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Mercado de Trabalho: 2020, Ano de Forte Stress no Mercado de
Trabalho
Vera Martins da Silva (*)

O mercado de trabalho no país está
numa situação muito difícil, em
linha com a situação da pandemia
da COVID-19, que já causou a morte
de mais de 200 mil brasileiros. Enquanto a vacina não vem e grande
parte dos setores econômicos luta
para sobreviver, especialmente os
serviços de natureza presencial, a
Pesquisa Nacional de Amostra de
Domicílios Contínua, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (PNADC/IBGE), em sua última
divulgação, dá evidências sobre o
mercado de trabalho no trimestre
de agosto a outubro de 2020.
Nessa última versão da PNADC, divulgada em 29/12/2020, a Taxa de
Desocupação aumentou em relação
ao trimestre anterior, o que reflete

a maior busca de trabalho por indivíduos que, na maioria dos casos,
tinham simplesmente se recolhido,
saído da Força de Trabalho, no auge
da primeira onda da pandemia. Os
números referentes ao mercado
de trabalho são assustadores e a
situação só foi contornada com
o suporte financeiro do governo
federal, especialmente através de
transferências diretas às famílias, o Auxílio Emergencial. Ainda
segundo a PNADC, a retomada de
ocupação produtiva que foi captada no trimestre de agosto a outubro de 2020 ocorreu basicamente
pelo retorno dos Trabalhadores
por Conta Própria e Empregados
do Setor Privado sem Carteira, com
as demais categorias em estabilidade.

1 Informações da PNADC do Trimestre Agosto/Setembro/Outubro de 2020
1.1 Força de Trabalho
O número de pessoas na Força de
Trabalho, que inclui tanto os Ocupados como os Desocupados (estes
últimos são aqueles que estavam
em busca de posto de trabalho no
mês anterior à pesquisa), foi estimado em 98,4 milhões. Em relação
ao trimestre anterior de maio a
julho de 2020, houve um aumento
de 3,2 milhões de pessoas (+3,4%)
indicando o retorno das pessoas ao
mercado de trabalho. Em relação
ao trimestre de agosto a outubro
de 2019, ou seja, antes da pande-
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mia, ocorreu uma redução de 8
milhões de pessoas na Força de
Trabalho.
No trimestre de agosto a outubro de 2020, o número de Pessoas
Ocupadas foi estimado em 84,3
milhões, um aumento de 2,8% ou
2,3 milhões de pessoas em relação
ao trimestre anterior. O contingente de Pessoas Ocupadas no mesmo
trimestre do ano anterior (agosto a
outubro de 2019) foi estimado em

94,1 milhões, ou seja, 10 milhões de
pessoas deixaram seus postos de
trabalho, o que implica uma baixa
expressiva da produção, mesmo
no caso de baixa produtividade do
trabalho.
O Gráfico 1 apresenta o desempenho do número de Pessoas na Força
de Trabalho desde o primeiro trimestre de 2018, destacando-se que
para a PNADC/IBGE são incluídas
na pesquisa pessoas a partir de 14

anos de idade, portanto, menores
que efetivamente não deveriam
trabalhar. Esse Gráfico apresenta
t ambém a População Ocupada,
sendo a diferença entre as curvas o
número estimado de desocupados,
definidos como aqueles que estavam procurando sistematicamente
um posto de trabalho. Essas duas
cur vas têm sido relativamente
estáveis até o choque da primeira
onda da COVID-19.

Gráfico 1 - Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade na Força de Trabalho e Pessoal Ocupado na Semana de
Referência - Jan/Fev/Mar/2018 a Ago/Set/Out/2020 (1.000)

Fonte: PNDAC/IBGE.

1.2 Indicadores de Utilização
da Força de Trabalho
O impacto da pandemia sobre o
mercado de trabalho pode ser visto
também pela Taxa de Participação
da Força de Trabalho, indicador de

pessoas na Força de Trabalho sobre

Pessoas em Idade de Trabalhar,
estimado em 56% no trimestre de
agosto a outubro de 2020 contra

62,1% no mesmo trimestre do ano
anterior.
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Entre o trimestre de agosto a outubro de 2020 e o trimestre anterior,
ou seja, maio/junho/julho de 2020,
houve um aumento de 1,4 ponto
percentual da Taxa de Participação
da Força de Trabalho, mostrando
o retorno das pessoas ao mercado.
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No auge da primeira onda da COVID-19, entre maio e
julho de 2020, a taxa de Participação da Força de trabalho havia caído para 54,7%.

Outro indicador que mede a situação do mercado de
trabalho é o Nível de Ocupação, que é o percentual das
Pessoas Ocupadas em relação à População em Idade
de Trabalhar. Este indicador foi estimado em 48% no
trimestre de agosto a outubro de 2020, 0,9% acima do
trimestre anterior, estimado em 47,1%. Houve uma
queda significativa em relação ao mesmo trimestre do

ano anterior, de agosto a outubro de 2019, quando esse
indicador foi estimado em 54,9%.

O Gráfico 2 mostra a evolução dos indicadores de Taxa
de Participação e Nível de Ocupação estimados pela
PNADC do primeiro trimestre de 2018 ao trimestre

de agosto a outubro de 2020, indicando a relativa estabilidade dessas séries até o início de 2020, quando
as duas apresentam uma queda em torno de 6 pontos
percentuais.

Gráfico 2 - Taxa de Participação da Força de Trabalho e Nível de Ocupação, Jan/Fev/Mar/2018 a Ago/Set/Out/2020

1.3 Desocupação

Fonte: PNADC/IBGE (%).

A Taxa de Desocupação entre agosto/setembro/outubro de 2020 foi estimada em 14,3% contra 13,8%
entre maio/junho/julho de 2020. Esse aumento de
0,5% percentual reflete a volta de pessoas ao mercado
de trabalho em um momento em que a pandemia da
Covid-19 dava sinais de arrefecimento. No trimestre de agosto a outubro de 2020, havia cerca de 14,1
milhões de pessoas desocupadas, 931 mil a mais do
que no trimestre maio a julho de 2020. Em relação ao
mesmo trimestre de 2019, quando havia 12,4 milhões

de pessoas desocupadas, o acréscimo foi estimado em
1,7 milhões de Desocupados. Cabe lembrar que o ano
de 2019 estava apresentando um crescimento muito
modesto da economia e do emprego mesmo antes da
pandemia.
Se as informações tradicionais sobre Desocupação
são preocupantes, quando se enfoca o indicador Taxa
Composta de Subutilização da Força de Trabalho,
que reflete a participação percentual da soma de diversas categorias de não utilização da mão de obra,
ou seja, número de Desocupados (14,1 milhão) mais
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Subocupados por Insuficiência de Horas Trabalhadas
(6,5 milhões) mais a Força de Trabalho Potencial (12
milhões), em relação à Força de Trabalho Ampliada
− que é a soma da Força de Trabalho mais a Força
de Trabalho Potencial − o resultado é um desastre.
Esse indicador foi estimado em 29,5% no trimestre
de agosto a outubro de 2020. Em números absolutos
esses subutilizados representam cerca de 32,5 milhões, relativamente estável em relação ao trimestre

anterior. Comparativamente ao trimestre de agosto a

outubro de 2019, quando havia sido estimado um contingente de cerca de 27,1 milhões de pessoas subutili-

zadas, ocorreu um aumento de 5,4 milhões de pessoas,

um crescimento de aproximadamente 20%. O Gráfico
3 apresenta a Taxa de Desocupação e a Taxa Composta

de Subutilização da Força de Trabalho desde o primeiro trimestre de 2018.

