crescente
das grandes empresas daquele

país; de outro, a ausência de um
grupo empresarial nacional capaz
de definir rumos para a política de
desenvolvimento, o que deixava o
poder nas mãos da velha classe política não interessada em qualquer
tipo de mudança das estruturas.
Sem uma política adequada aos
interesses nacionais, as economias
da América Latina não conseguiam
encontrar o caminho para o desenvolvimento.

3 As Economias Latino-Americanas e o Caso Brasileiro
Para tratar dos problemas do desenvolvimento da América Latina,
Furtado traça um panorama das
mudanças que nela se processaram
desde a época colonial. Tem como
ponto de partida as “estruturas
tradicionais” fundadas na apropriação privada da terra. Embora
a disponibilidade de terra fosse
ilimitada, sua propriedade estava
concentrada nas mãos de uma minoria. Desse modo, a população era,
do ponto de vista dos proprietários
da terra, sempre escassa: como
a terra era ilimitada, era sempre
possível, com mais trabalhadores,
obter um excedente sob a forma de
produtos para o mercado, de produtos de subsistência ou mesmo
de serviços do trabalho (como em
construções, estradas etc.). Evidentemente, aos trabalhadores
não havia outra alternativa senão
se submeter aos proprietários de
terra, situação que implicava a
obtenção de salários reais (ou uma
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“renda” sob diferentes formas) próximos do nível de subsistência.

Na segunda metade do século XIX,
as economias latino-americanas
inseriram-se na rápida expansão
do comércio internacional comandada pelos países capitalistas industriais. Grupos urbanos “liberais”, principalmente ligados ao
comércio, identificavam as oportunidades e induziam a produção
daquilo que era demandado pelas
economias capitalistas. Assim, ao
lado do setor pré-capitalista de
proprietários de terra surgiu uma
agricultura capitalista (e também
a mineração) voltada ao mercado
externo. Esses dois setores relacionavam-se por meio da oferta
ilimitada de mão de obra. O setor
exportador em expansão, dada a
disponibilidade ilimitada de terras,
crescia incorporando mão de obra
do setor pré-capitalista; como a
oferta de mão de obra era elástica,
os salários eram pouco mais elevados do que no setor pré-capitalista.
Com a produtividade maior no
setor exportador, a renda média do
conjunto se elevava, apesar de cada
setor manter as mesmas técnicas
produtivas (e a mesma produtividade) ao longo do tempo. Com terra
abundante e salários relativamente
baixos, a expansão só encontrava
limite na dimensão do mercado.
Daí as crises de superprodução.2

A crise de 1929 e a depressão encerraram a fase de expansão das
atividades de exportação. Em algumas áreas, houve a reversão da
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atividade exportadora para o setor
pré-capitalista; em outras, ocorreu
um estímulo à industrialização.
Esta, em sua primeira fase, respondeu principalmente à redução
da capacidade para importar. A
demanda, até então direcionada às
importações, foi desviada para o
mercado interno. Com a redução da
capacidade para importar, a moeda
nacional se desvalorizou, dando
alguma proteção para a indústria
manufatureira interna pelo aumento do preço dos importados. Desse
modo, a produção manufatureira
de bens leves de consumo cresceu
de modo a reduzir a parcela desses
bens na pauta de importações.

À medida que se esgotava a capacidade ociosa da indústria de bens
leves de consumo, seu crescimento exigia a compra de máquinas
e equipamentos, na maior parte,
importados. A pressão da demanda por esses bens de capital (e
também bens duráveis de consumo), diante da limitada capacidade
para importar, elevaria seus preços
dando espaço para a produção
interna de máquinas e equipamentos. Iniciava-se, assim, uma
segunda fase da industrialização
com implicações sobre o ritmo de
crescimento e sobre a distribuição
da renda. Nessa segunda fase da
industrialização se manifestaria a
tendência à estagnação, conclusão
que gerou importante polêmica
que será tratada na última parte
desta resenha.