Gráfico 3 - Taxa de Desocupação e Taxa Composta de Subutilização da Força de Trabalho,
Jan/Fev/Mar/2018 a Ago/Set/Out/2020

Fonte:PNADC/IBGE (%).

1.4 Categorias de Trabalho

No trimestre de agosto a outubro de 2020, o número
de Trabalhadores do Setor Privado com Carteira Assinada (exclusive domésticos) ficou estável em relação
ao trimestre anterior, estimado em 30 milhões. Já em
relação ao mesmo trimestre de 2019 ocorreu uma
queda de 10,4% (3,4 milhões de pessoas). Os Trabalhadores do Setor Privado sem Carteira (estimados em
9,5 milhões) aumentaram em 779 mil pessoas, o que
representa 9% de aumento em relação ao trimestre
anterior. Já em relação ao mesmo trimestre de 2019
houve uma redução de 20%, queda de cerca de 2,4
milhões.
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Tanto os Empregados Domésticos (estimados em 4,7
milhões) como os Trabalhadores do Setor Público
(estimados em 12 milhões) e os Empregadores (estimados em 3,9 milhões) apresentaram estabilidade do
número de ocupados no trimestre de agosto a outubro
de 2020 em relação ao trimestre anterior. Em relação
ao mesmo trimestre de 2019, entre os Empregados
Domésticos houve queda de 1,6 milhões de pessoas
(-25,5%); ocorreu uma estabilidade entre os Empregados do Setor Público e queda de 567 mil Empregadores
(-12,7%).
No caso dos Trabalhadores por Conta Própria, estimados em 22,5 milhões de pessoas, houve um aumento
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de 1,1 milhão de ocupados em relação ao trimestre anterior, o que
representa aumento de 4,9%. Em
relação ao mesmo trimestre do
ano anterior, houve uma queda de
2 milhões de pessoas (redução de
cerca de 8%).

1.5 Por Atividade Produtiva

A comparação entre o trimestre de
agosto a outubro de 2020 contra o
trimestre de maio a julho de 2020
mostrou aumento de número de
ocupados no Comércio, Reparação
de Veículos Automotores e Motocicletas (661 mil pessoas ou 4,4%),
na Construção (574 mil ou 10,7%)
na Indústria (316 mil ou 3%), na
Agropecuária (306 mil ou 3,8%).
Nos demais setores, não foi estimada mudança significativa.

1.6 Massa Salarial
O Rendimento Médio Real Habitualmente Recebido no trimestre
de agosto a outubro de 2020 foi
estimado em R$ 2.529,00, sendo
estável em relação ao trimestre
anterior e apresentando aumento
de 6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Tem sido
recorrente o aumento dos Rendimentos com a queda do número
de Ocupados, pois, em geral, os
postos de trabalho perdidos são
os de menor produtividade e de
menores salários.
A Massa de Rendimento Real Habitualmente Recebida foi estimada
em R$ 208 bilhões com estabilidade em relação ao trimestre
anterior e queda de 5,3% contra o
mesmo trimestre do ano anterior.

Isto indica uma redução de R$ 11,7
bilhões em relação ao período semelhante do ano anterior. O Gráfico 4 permite ver o tombo da Massa
de Rendimentos Reais de todos os
tipos de Trabalho em 2020.

As informações do trimestre de
agosto a outubro de 2020 sugerem
que a massa de rendimentos do
trabalho é semelhante à que foi
havia sido no primeiro trimestre
de 2018. O fundo do poço só não
foi mais fundo devido ao Auxílio Emergencial, ainda que haja
indicações de que ele tenha sido
superdimensionado. Infelizmente,
a pandemia continua afetando as
condições sanitárias e a atividade
econômica e esse auxílio direto não
existe mais.

Gráfico 4 - Massa de Rendimento de Todos os Trabalhos Habitualmente Recebida por Mês,
Jan/Fev/Mar/2018 a Ago/Set/Out/2020

Fonte: PNADC/IBGE (R$ milhões/IPCA).
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2 Informações Administrativas – CAGED
As informações do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados do Ministério da Economia (CAGED)
sobre o volume de contratações em novembro de 2020
revelam o movimento da economia brasileira em recuperação do choque da primeira onda da COVID-19,
com um número de contratações formais de 414.556.
No acumulado do ano até novembro, o saldo de contratações foi de 227.025, sendo o comércio e serviços
(aqueles mais atingidos pelas restrições durante a

pandemia) os setores que mais criaram vagas formais,
179 mil em cada um deles. O Gráfico 5 mostra o saldo
líquido de contratações formais em 2020, onde se vê o
“V” do choque e da recuperação até novembro de 2020.
Abril foi o mês do fundo do poço e depois ocorreu uma
recuperação. Agora, em meados de janeiro, no meio da
segunda onda da pandemia, a prioridade deve ser seu
combate enérgico, essencialmente pela vacinação em
massa, sem o que a economia vai continuar surfando e
submergindo nas ondas sucessivas da doença.

Gráfico 5 - Saldo Líquido de Geração de Vínculos Empregatícios Formais, Janeiro a Novembro de 2020

Fonte: CAGED/ME/IPEADATA.

(*) Economista e Doutora em Economia pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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A Negociação Coletiva em 2020: Um Balanço
Hélio Zylberstajn (*)

Para apresentar um balanço da negociação coletiva em 2020, vamos
utilizar dados elaborados no Projeto Salariômetro da Fipe. Este
projeto utiliza o texto de todos os
instrumentos coletivos disponibilizados na página Mediador, do
Ministério da Economia. O Salariômetro tabula 40 resultados da negociação coletiva, parte dos quais
é utilizada aqui. Os resultados da
negociação coletiva são divididos
em três partes: pautas rotineiras,
pautas induzidas pela pandemia e
uma análise de comportamentos e
atitudes dos atores que negociam.
O texto segue apresentando algumas conclusões e considerações
finais.

1 Pautas Tradicionais
1.1 Reajuste Salarial
Esta é uma pauta sempre importante e sempre presente na mesa
da negociação. Do lado dos trabalhadores, a pauta do aumento
salarial serve a dois propósitos. O
primeiro, mais comum, é conquistar aumentos reais no valor dos
salários para aumentar o poder de
compra da renda dos trabalhadores. O segundo, menos frequente,
é usar a pauta do aumento salarial
como moeda de troca para a manutenção de empregos. Quando

a conjuntura econômica não cria
espaços para ganhos salariais, os
trabalhadores “desistem” do seu
objetivo prioritário para tentar
manter seus empregos. Os dados
indicam que, no ano passado, os
sindicatos de trabalhadores tiveram que escolher a segunda estratégia. Nas diferentes datas-base, o
reajuste mediano “empatou” com
o INPC1, até novembro. Em dezembro, nem isso conseguiram: a mediana dos reajustes naquele mês foi
0,9 pontos percentuais menor que
o INPC acumulado nos 12 meses
anteriores às respectivas datas-base. (Gráfico 1).
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fev/20

abr/20

Reajuste nominal

jun/20

jul/20

O repique da inflação fez crescer o INPC acumulado
de 2,9% em setembro, para 3,9% em outubro, 4,8%
em novembro e 5,2% em dezembro. O reajuste real
negativo de dezembro deu, provavelmente, o tom que
prevalecerá em 2021, pois a inflação medida pelo INPC
prevista para este ano ficará acima de 5% em todas as

5,2%

4,3%

0,0%

ago/20

set/20

INPC (acumulado em 12 meses)

Fonte: Salariômetro/Fipe.

4,8%

3,9%

0,0%

0,0%

0,0%

mai/20

3,9%

2,9%

2,9%

0,0%

2,7%

2,7%

2,4%

2,3%

0,0%

2,1%
0,0%

mar/20

out/20

nov/20

-0,9%

jan/20

0,0%

0,0%

0%
-1%

0,1%

1%

0,0%
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2,5%
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2,5%
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3,3%

4%

3,9%

3,9%

4,4%

4,3%

4,5%

5%

4,5%

6%

4,8%

Gráfico 1 - Reajuste Mediano e INPC em 2020

dez/20

Reajuste real

datas-base. Logo em janeiro, a inflação acumulada já

estará em 5,4% e crescerá até 7,0% em junho, caindo
a partir daí para 4,7% em dezembro. Este cenário,
evidentemente, não favorece ganhos reais para os
trabalhadores.

Gráfico 2 - INPC Acumulado Esperado nos 12 Meses Anteriores às Datas-Base em 2021 (em Porcentagem)
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Fonte: IBGE (meses com INPC conhecido) e Focus/BC (meses com inflação prevista).
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1.2 Piso Salarial

lários. O Gráfico 2 oferece uma perspectiva de longo
prazo para a evolução do piso salarial e mostra que
ele é “empurrado” pela evolução do piso geral, o salário mínimo. O piso mediano negociado em dezembro
alcançou o valor de R$1.333, que o situou 27,5% acima
do salário mínimo então vigente (R$1.045)

Outra pauta muito frequente tem o objetivo de reduzir
os diferenciais de renda entre os trabalhadores. Em
geral, os aumentos negociados para os pisos tendem
a ser maiores que os negociados para os demais sa-

Gráfico 3 - Evolução do Piso Salarial – Valores Nominais Medianos – Janeiro/2008 a Dezembro/2020
R$ 1.400
R$ 1.200
R$ 1.000
R$ 800
R$ 600
R$ 400

Fonte: Salariômetro/Fipe.

1.3 Benefícios e Complementos Salariais

Além de reajustes e pisos, os sindicatos buscam ampliar a remuneração dos trabalhadores por meio de
diversos tipos de abonos, adicionais e benefícios. A
Tabela 1 a seguir apresenta os resultados da negocia-
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R$ 0
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R$ 200

Piso Mediano

ção coletiva sobre alguns desses itens em 2020 e, ao
mesmo tempo, os compara com os resultados alcançados em 2019, ano que precedeu a pandemia. Ela compara a presença com que estes itens aparecem nos dois
anos e, no caso dos benefícios de alimentação, inclui os
valores medianos negociados.

Tabela 1 - Resultados Selecionados de Itens de Remuneração Negociados em 2019 e 2020

Resultados da negociação
Benefícios de alimentação
Vale-alimentação
Vale-refeição
Benefícios de vida e saúde
Plano de saúde
Plano odontológico
Convênio farmácia
Aposentadoria complementar
Seguro de vida
Abonos
Aposentadoria
Assiduidade
Compensatório
Indenizatório
Produtividade
Tempo de serviço
Outros abonos
Incentivo à permanência
Adicional por tempo de serviço
Fonte: Salariômetro/Fipe.

Presença nas negociações
2019
2020
Variação

2019

Valor mediano
2020

Variação

24,6%
17,6%

21,6%
17,8%

-12,1%
+1,1%

R$255
R$21

R$263
R$22

+3,0%
+2,4%

20,3%
9,4%
4,7%
0,7%
24,0%

22,5%
11,2%
6,3%
0,8%
26,6%

11,0
18,7%
32,3%
3,5%
10,7%

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

9,6%
0,5%
1,2%
7,8%
0,1%
9,3%
4,5%

10,0%
0,4%
1,5%
8,5%
0,2%
9,7%
3,4%

3,7%
-5,6%
31,8%
9,4%
94,9%
4,7%
-24,2%

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

15,7%

16,4%

5,0%

N/D

N/D

N/D
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Os benefícios de alimentação são
muito frequentes e a Tabela 1 apresenta dois dos mais importantes, o
vale-alimentação e o vale-refeição.
A alta frequência destes benefícios
está ligada ao incentivo tributário
oferecido no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Nota-se uma queda na frequência do
vale-alimentação e um crescimento
na do vale-refeição, entre os dois
anos examinados.

Outro grupo muito frequente é
constituído por benefícios de vida
e saúde. Not a-se, sem exceção,
que a frequência de todos os tipos
cresceu entre os dois anos. Percebe-se também que, de todos os
benefícios deste grupo, a aposentadoria complementar é a que tem
a menor frequência, que é muito
reduzida – menos de 1%. Sabe-se que há muitas empresas que
concedem este benefício, mas elas
preferem mantê-lo fora da mesa
de negociação.
Outro grupo destacado aqui é o de
benefícios denominados como abonos, que são benefícios pecuniários
que não se integram à remuneração
permanente pois são pagos em uma

única parcela. Dois deles merecem

destaque. O primeiro, o abono aposentadoria, que aparece em 10%

das negociações, demonstrando que
a aposentadoria é um tema relevante, mas como ainda não há espaço
para a negociação de aposentadoria

complementar, as empresas se limitam a conceder um reconhecimento

por ocasião da aposentadoria. O

outro é o abono por tempo de serviço, que demonstra que a retenção

dos trabalhadores na mesma em-

presa é um tema importante nos
dois lados da mesa.

Finalmente, há também o adicional

por tempo de serviço, que confirma a apreciação da retenção e da

permanência dos trabalhadores.

Diferentemente do abono, o adicional por tempo de serviço é um reconhecimento permanente, que se

incorpora à remuneração e a todos
os reflexos trabalhistas e previdenciários. Note-se que a soma do
adicional e do abono por tempo
de serviço atinge mais de 26% das
negociações de 2020.

2 Pautas Induzidas pela Pandemia
Além das pautas rotineiras, o Salariômetro detectou dois assuntos
cuja frequência na mesa de negociação decorre da situação criada
pela pandemia. O primeiro deles é
a manutenção do emprego. Como
se sabe, a Lei 14.020/2020 inovou e
permitiu que este tema fosse tratado em negociações individuais, que
alcançaram dimensões surpreendentes (por volta de 10 milhões de
empregos mantidos). Mas pouco
se tem dito sobre a possibilidade,
também prevista na lei, de a negociação coletiva tratar da manutenção do emprego. De fato, o tema
esteve presente em nada menos
que 5.038 negociações, tanto de
acordos coletivos como de convenções coletivas (Tabela 2). É possível que a quantidade de empregos
mantidos nestas negociações tenha
alcançado a casa de 1 ou mesmo
2 milhões. E mais: como a maior
parte das negociações ocorreu no
primeiro semestre, tudo leva a crer
que terminada a vigência dos acordos e das convenções, os empregos
se mantiveram pelo restante do
ano.