A discussão de Furtado sobre o
“caso brasileiro” reproduz, em
grande medida, a discussão anterior sobre a América Latina. Retoma as características da economia
tradicional, da primeira e da segunda fases da industrialização, embora não se refira agora à tendência à
estagnação. Em relação à segunda
fase da industrialização, ressalta a
“diferenciação do sistema produtivo e a implantação de empresas
cujo centro de decisões estava no
exterior” (FURTADO, 1973, p. 141).
Por reproduzir em parte o texto
do livro Um Projeto para o Brasil, a
análise volta-se mais diretamente
a problemas para o desenvolvimento e propostas de medidas para
enfrentá-los. A questão da empresa
estrangeira é abordada em dois
tópicos: o sistema de decisões da
grande empresa e o exercício do
poder econômico por empresas
controladas do exterior. Concentração de renda, inadequação do perfil
da demanda global e da estrutura
agrária são temas relacionados
entre si e inerentes ao processo
de formação das economias subdesenvolvidas. A orientação dos
processos produtivos e a insuficiência da capacidade para importar
encerram o conjunto de análises
dos problemas do desenvolvimento
brasileiro e de propostas para sua
superação.3
Um projeto para o Brasil esboça
uma política de desenvolvimento
que não se limita ao aspecto estritamente econômico. Furtado
adverte o leitor ao iniciar a Quarta

Parte de A hegemonia dos Estados

Unidos e o subdesenvolvimento da
América Latina, “Considerações
sobre o caso brasileiro”:

O ponto de partida do estudo do

desenvolvimento deveria ser não a
taxa de investimento, ou a relação
produto-capital, ou a dimensão

do mercado, mas sim o horizonte
de aspirações da coletividade em
questão, considerada esta não abstratamente, mas como um conjunto
de grupos ou estratos com perfil

definido, assim como o sistema
de decisões que prevalece nessa

sociedade e os fatores limitantes

que escapam ao poder interno de
decisão. [...] O primeiro problema

é definir o campo de opções que se

abre à coletividade. Em seguida se
apresenta o problema de identificar
entre essas opções aquelas que se

apresentam como possibilidade po-

lítica, isto é, que, correspondendo a
aspirações da coletividade, podem
ser levadas à prática por forças po-

líticas capazes de exercer um papel

hegemônico no sistema de poder.
(FURTADO, 1973, p.131)

Trata-se de reiterar que a análise
do subdesenvolvimento e as políticas de desenvolvimento não podem

se limitar ao campo estrito da economia, mas devem considerar suas

conexões com as questões políticas
e sociais.
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4 Estagnação?
Em A hegemonia dos Estados Unidos
e o subdesenvolvimento na América Latina, Furtado reproduz, com
algumas modificações, o texto de
Subdesenvolvimento e Estagnação
na América Latina, livro que, como
lembra Maurício Coutinho, “teve
o destino peculiar de permanecer
na memória e no debate econômico brasileiro mais pela crítica
de ampla repercussão de Tavares
e Serra do que por seu conteúdo
específico” (COUTINHO, 2015, p.
450).

A crítica de Tavares e Serra dirigia-se especificamente à tese da
estagnação das economias latino-americanas na “segunda fase da
industrialização”, tema para o qual
o próprio título do livro chamava
a atenção. Mais recentemente, a
obra tem sido reavaliada pelo conjunto de suas contribuições que
apontam, por um lado, a revisão
4
do modelo histórico-estrutural e,
por outro, a ampliação do foco de
análise para englobar questões políticas e sociais de modo integrado
à análise econômica (BIANCONI,
2016; BUGELLI; PIRES, 2011). São
aspectos que se procurou ressaltar
nesta resenha e que não devem ser
ofuscados pelo tema mais polêmico, o da estagnação.
Como indicado no tópico anterior,
a tendência à estagnação apareceria na segunda fase da industrialização, ou seja, quando se ingressava na produção de bens de