Tabela 2 - Manutenção de Empregos pela Via da Negociação Coletiva

Início da vigência
1º semestre
2º semestre
Total de 2020

Acordo Coletivo
3370
1102
4472

Fonte: Salariômetro/Fipe.
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Convenção Coletiva
426
140
566

Total
3796
1242
5038
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O teletrabalho foi outro tema que ganhou importância
com a pandemia. Na verdade, já vinha sendo objeto de
negociações entre empresas e trabalhadores em 2019,
e a COVID-19 desencadeou uma verdadeira “corrida” à
autorregulação desta forma de trabalho. A Tabela 3 a

seguir mostra os números e indica que a maior parte
das negociações ocorreu ainda no primeiro semestre
de 2020. Nos dois anos, ocorreram 5.038 negociações
sobre teletrabalho.

Tabela 3 - Negociação de Teletrabalho em 2019 e 2020

Detalhe

2019

2020 1º Semestre

2020 2º semestre

Quantidade de negociações
Distribuição no tempo
Presença no total de negociações

1.122
21,7%
3,0%

3.176
61,5%
15,4%

866
16,8%
11,0%

2020
Total
4.042
78,3%
14,1%

2019
+ 2020
5.164
100,0%
7,8%

Fonte: Salariômetro/Fipe

3 Novos Processos e Vícios Antigos
Uma das surpresas mais agradáveis que a pandemia
trouxe às relações de trabalho foi a realização de assembleias virtuais. O distanciamento social impediu
a realização de assembleias presenciais e obrigou sindicatos de trabalhadores a usar os mecanismos de encontros a distância. O resultado foi muito interessante: a participação de trabalhadores nas assembleias
alcançou níveis muito elevados e restringiu o espaço
para comportamentos oportunistas. O resultado foi
maior transparência no comportamento das lideranças sindicais e, em consequência, desafios para as
empresas explicarem e defenderem suas posições na
negociação. Em síntese, a pandemia trouxe um avanço
qualitativo inesperado na negociação coletiva.
Por outro lado, porém, antigos vícios ainda permanecem no mundo das relações sindicais. Um deles
decorre das escolhas que os dois atores fazem para

acomodar a questão do financiamento dos sindicatos.
A velha questão das contribuições sindicais continua
muito mal resolvida entre nós, como demonstra a
Tabela 4 a seguir. Embora a presença nas negociações
tenha diminuído, considerando-se todos os seis tipos
de contribuição, a negociação do financiamento sindical ocorre em mais da metade das negociações. É, sem
dúvida, uma prioridade sindical, que incorre ainda
no vício de empresas pagarem estas contribuições. A
Tabela 4 mostra que em 2020, isso ocorreu em 11,6%
das negociações. Há um caso denominado pelo Salariômetro de contribuições por serviços, especialmente
desenhadas para “disfarçar” o financiamento empresarial das atividades sindicais. Trata-se de venda de
serviços por meio da negociação, que obriga a empresa
a comprar um benefício para todos os seus empregados e essa compra é intermediada pelo sindicato de
trabalhadores. Segundo a Tabela 4, nesta categoria, o
pagamento empresarial ocorre em mais de 80% dos
casos.
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Tabela 4 - Contribuições Para Sindicatos de Trabalhadores
Detalhes

2019

2020

Variação

57,0%

51,2%

-10,2%

R$ 139

R$ 133

-4,9%

14,8%

11,6%

-21,7%

7,1%

5,5%

-22,3%

Valor anual mediano, quando expresso em Reais

R$ 179

R$ 240

34,2%

Proporção de contribuições pagas pelas empresas

82,3%

83,6%

1,6%

Todas as contribuições para sindicatos de trabalhadores*
Percentual de presença nas negociações
Valor mediano de todas as contribuições, quando expressas em Reais (anualizado)
Proporção de contribuições pagas pelas empresas
Contribuições por serviços
Percentual entre todas as contribuições para sindicatos de trabalhadores

*Associativa, negocial, confederativa, sindical, de serviços e outras.
Fonte: Salariômetro/Fipe.

4 Considerações Finais
O ano de 2020 foi muito rico para
a negociação coletiva. Se de um
lado os trabalhadores não conseguiram expressivos ganhos
salariais, de outro conseguiram
resultados importantes, como
por exemplo, a manutenção negociada de empregos e o crescimento de benefícios de vida e
saúde. Este último detalhe deve
ter sido induzido indiretamente
pela pandemia, que despertou nos
trabalhadores a preocupação com
a sobrevivência e a redução dos
riscos que se tornaram evidentes. Planos de saúde, mais planos
odontológicos, convênios farmácia e seguro de vida se tornaram
mais frequentes na mesa de negociação. Por outro lado, a ausência
da aposentadoria complementar
nessa mesa mostra a existência
de um espaço interessante para
ser explorado, com ganhos mútuos.

O grande número de negociações
para regulamentar o teletrabalho
indica ao Congresso que não há
necessidade de uma lei detalhada
para este tema. A autocomposição
poderá contemplar os interesses
dos dois atores nesta área. Talvez
fosse melhor o Congresso determinar apenas que este seria um
item de negociação obrigatória,
impedindo as empresas de instituírem o trabalho a distância
unilateralmente.

A recessão produzida pela pandemia impediu os trabalhadores
de obter ganhos reais nos seus
salários e deslocou a pauta da
negociação para a manutenção do
emprego, fato demonstrado pelo
grande número de negociações
envolvendo este tema.

Finalmente, as negociações de
2020 mostram que são crescentes
os casos de conluio empresas-sindicatos para acomodar da
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pior forma a questão do financiamento das atividades sindicais.
A sobrevivência dos sindicatos
é uma necessidade para o bom
funcionamento dos mercados e da
própria democracia e é uma pena
que uma questão tão relevante
ainda esteja nas mãos de arranjos
tão pobres como os evidenciados
neste texto.
1 O INPC reflete a variação dos preços
para famílias com renda de até 5 salários
mínimos, que constituem o público-alvo
preferencial do movimento sindical. Por
essa razão, é utilizado como referência da
inflação na negociação coletiva.

(*) Professor Sênior da FEA/USP e Coordenador do Projeto Salariômetro da
Fipe. (E-mail: hzy@hzy.com.br).
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Compra de Imóveis na Planta em Época de Inflação Setorial
Rodger Campos (*)

Taxa de juros básica em patamares nunca vividos na

história da economia brasileira e um contexto de pan-

demia fazem com que os ativos imobiliários ganhem
ainda mais relevância como alternativa aos ativos

financeiros. Entre 2014 e 2018, o setor imobiliário
observou um ciclo recessivo, aumentando a demanda

reprimida por habitação. A redução da Selic e fomen-

tos creditícios elevaram o aumento da oferta de novos
imóveis e marcaram a recuperação do setor em 2019.