capital (máquinas e equipamentos)
e de bens duráveis de consumo. A
análise de Furtado trabalha principalmente com as variações de
duas relações – Produto-Capital e
Coeficiente de Capital (capital por
trabalhador empregado). Exemplos numéricos procuram definir
o movimento de variáveis econômicas como produto, investimento,
poupança, lucros e distribuição de
renda. Não pretendemos resumir
a minuciosa exposição de Furtado
e as críticas de Maria da Conceição
Tavares e José Serra. Alertamos,
trata-se de uma grande simplificação dos argumentos dos autores,
omitindo e talvez até distorcendo
5
pontos importantes.
Algumas características da indústria de bens de capital e da indústria de bens duráveis são relevantes para entender o impacto sobre
a economia dessa segunda fase
da industrialização: ela apresenta
um elevado coeficiente de capital
(maior investimento por trabalhador do que na indústria de bens
leves de consumo) e economias
de escala diante de um mercado
relativamente pequeno para sua
produção. Desse modo, a produção só se torna viável em níveis
elevados de preços. O aumento da
participação dessas indústrias no
conjunto da economia tem resultados negativos: por preços elevados,
reduz o potencial de crescimento
das indústrias de bens leves de
consumo que adquirem sua produção. Por outro lado, dada a relação produto/capital mais baixa
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do que na indústria de bens leves
de consumo, o efeito de um mesmo
investimento sobre o produto será
menor. E como há um elevado coeficiente de capital, o investimento
nela realizado ocupa menos trabalhadores do que na indústria de
bens leves de consumo. Em suma, o
mesmo investimento realizado na
indústria de bens capital e de bens
duráveis de consumo tem impacto
menor em termos de crescimento
do produto do que o investimento
realizado na indústria de bens
leves de consumo. Além disso, esse
investimento tende a aprofundar a
concentração da renda previamente existente pelo menor número de
trabalhadores para um dado investimento, com reflexos na demanda
para a agricultura e para a indústria de bens leves de consumo.

Claudio Salm lembra que “maior
taxa de acumulação poderia compensar a menor relação produto-capital e assim permitir a manutenção do ritmo de crescimento”
(SALM, 2011, p.178). No entanto,
Furtado considera que, pela oferta
ilimitada de mão de obra do setor
pré-capitalista, os salários da indústria de bens de capital e de bens
duráveis é estável. Dado o elevado
coeficiente de capital, essa indústria absorve poucos trabalhadores
não gerando aumento da massa salarial. Em consequência, a concentração de renda define um perfil
de demanda que, concentrado nos
grupos de altas rendas, limita a expansão do produto. Portanto, dessa
conexão entre as características do
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sistema produtivo e da distribuição de renda se define a tendência
à estagnação.

No artigo “Além da Estagnação”,
publicado inicialmente em 1971,
Maria da Conceição Tavares e José
Serra refutam a tese de Furtado
(TAVARES; SERR A, 1972). Como
observamos no início desta resenha, Furtado escreveu seus textos
entre 1964 e 1967, período marcado pelo declínio da taxa de crescimento da economia brasileira; já
1971 situa-se no meio do chamado
“milagre” em que as taxas se elevaram substancialmente6, colocando
em questão a tese de estagnação.
Uma das críticas dirige-se à hipótese de redução da relação produto-capital na indústria de bens de
capital e de bens duráveis de consumo. Tavares e Serra argumentam que o progresso técnico pode
“poupar capital”, ou seja, reduzir o
custo de máquinas empregadas na
indústria de bens de capital. Nesse
caso, pode não ocorrer redução da
relação produto-capital (máquinas
mais baratas geram o mesmo produto). Furtado admite essa possibilidade, porém argumenta que o
caso geral é o da técnica poupadora
de mão de obra e não de capital
(TAVARES; SERRA, 1972, p.165).

Outra crítica de Tavares e Serra
a Furtado diz respeito ao efeito
da concentração de renda sobre o
ritmo de crescimento do produto.
Como vimos, Furtado admite que,
pelo próprio processo de indus-

trialização em sua segunda fase,
há concentração da renda com a
massa de salários crescendo lentamente, ao contrário das rendas
dos grupos mais ricos. Em suma, a
indústria que gera mais empregos
(a de bens leves de consumo) não
se beneficia do avanço da industrialização. Tavares e Serra, ao
analisarem a redução do ritmo de
crescimento nos anos sessenta, entendem que, do lado da demanda, o
problema não estava na massa de
salários dos trabalhadores e sim na
demanda dos estratos médios:

Quanto à demanda, o problema
consistia na distribuição extremamente concentrada da renda entre
uma pequena cúpula, limitando
a diversificação e expansão adequadas do consumo dos grupos
médios, exatamente o tipo de consumo que permitiria um melhor
aproveitamento e ampliação da
capacidade industrial instalada,
com importantes efeitos de indução sobre a economia. [...] Nestas
circunstâncias, a solução consistia
em alterar a composição da demanda – redistribuindo a renda
pessoal e seus futuros incrementos
“para cima”, a favor das camadas
médias e altas – e aumentando a
relação excedente-salários através
da compressão, até mesmo absoluta, das remunerações à massa de
trabalhadores menos qualificados.
(TAVARES; SERRA, 1972, p.168169).

Evidentemente, não se trata de
uma recomendação dos autores,

mas de indicar que não era a limitação da massa de salário dos
trabalhadores que impedia o crescimento dado o perfil do sistema
industrial instalado. Efetivamente,
essa concentração adicional da
renda foi uma das políticas de sustentação do “milagre”. É claro, Furtado proporia, como de fato propôs
em Um projeto para o Brasil, outras
medidas que, desconcentrando a
renda poderiam permitir a retomada do crescimento.
O declínio da relação produto-capital e o impacto da concentração
de renda sobre o crescimento eram
dois pontos centrais nas discussões dos anos sessenta e setenta. A
retomada de altas taxas de crescimento do PIB a partir de 1968 ofuscou a polêmica sobre a estagnação.
No entanto, a relevância da análise
estrutural de Furtado, delineada
nas obras dos anos sessenta, será
afirmada pela recepção que livros
que incorporaram aquela concepção (como Análise do modelo brasileiro e O mito do desenvolvimento
econômico) tiveram já no início dos
anos setenta.

Relembramos que em A hegemonia
Americana e o subdesenvolvimento
da América Latina Furtado reuniu
textos de dois livros publicados
nos anos sessenta. Portanto, não
traz novas contribuições, mas dá
ao leitor uma visão de como o pensamento de Furtado se modificava
diante dos eventos econômicos
e políticos daqueles anos que tiveram forte impacto no Brasil e
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também no percurso pessoal e intelectual de Celso
Furtado.
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Roberto Mangabeira Unger propõe Uma Nova Economia do
Conhecimento
			

A atual economia do conhecimento
assumiu a forma de um pseudovanguardismo de caráter excludente.
Nessa configuração, ela acaba por
acelerar a deterioração das condições de trabalho em todo o mundo,
restringe os benefícios da inovação
produtiva e concentra capital e
poder de maneira sem precedentes.
É o que afirma o filósofo e economista político Roberto Mangabeira
Unger, professor da Harvard Law
School e autor de A Economia do
Conhecimento, publicado em 2018
no Brasil pela editora Autonomia
Literária.
Em sua obra, Unger analisa os princípios daquela que considera como
a mais avançada forma de produção. Assinala também o atual
confinamento e as limitações da
economia do conhecimento e aponta possíveis caminhos para liberar
o extraordinário potencial transformador inscrito nas práticas
produtivas mais avançadas hoje
disponíveis.

Mesmo que o cenário atual não seja
dos melhores, o filósofo acredita
que a economia do conhecimento
traz em si o potencial de transformar radicalmente a vida humana,

Rômulo Manzatto (*)

promovendo mudanças tão amplas
nas atuais formas de organização
econômica e social quanto as proporcionadas pela Revolução Industrial em sua época.

A questão crucial seria então procurar caminhos para desencadear
a energia transformadora da economia do conhecimento. Isso é,
buscar maneiras que possibilitassem a difusão de seus princípios de
forma transversal entre todos os
setores da economia, possibilitando mesmo um salto nas condições
de produção e criação em todo o
mundo.
Abordei essa visão de Mangabeira
Unger quanto às características
da economia do conhecimento em
sua forma atual em edição anterior
deste mesmo boletim. (MANZATTO, 2020).

Já o atual artigo apresenta os principais aspectos da interpretação de
Unger quanto aos futuros possíveis
da economia do conhecimento,
além das condições que o autor
julga necessárias para a difusão
dessa forma de produção para outras esferas da vida econômica.

Para tanto, o filósofo não propõe
uma teorização sistemática da
economia do conhecimento. Pelo
contrário, sua abordagem procura avançar recorrendo ao uso de
“meios fragmentários e reflexões
contextualizadas” (UNGER, 2018,
p. 90), com a vantagem de proporcionar subsídios para a apreensão
dos sentidos da economia do conhecimento na visão de Unger.

Nessa or ient ação, Mangabeira
Unger advoga a necessidade de
sistemas educacionais de um novo
tipo, que possam ir além da atual
rigidez da educação de orientação
fordista.