De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), o crescimento das vendas de
imóveis na planta foi de 57,5% na comparação entre
3T2020 e 2T2020. Na comparação entre 2020 e 2019,
o crescimento das vendas foi de 8,4%.

Tabela 1 − Indicadores do Mercado Imobiliário
Lançamentos

Vendas

Oferta Final

3T2020 x 2T2020

114,1%

57,5%

-5,0%

3T2020 x 3T2019

-10,5%

23,7%

-13,0%

9M2020 x 9M2019

-27,9%

8,4%

-13,0%

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da CBIC.

Recentemente, a compra de imóveis na planta tem
assustado os consumidores e o motivo está associado à correção das parcelas pagas no período de
construção dos imóveis. Isso se deve à aceleração
do Índice Nacional da Construção Civil (INCC), indexador utilizado por construtoras para corrigir
os preços das parcelas. Aqueles que não pagaram
seus imóveis à vista e utilizaram o passado como
preditor do INCC estão financeiramente frustrados
devido à escalada da inflação no setor da construção
civil.

serviços e mão de obra, considerando as cidades de
Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre. O índice captura a
variação do custo da construção habitacional e, por
isso, trata de inflação setorial.

O INCC mensurado pela Fundação Getúlio Vargas é
dividido em três núcleos: materiais e equipamentos,

Durante esse período, o índice esteve acima do IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), exceto em

1 Qual o Motivo Dessa Escalada do INCC? Houve
Algum Comportamento Similar em Períodos Recentes?

O gráfico a seguir demonstra o comportamento do
INCC nos últimos 10 anos. A inflação medida pelo
indicador em 2020 (7,77%) se aproxima dos patamares de 2010 (7,71%). Essa comparação abre espaço para dois apontamentos: 1) à época, a inflação
medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo) era de 5,91% e 2) a comparação está sendo
feita com o indicador acumulado de 11 meses para o
ano de 2020, ou seja, muito provavelmente teremos
o maior INCC dos últimos 10 anos.
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2015 devido à liberação de preços administrados
após anos de represamento. Todavia, o que não se
observava desde 2000 era uma diferença tão elevada entre a inflação medida pelos dois índices: gap de
4,75 pontos percentuais.
Gráfico 1 – Índices de Inflação

Fonte: Rodger Campos, a partir dos dados do INCC (FGV) e IPCA (IBGE).
Nota: acumulado do ano. *Até novembro de 2020 e IPCA projetado pela Anbima.

Os motivos da escalada do INCC passam por redução
de oferta, aumento de custos e aceleração da atividade
no setor da construção civil. O redimensionamento
da atividade industrial em função da pandemia da
Covid-19, desvalorização cambial e a utilização de
commodities como insumo para produção de produtos ofertados ao setor justificam por que o núcleo de
materiais e equipamentos apresentam altas significa-
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tivas, como por exemplo, em setembro (4,12%) e em
outubro (2,97%), elevando INCC.

Todo esse movimento conjuntural verbera na economia e é sentido por quem comprou imóveis na planta.
Em média, passam-se 36 meses até a entrega das chaves do imóvel e a forma mais usual de o consumidor
prever o custo com o reajuste de preços, na fase da
construção, é olhar para o que aconteceu no passado e
então estimar quanto isso impactará em suas finanças
pessoais.

O fato é que se observa um processo de inflação setorial, tornando a participação das parcelas do imóvel
na renda muito maior do que projetado. Outra questão
relevante é que os salários não são corrigidos pelo
mesmo indicador, mas pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (2,95% no acumulado do ano de 2020).

2 Qual o Tamanho do Impacto? Existe Alternativa
Para o Consumidor?
Quem comprou imóvel olhando para o INCC de 2019
teve uma surpresa no ano de 2020. Para avaliar o tamanho dessa surpresa, considere um imóvel no valor
R$ 750 mil comprado na planta. Para essa simulação,
o valor pago na fase de obra é de R$ 150 mil parcelado
em 12 meses, R$ 100 mil corresponde ao valor das
chaves e R$ 500 mil deverá ser financiado em algum
banco.
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Tabela 2 − Simulação de Preços de Imóvel
Valor Inicial
# Parcelas
Fase de Obra
Chaves
Valor a Financiar
Valor do Imóvel

R$
R$
R$
R$

12
150.000,0
100.000,0
500.000,0
750.000,0

Valor Corrigido
INCC 2019
R$
R$
R$
R$

153.464,4
104.133,0
520.665,0
778.262,4

Diferença (R$)

Diferença (%)

R$ 3.464,4
R$ 4.133,0
R$ 20.665,0
R$ 28.262,4

2,3%
4,1%
4,1%
3,8%

R$ 4.909,9
R$ 8.469,9
R$ 42.349,5
R$ 55.729,3

3,3%
8,5%
8,5%
7,4%

INCC 2020
# Parcelas
Fase de Obra
Chaves
Valor a Financiar
Valor do Imóvel

R$
R$
R$
R$

12
150.000,0
100.000,0
500.000,0
750.000,0

R$
R$
R$
R$

154.909,9
108.469,9
542.349,5
805.729,3

Fonte: elaboração própria. Nota: para a 12ª parcela, foi considerada a média dos últimos 11 meses de inflação registrada pelo INCC.

É importante notar que o indexador incide sobre o valor total do
imóvel e não apenas sobre a parcela a ser paga na fase de construção.
Em outras palavras, os valores
correspondentes a fase de obra,
chaves e o valor a ser financiado
serão ampliados em função da correção monetária. O mesmo imóvel
comprado sob as condições iniciais
teria o valor total acrescido em R$
55.729 considerando a inf lação
medida pelo INCC em 2020. O valor
de R$ 28.262 corresponderia à
correção monetária pelo INCC do
ano passado. Dessa forma, o consumidor que projetou a correção inflacionária tomando a informação
do ano de 2019 terá uma surpresa
não negligenciável de R$ 27.466 no
final de 2020.
A forma de neutralizar a incerteza
na transação de compra de imóveis

na planta é comprar imóveis prontos, sejam eles novos ou usados. O
consumidor também pode considerar comprar imóveis de incorporadoras e/ou construtoras que
trabalhem com o congelamento do
indicador neste período de crise ou
alterem o indexador de correção
monetária no contrato de compra
e venda.

3 Haveria Índice Alternativo ao
INCC?
Embora o INCC seja um índice
apropriado para correção de preços, é importante notar o efeito do
repasse cambial para o comprador
de imóveis na planta e que movimentos de comércio internacional
podem pressionar o índice para
cima quando em face de apreciação
de minério de ferro, por exemplo,
cujo preço é formado no mercado

internacional. Todavia, historicamente, a mão de obra é o núcleo
que mais contribui com o crescimento do INCC.

Contratos mais flexíveis que permitissem a utilização de índices
como o IPCA ou FipeZap seriam
alternativas neste mercado. O primeiro seria capaz de ancorar as expectativas do comprador, dado que
o IPCA é o índice de inflação oficial
do governo e utilizado na política
monetária nacional. Já o FipeZap
traria para dentro do contrato a
dinâmica do mercado imobiliário
(compra e venda dos imóveis), ao
invés do custo de produção per se.
Esses dois índices seriam capazes
de neutralizar a internalização de
choques externos sobre os preços
dos imóveis.
Outra vantagem associada a esses
indicadores diz respeito à suaviza-
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ção de choques internos associados ao mercado primário do setor
imobiliário. Por exemplo, para uma
dada demanda, a redução da capacidade utilizada da indústria
fornecedora de insumos implica
elevação de preços medidos pelo
INCC. A elevação do preço do imóvel, nesse exemplo, não reflete uma
inflação derivada da ampliação da
demanda, mas de um movimento
de restrição de oferta setorial. Re-

ajustes de preços pelo INCC, no cenário em questão, reduziriam a demanda potencial. O índice FipeZAP,

por trabalhar com o movimento do

mercado, é capaz de eliminar esse
tipo de movimentos, apontando

para o efeito de equilíbrio entre
oferta e demanda, dada uma restrição de insumos. Já o IPCA, por

considerar uma cesta de produtos
de consumo das famílias, também

seria mais indicado em cenários
como o descrito.

Partindo das mesmas premissas
acima utilizadas para simular o
preço do imóvel, considere o IPCA
e o FipeZAP como indexadores.
Neste caso, o preço inicial do imóvel seria acrescido de R$ 23.353,00
utilizando o FipeZAP (2020) e de
R$ 25.512,00 considerando o IPCA
(2020).

Tabela 3 − Simulação de Preços de Imóvel por Diferentes Índices de Preços
Valor Inicial

Parcelas
Fase de Obra
Chaves
Valor a Financiar
Valor do Imóvel

R$
R$
R$
R$

12
150.000
100.000
500.000
750.000

Valor Corrigido
FipeZAP 2020
R$
R$
R$
R$

152.324,5
103.504,8
517.523,9
773.353,3

Diferença (R$)

Diferença (%)

R$ 2.324,5
R$ 3.504,8
R$ 17.523,9
R$ 23.353,3

1,5%
3,5%
3,5%
3,1%

R$ 1.627,1
R$ 3.980,9
R$ 19.904,6
R$ 25.512,6

1,1%
4,0%
4,0%
3,4%

IPCA 2020
Parcelas
Fase de Obra
Chaves
Valor a Financiar
Valor do Imóvel

R$
R$
R$
R$

12
150.000
100.000
500.000
750.000

R$
R$
R$
R$

151.627,1
103.980,9
519.904,6
775.512,6

Fonte: elaboração própria a partir dos índices FipeZAP (FIPE e DataZAP) e IPCA (IBGE). Nota: para os meses sem dados oficiais, utilizou-se a
média dos últimos meses (FipeZAP) e a repetição da projeção da Anbima (IPCA)

(*) Doutor em Economia pela FEA-USP. Pesquisador Associado do Núcleo de Economia Regional
e Urbana da Universidade de São Paulo (NEREUS-USP) e Economista Sênior da OLX Brasil. O
conteúdo dessa publicação expressa a visão do autor e não necessariamente representa a visão
das instituições ou de seus membros. (E-mail: rodger.campos@usp.br).
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Evolução das Concessões Judiciais de Benefícios no INSS
Rogério Nagamine Costanzi (*)
Alexandre Zioli Fernandes (**)

A participação relativa das concessões judiciais de
benefícios operacionalizados pelo INSS vem crescendo de forma relevante quando se analisa o período de
2001 a 2020. Essa crescente importância precisa ser
analisada, em um primeiro momento, para dimensionar o tamanho do processo e quais são os benefícios
onde a judicialização é mais concentrada, bem como
quais as espécies que têm maior volume absoluto.
Com o intuito de analisar de forma perfunctória a
questão, a primeira seção fará análise das concessões
judiciais e sua importância relativa no período de
2001 a 2020. Na segunda parte serão feitas as considerações finais. A crescente judicialização da concessão
de benefícios no INSS tem relevantes impactos sobre a
despesa da Seguridade Social no Brasil.

1 Análise das Concessões Judiciais de Benefícios do
INSS

A avaliação da participação relativa de concessões
judiciais dos benefícios operacionalizados pelo INSS,
compostos basicamente pelos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) e pelos Benefícios
de Prestação Continuada (BPC), estes últimos de natureza assistencial, foi baseada nos dados obtidos pelos
sistemas gerenciais de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), especificamente o Síntese
e o Suibe. O período considerado depende da disponibilidade de informações em cada um dos sistemas.
A partir destas, foram tabuladas as quantidades de

concessões de benefícios considerando sua totalidade
e aquelas cuja origem do despacho está relacionada a
uma decisão judicial.

A principal diferença entre os dois sistemas gerenciais
é o tratamento dado na carga de dados no Síntese, que
desconsidera as concessões de pensão alimentícia
e os eventuais desdobramentos de aposentadorias.
Esse padrão adotado no sistema é o mesmo utilizado
na elaboração dos Boletins e Anuários Estatísticos da
Previdência Social.
O Suibe, por sua vez, tem algumas vantagens comparativas em relação ao Síntese por contar com uma quantidade superior de variáveis, muitas delas de natureza
operacional, e por permitir o uso de microdados. Ao
final surgem diferenças nos totais de concessão anual
entre os sistemas, porém, são quantidades estatisticamente não representativas.
A análise dessas concessões judiciais de benefícios no
âmbito do INSS, apresentadas na Tabela 1 construída
a partir dos dados fornecidos pelo Síntese, mostra
uma tendência crescente no período de 2001 a 2019 (a
participação do judicial passou de 1%, em 2001, para
10,7% em 2019. Enquanto a concessão total cresceu
ao ritmo médio anual de 3,4%a.a., entre 2001 e 2019, a
judicial teve incremento médio anual de 17,7%a.a. No
período de 2001 a 2019, a concessão total de benefícios foi de 85,4 milhões, sendo que o total despachado
judicialmente foi de 6,1 milhões (7,1% do total).
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Tabela 1 – Concessões Anuais de Benefícios pelo INSS Total e por Despacho Judicial
ANO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total 2001 a 2019

Concessão Total

Judicial

Participação do Judicial no total
(em %)

2.856.334
3.867.564
3.545.376
3.993.529
3.955.724
4.238.816
4.173.351
4.461.844
4.473.909
4.640.120
4.767.039
4.957.681
5.207.629
5.211.030
4.344.701
5.246.462
5.103.661
5.123.777
5.189.253
85.357.800

29.484
40.533
57.744
84.901
131.891
174.867
239.722
283.028
353.917
373.206
410.483
430.866
489.705
486.136
436.940
441.403
494.578
554.706
554.029
6.068.139

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

Fonte: INSS/Síntese; elaboração própria dos autores.