Para isso, defende que os métodos
educacionais incorporem práticas
de ensino que priorizem o desenvolvimento das capacidades analíticas, sintéticas e criativas de
estudantes e professores. Nessa
proposta, o ensino deixa de privilegiar a transmissão direta de
conteúdo, que agora passa a ser
transmitido somente como contexto que facilita a aquisição de habilidades específicas. (UNGER, 2018,
p. 92-95)
Quanto aos requisitos morais que
possibilitariam o desenvolvimento
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da nova economia do conhecimento, Unger destaca a necessidade
mais ampla de recuperar as noções
de cooperação e solidariedade.
Tal necessidade motiva a crítica do
autor à teoria social clássica, calcada em Marx, Durkheim, Weber e
Simmel, que teria voluntariamente
abdicado dos instrumentos intelectuais necessários para explorar
os efeitos da cooperação social e
econômica em diferentes momentos históricos. Em crítica incisiva,
Unger considera, ainda, que a reflexão sobre a cooperação somente
ressurgiu na teoria social moderna
“sob a forma atrofiada e anódina do
conceito de capital social”. (UNGER,
2018, p. 104)
Em seguida, ao apresentar os requisitos jurídicos e institucionais
para uma nova economia do conhecimento, Unger avalia as vantagens
e desvantagens dos modelos históricos de desenvolvimento adotados
por EUA e China.
Para o autor, o modelo americano,
baseado na regulação da concorrência de mercado pelo Estado,
falha na tarefa de criar mecanismos que possam reinventar a própria ordem de mercado. Já o modelo chinês, calcado na formulação
centralizada da política econômica
pela burocracia estatal, teria como
limitação a restrição de qualquer
processo de inovação institucional ao “empoderamento de um
Estado supostamente onividente”.
(UNGER, 2018, p. 120)

Se bem que a apresentação contrastante dos dois modelos de desenvolvimento tenha o intuito de
facilitar a discussão, a argumentação de Unger nesse aspecto seria
beneficiada se levasse em conta,
por exemplo, algumas das recentes
contribuições da economista Mariana Mazzucato.

O Brasil contaria ainda com a vantagem de já possuir em estágio
inicial alguns dos elementos necessários para iniciar as transformações institucionais que Unger
considera essenciais para a plena
disseminação dos princípios desse
modo mais avançado de produção
em sua economia.

Também em perspectiva histórica,
Mangabeira Unger constrói uma
visão crítica da economia clássica
do desenvolvimento ao mesmo
tempo que rejeita a industrialização tradicional como alternativa
viável de desenvolvimento econômico, uma vez que esse tipo de produção em massa tende a se tornar
um apêndice das novas cadeias de
produção globais mobilizadas pela
economia do conhecimento em seu
estado atual.

Ciente da magnitude das mudanças
propostas, o filósofo defende que a
economia do conhecimento, em sua
forma includente, deve ser capaz
de desenvolver e aprofundar o
mais importante legado da social-democracia do século XX, o de ampliar o investimento da sociedade
nas pessoas, desenvolvendo suas
capacidades de transformar a si
mesmas e a seus contextos.

Em perspectiva histórica, Mazzucato demonstrou como o modelo
norte-americano de desenvolvimento construiu canais de fomento
e intervenção direta nos sistemas
de inovação tecnológica do país,
características que emprestariam
feições de “Estado Empreendedor”
também ao modelo de desenvolvimento dos EUA. (MAZZUCATO,
2014).

De particular interesse é o trecho
em que o economista político analisa o caso brasileiro. Unger acredita
que o Brasil, mesmo em menor
grau, já foi capaz de conquistar alguns importantes espaços na economia do conhecimento nascente.
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Entre eles, o autor destaca a atuação local já consolidada dos bancos de desenvolvimento, de organizações de auxílio a pequenas
empresas, de órgãos voltados ao
desenvolvimento e transferência
de novas tecnologias produtivas,
assim como da existência de uma
extensa rede de escolas técnicas
e centros de apoio à manufatura
avançada. (UNGER, 2018, p. 168)

Nesse objetivo, Unger reforça a
necessidade urgente de avançar
a disseminação da economia do
conhecimento, combinada com o
estabelecimento de uma educação
dialética, da autoconstrução da
sociedade civil em parceria com o
setor público e do estabelecimento
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de uma democracia vibrante, aberta ao engajamento
cidadão. (UNGER, 2018, p. 184)

Na consecução dessas metas, Unger acredita que
talvez seja possível ressignificar o próprio caráter
do trabalho, que poderia ser vivenciado agora como
uma “vocação transformadora” apta a interagir com
o mundo e a propor transformações em sua realidade
imediata.