A análise das concessões judiciais de benefícios no âmbito do INSS por meio do Suibe, em alinhamento com
o observado anteriormente na Tabela 1, mostra uma
tendência crescente no período de 2003 a 2020. Do
ponto de vista absoluto, houve o registro de cerca de
85 mil concessões judiciais, em 2004, que se elevaram
para cerca de 552 mil no ano de 2019.1 De junho de
2003 a outubro de 2020 foram concedidos cerca de 6,5
milhões de benefícios por decisões judiciais no INSS,
que representou cerca de 8% do total (Tabela 2). Cabe
ressaltar que esses dados não contemplam aquelas
concessões administrativas baseadas em ação civil pública e, portanto, a importância relativa é ainda superior a esse patamar. Em termos absolutos, o patamar
de benefícios decorrentes de judicialização saltou de
um nível inferior abaixo de 100 mil por ano para um
patamar superior a 500 mil por ano. O incremento, na
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comparação do ano de 2019 com 2004, é de 550,4% ou
uma alta média anual de 13,3% a.a. Na mesma comparação, a concessão total de benefícios cresceu 29,2%,
ou seja, um incremento médio anual de 1,7% a.a.
A participação das concessões judiciais sobre o total
de benefícios concedidos do INSS cresceu de 1,9%, no
período de junho a dezembro de 2003, para cerca de
13% nos meses de janeiro a outubro de 2020 (Tabela
2 e Gráfico 1).
Em outras palavras, para cada 50 benefícios concedidos pelo INSS, um deles tinha como origem uma decisão judicial, em 2004. Atualmente (janeiro a outubro
de 2020), a proporção é de aproximadamente uma por
decisão judicial em cada oito concessões.
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Tabela 2 – Evolução das Concessões Judiciais INSS – Brasil Junho de 2003 a Outubro de 2020
ANO / PERÍODO
2003 junho a dezembro
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 janeiro a outubro
Total junho de 2003 a outubro de
2020

Concessão Total
1.853.404
4.031.693
3.995.541
4.283.612
4.221.027
4.508.403
4.520.898
4.686.347
4.814.563
5.004.105
5.255.162
5.257.897
4.384.448
5.293.918
5.150.319
5.164.759
5.210.624
4.152.879

Concessão Judicial
34.613
84.903
131.891
174.864
239.722
283.028
353.917
373.206
410.482
430.866
489.704
486.136
436.940
441.403
494.578
554.706
552.181
540.446

% Concessão Judicial
1,9
2,1
3,3
4,1
5,7
6,3
7,8
8,0
8,5
8,6
9,3
9,2
10,0
8,3
9,6
10,7
10,6
13,0

81.789.599

6.513.586

8,0

Fonte: Ministério da Economia – dados foram extraídos do SUIBE/DATAPREV e diferem dos dados do SINTESE/DATAPREV.
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Fonte: Ministério da Economia – SUIBE * Junho a dezembro de 2003 ** Janeiro a Outubro de 2010
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% de concessão judicial

Volume de Concessões

Gráfico 1 - Evolução das Concessões Judiciais INSS – Brasil Junho de 2003 a Outubro de 2020
Evolução das Concessões Total e Judicial INSS
Junho de 2003 a Outubro de 2010
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A análise pelas principais espécies de benefício, cujos
dados estão apresentados na Tabela 3, mostra que, em
termos absolutos, a espécie com maior volume de concessão é o auxílio-doença previdenciário. Do total de
quase 82 milhões de benefícios concedidos de junho
de 2003 a outubro de 2020, cerca de 35,1 milhões
eram de auxílio-doença previdenciário, ou seja, 42,9%
do total. Desses 35,1 milhões de benefícios, cerca de
1,2 milhão foram concedidos com despacho judicial,
que resulta em um índice de concessão judicial da
ordem de 3,5% (abaixo da média). Entretanto, apesar
de ser abaixo da média, como representa mais de 40%
das concessões totais, essa espécie acaba respondendo por quase uma em cada cinco concessões judiciais
(19,1% do total no período de junho de 2003 a outubro
de 2020). Do total de 1,2 milhão de benefícios de auxílio-doença previdenciário concedidos judicialmente,
cerca de 1 milhão eram urbanos e 242 mil eram para
a clientela rural.
O maior volume absoluto de concessões judiciais no
período de junho de 2003 a outubro de 2020 foi a
aposentadoria por idade, que totalizou 1,6 milhões, ou
seja, quase ¼ do total (24,1%). O índice de concessão
judicial foi de 15,5%, quase o dobro da média do INSS
como um todo. Embora seja necessário aprofundar
essa análise, possivelmente, tal fato reflete, entre outros fatores, a maior complexidade de comprovação da

janeiro de 2021

atividade rural, assim como comprovação de vínculos
empregatícios mais antigos cujos períodos são necessários para completude do período de carência. Do
total de 1,6 milhão de concessões judiciais, cerca de
177 mil eram urbanas e 1,4 milhão eram rurais (89%
do total).

A terceira espécie com maior volume judicial foi a aposentadoria por invalidez previdenciária, com quase 1
milhão de benefícios (976 mil), o que correspondeu a
15% do total no período de junho de 2003 a outubro
de 2020. O índice de concessão judicial dessa espécie
foi de 28,7%. Claramente, os benefícios que exigem
perícia médica, e não se resumem a meramente contagens de tempo de contribuição e idade, representam
parcela importante das concessões judiciais.
Considerando auxílio-doença previdenciário, aposentadoria por idade e invalidez previdenciária e por
tempo de contribuição chega-se a cerca de 2/3 das
concessões judiciais no período de junho de 2003 a
outubro de 2020, ou seja, cerca de 4,5 milhões do total
de 6,5 milhões de benefícios judiciais. Em relação às
espécies com maior percentual de judicialização, cabe
destacar a aposentadoria especial (75%) e auxílio-acidente (68%), duas espécies de benefícios que têm concessão mais complexa pela comprovação de exposição
a agentes nocivos e de sequela decorrente de acidente.
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Tabela 3 – Concessões Totais e Judiciais INSS – Junho de 2003 a Outubro de 2020

Concessão total

Concessão judicial

% concessão
judicial por
espécie

Participação no
total de concessões
judiciais em %

Participação nas
concessões totais
em %

Pensão por Morte
Previdenciária

6.931.487

564.374

8,1

8,7

8,5

Auxílio-Reclusão

317.732

41.041

12,9

0,6

0,4

Auxílio-Doença
Previdenciário

35.089.122

1.244.770

3,5

19,1

42,9

Aposentadoria Invalidez
Previdenciária

3.405.296

976.136

28,7

15,0

4,2

154.517

62.807

40,6

1,0

0,2

Aposentadoria por Idade

10.338.936

1.606.528

15,5

24,7

12,6

Aposentadoria por Tempo de
Contribuição

4.944.625

643.014

13,0

9,9

6,0

202.014

151.511

75,0

2,3

0,2

Salário-Maternidade

9.627.112

234.592

2,4

3,6

11,8

BPC - Amp. Social Pessoa
Portadora Deficiência

2.953.697

572.414

19,4

8,8

3,6

3.069.494

151.239

4,9

2,3

3,8

4.112.888

25.699

0,6

0,4

5,0

168.023

32.679

19,4

0,5

0,2

282.553

192.172

68,0

3,0

0,3

Espécie

Auxílio-Acidente
Previdenciário

Aposentadoria Especial

BPC - Amparo Social ao
Idoso
Auxílio-Doença por Acidente
do Trabalho
Aposent. Invalidez Acidente
Trabalho
Auxílio-Acidente

Fonte: Ministério da Economia – SUIBE.
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Gráfico 2 – Participação das Espécies nas Concessões Judiciais INSS
Junho de 2003 a Outubro de 2020 – em % do Total
Participação no Total das Concessões Judiciais em %
2,3

0,4

0,5
3,0

3,6

0,6

8,7

8,8

2,3

19,1
9,9

15,0
24,7
1,0
21:Pensão por Morte Previdenciária

25:Auxílio Reclusão

31:Auxílio Doenca Previdenciário

32:Aposentadoria Invalidez Previdenciária

36:Auxílio Acidente Previdenciário

41:Aposentadoria por Idade

42:Aposentadoria por Tempo de Contribuição

46:Aposentadoria Especial

80:Auxílio Salario Maternidade

87:Amp. Social Pessoa Portadora Deficiencia

88:Amparo Social ao Idoso

91:Auxílio Doenca por Acidente do Trabalho

92:Aposent. Invalidez Acidente Trabalho

94:Auxílio Acidente

Fonte: Ministério da Economia – SUIBE.