MAZZUCATO, M. O Estado empreendedor - desmascarando
o mito do setor público vs. setor privado. 1ª. ed. São Paulo:
Portfolio-Penguim, 2014.
UNGER, R. M. A economia do conhecimento. Tradução de Leonardo
Castro. 1ª. ed. São Paulo: Autonomia Literária, 2018.

Para Unger, a economia do conhecimento includente
pode mesmo aproximar as práticas produtivas do
funcionamento de nossa imaginação. Ou, até mais do
que isso; para o filósofo, a economia do conhecimento
talvez possa até “justificar nossa esperança de poder
encontrar liberdade na economia e não somente libertação da economia” (UNGER, 2018, p. 279).
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Os Interlocutores de Caio Prado Júnior: o Mapeamento da Série
Correspondência Para o Aprimoramento de Instrumentos de
Pesquisas
Luciana Suarez Galvão (*)

No dia 11 de fevereiro de 1907,
nascia em São Paulo Caio Prado
Júnior. Filho de uma das mais tradicionais famílias de cafeicultores
do Oeste Paulista, Prado Júnior
seria, nas palavras de José Roberto do Amaral Lapa, “um homem
múltiplo”. (AMARAL LAPA, 1999, p.
259) Considerado um dos importantes estudiosos de sua geração,
fez parte, juntamente com Gilberto
Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, de um seleto grupo de autores
que a historiografia convencionou
chamar de “intérpretes do Brasil”.
Os três, na conturbada década de
1930, publicaram obras fundamentais para a compreensão da nossa
formação econômica e social, até
hoje referências indispensáveis a
qualquer reflexão mais profunda
sobre nossa história. Pioneiros em
sua época, suas reflexões originais
direcionaram o olhar de historiadores, economistas, sociólogos
e outros cientistas sociais para
uma forma muito mais profunda
e abrangente de ver o Brasil. Tais
autores e suas obras sofreram, é
claro, inf luência do contexto no
qual foram forjados.
Os homens que estão hoje um
pouco para cá ou um pouco para lá

dos cinquenta anos aprenderam a
refletir e a se interessar pelo Brasil
sobretudo em termos de passado
e em função de três livros: “Casa-grande & senzala” de Gilberto
Freyre, publicado quando estávamos no ginásio; “Raízes do Brasil”,
de Sérgio Buarque de Holanda,
publicado quando estávamos no
curso complementar; “Formação
do Brasil contemporâneo”, de Caio
Prado Júnior, publicado quando
estávamos na escola superior. São
estes os livros que podemos considerar chaves, os que parecem
exprimir a mentalidade ligada ao
sopro de radicalismo intelectual e
análise social que eclodiu depois da
Revolução de 1930 e não foi, apesar
de tudo, abafado pelo Estado Novo.
(CANDIDO, 2006, p. 235)

Depois de uma primeira tentativa
de síntese histórica, publicada em
1933, sob o título de Evolução Política do Brasil e outros estudos, Caio
Prado Júnior retoma a discussão de
nossa formação econômica e social,
numa obra que até hoje constitui
leitura obrigatória nos cursos de
história e economia. Dessa forma,
em 1942, nove anos depois da publicação de Casa-grande & senzala e
seis anos após a publicação de Raí-
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zes do Brasil, ocorre a publicação de
Formação do Brasil Contemporâneo:
colônia.
Nessa obra, o autor desenvolve
um de seus conceitos mais importantes, o “sentido da colonização”.
O ponto central de Prado Júnior
é o de que fomos colonizados em
função da expansão marítima e
comercial europeia, tendo sido
nossa estrutura social e econômica
moldada para produzir e fornecer
gêneros tropicais ao comércio do
antigo continente. Tal argumento já
aparece no primeiro parágrafo de
Formação do Brasil Contemporâneo:
colônia
Todo povo tem na sua evolução,
vista à distância, um certo “sentido”.
[...] O sentido da evolução de um
povo pode variar; acontecimentos
estranhos a ele, transformações
internas profundas do seu equilíbrio ou estrutura, ou mesmo ambas
estas circunstâncias conjuntamente, poderão intervir [...]. (PRADO
JÚNIOR, 1965, p. 13)

Sendo elemento central da análise,
nosso sentido está relacionado ao
vínculo existente entre a expansão
comercial europeia a partir dos

economia & história: relatos de pesquisa
séculos XII e XIII e a ultramarina
portuguesa a partir do século XV.
Controlador de um vasto império,
Portugal especializa-se na atividade comercial, na compra de gêneros
tropicais, na busca por especiarias
e outros produtos do Oriente e na
comercialização destas mercadorias na Europa. Sendo assim,

Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade
nos constituímos para fornecer
açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes;
depois, algodão, e em seguida café,
para o comércio europeu. Nada
mais que isto. (PRADO JÚNIOR,
1965, p. 26)

Independentemente das críticas
que o modelo pradiano recebeu
posteriormente, seu desenvolvimento constituiu, no campo da
história econômica, um dos mais
impor t antes avanços. Se antes
nossa formação econômica era
vista como uma sucessão de ciclos,
uma mera troca de diapositivos, o
conceito de sentido da colonização
deu o amálgama sobre o qual os
vários ciclos passaram a ser assentados, e as articulações entre
eles, ainda que naquele momento
não tenham sido plenamente exploradas, já começam a se esboçar.
Mesmo sendo ainda muito forte na
construção pradiana o papel da
agricultura de exportação, já aparecem capítulos sobre a pecuária e
sobre a agricultura de subsistência,
atividades subsidiárias, de apoio,

mas registradas e analisadas pelo
autor.

Certamente, Prado Júnior não era
um estudioso isolado dentro do
contexto acadêmico da época, e
mais, sendo um homem “múltiplo”,
atuava em várias frentes. Ao longo
de sua vida, trocou correspondências com uma série de interlocutores, tais como Graciliano Ramos,
Monteiro Lobato, Manuel Correia
de Andrade, Milton Santos, além
de várias universidades nacionais
e estrangeiras. Atualmente, o acervo de correspondências de Caio
Prado encontra-se preservado no
Instituto de Estudos Brasileiros
da Universidade de São Paulo. São
mais de duas mil e quinhentas
correspondências, atualmente organizadas apenas em “ativas” e
“passivas”.
Um projeto do Programa Unificado de Bolsas (PUB), recentemente
aprovado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da
USP, propõe a reorganização desse
acervo, tendo em vista as potencialidades do mencionado corpus
documental. Ao possibilitar uma
consulta mais eficiente, a reorganização do acervo de correspondências de Prado Júnior poderia fomentar sua utilização, em especial
para aqueles impossibilitados de
consultar de forma presencial tais
documentos.

O objetivo geral é a reorganização
do acervo de correspondências de
Caio Prado Júnior considerando

seus interlocutores. É importante
destacar que tal corpus documental
já foi organizado de forma preliminar pelo Serviço de Arquivo do
Instituto de Estudos Brasileiros.
Nessa primeira fase, os documentos foram higienizados e adequadamente acondicionados em caixas,
sendo feita uma breve descrição
em duas categorias, “correspondências ativas” e “correspondências
passivas”. Foram então criadas fichas para cada uma dessas cartas,
sendo tais informações acessíveis
por meio do Catálogo Eletrônico
do IEB.1 Contudo, como mencionado anteriormente, essa descrição
preliminar dificulta que as buscas
eletrônicas sejam feitas por correspondente, tendo o pesquisador que
analisar as mais de duas mil correspondências para ter o quadro
geral de interlocutores do titular
do fundo.

Além disso, a partir da organização preliminar já feita pelo IEB, o
projeto propõe a atualização do
banco de dados do Catálogo Eletrônico do IEB a fim de permitir a
consulta das correspondências de
Prado Júnior por correspondente;
mapear a rede de intelectuais e
correspondentes de Caio Prado;
segmentar tais correspondentes,
de acordo com o teor e os temas
presentes nas cartas por eles trocadas; identificar a frequência dos
temas, assim como associar temas
com o conjunto de correspondentes; e descrever de forma breve os
conjuntos de correspondentes, com
a composição de minibiografias.
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No atual contexto de pandemia, disponibilizar acervos
na rede mundial de computadores é viabilizar a continuidade, a execução e o desenvolvimento da pesquisa
acadêmica, mesmo num momento tão difícil.
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