A análise das concessões por clientela apresentada
na Tabela 4 mostra que no período de junho de 2003
a outubro de 2020, do total de quase 82 milhões de
benefícios concedidos, cerca de 65 milhões (79,5%
do total) foram para a clientela urbana e 16,8 milhões para a rural (20,5% do total). Entretanto,
do volume de 6,5 milhões de concessões judiciais,
4,2 milhões (64,1% do total) foram urbanas e 2,3
milhões rurais (35,9%). Portanto, nas concessões

totais, 8 em cada 10 benefícios eram urbanos (ou
2 em cada 10 rurais), mas nas concessões judiciais,
cerca de 2 em cada 3 benefícios eram urbanos (ou
1 em cada 3 rurais), que denota maior participação
do rural nas concessões judiciais do que no total
(35,9% contra 20,5%). Essa realidade denota que a
judicialização é maior na área rural do que na urbana (13,9% na primeira contra 6,4% na segunda).

Tabela 4 – Concessões Totais e Judiciais INSS – Junho de 2003 a Outubro de 2020

Clientela

Concessão total

Concessão Judicial

Participação na
Concessão Total
em %

Participação na
Concessão Judicial
em %

Concessão Judicial
em % do total

Urbano

65.010.653

4.175.673

79,5

64,1

6,4

Rural

16.778.919

2.337.910

20,5

35,9

13,9

Fonte: Ministério da Economia – SUIBE
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Uma análise relevante, a partir
dos microdados das concessões
de janeiro a outubro de 2020, consiste em analisar o perfil dos beneficiários da concessão judicial
vis-à-vis as demais concessões.
Com base nessa análise, um primeiro aspecto que se nota é uma
maior média de idade para os
benefícios com concessão judicial
em relação àqueles concedidos de
forma normal ou administrativa
(ver tabela 5).2 Portanto, um primeiro aspecto é que o beneficiário da concessão judicial é mais
velho que a da administrativa.
Contudo, tal análise é perfunctória, tendo em vista que a comparação direta não leva em consideração a diferente estrutura

por espécie de benefícios dos dois
tipos de despachos.

De forma a aprofundar sobre o
tema também foi feita a análise
da idade média por espécie de
benefício. O resultado variou de
acordo com o benefício (maior no
normal na pensão por morte previdenciária e praticamente igual
na aposentadoria por invalidez
previdenciária), mas em tipos
importantes como auxílio-doença
previdenciário (47,99 anos no
judicial contra 43,18 no normal/
administrativo), auxílio-doença
por acidente de trabalho e BPC a
idade do judicial foi mais elevada.
No caso da aposentadoria por

idade, a menor idade média deve
decorrer da maior importância do
rural no judicial em relação à concessão administrativa. No caso
da aposentadoria por tempo de
contribuição, o benefício de concessão judicial atua no sentido de
reduzir a idade média já bastante
precoce. A maior idade judicial
em relação à concessão também
se observou tanto para o setor
urbano como para o setor rural.
No urbano prevalecia a média de
49,35 no judicial contra 45,6 anos
no despacho normal. Já no setor
rural, na mesma comparação,
era 51,48 anos contra 49,21 anos
(diferença menor que a observada
no urbano).

Tabela 5 – Média da Idade para Despacho Normal e Judicial – Janeiro a Outubro de 2020
Média de Idade do Despacho/Concessão
Normal
46,10
45,6
49,21

Média de Idade do Despacho/Concessão
Judicial
49,88
49,35
51,48

Pensão por Morte Previdenciária

59,26

51,66

Auxílio-Doença Previdenciário
Aposentadoria por Invalidez Previdenciária
Aposentadoria por Idade
Aposentadoria por Tempo de Contribuição

43,18
53,25
61,58
55,7
29,61

47,99
53,22
60,48
54,1
34,58

Amparo Social ao Idoso (BPC Idoso)

66,64

66,9

Auxílio-Doença por Acidente do Trabalho
Aposentadoria por Invalidez Acidente Trabalho
Pensão por Morte Acidente do Trabalho
Auxílio-Acidente

39,74
50,72
34,69
39,74

43,17
49,71
37,18
39,8

Espécie / Clientela
Todas as espécies
Urbano
Rural

Amparo Social Pessoa Portadora Deficiência
(BPC)

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos microdados.
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2 Considerações Finais
A análise das concessões do INSS no período de
junho de 2003 a outubro de 2020 mostra um expressivo incremento da judicialização dos benefícios
no referido período. A participação das concessões
judicial no total salta de um patamar em torno de
2%, no início do período, para algo acima de 10% no
final do referido período. Na comparação de 2019
com 2004, enquanto as concessões totais cresceram
ao ritmo de 1,7%a.a., as judiciais registraram incremento médio anual da ordem de 13,3%a.a.

A análise do perfil dos microdados mostra que a
idade média dos beneficiários de concessão judicial
era superior à daqueles com despacho normal/administrativo (praticamente 50 contra 46 anos, de
forma simplificada e arredondada). Contudo, esse
resultado é influenciado pela diferente composição
de benefícios. No caso do auxílio-doença e BPC a
idade média do beneficiário judicial era superior à
daquele por concessão normal.
A crescente judicialização dos benefícios do INSS foi
muito expressiva desde o começo dos anos 2000 até
2019 ou 2020, denotando que seu impacto sobre a
despesa da Seguridade Social no Brasil deve ter sido
relevante no período analisado.

1 Os dados apresentaram diferenças em relação àqueles publicados
no Boletim Estatístico da Previdência Social e o Anuário Estatístico
da Previdência Social por terem sido extraídos pelo SUIBE e não pelo
SINTESE. As diferenças são pequenas e decorrem de tratamento
diferenciado em relação a pensão alimentícia e desdobramentos. De
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qualquer forma, refletem bem a magnitude das concessões totais e
judiciais, exceto pela não captação das concessões administrativas
que decorreram de ações civis públicas (ACPs).

2 Esses dois despachos corresponderam a 92,2% da concessão total
no período. O Judicial foi de 13% e a normal, de 79,2%.

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá/Espanha e pela
Organização Ibero-americana de Seguridade Social (OISS). Doutorando em Economia pela Universidade Autônoma de Madrid. O autor teve
passagens pelo Ministério da Previdência Social (assessor especial do
Ministro, Diretor do Departamento do RGPS e Coordenador-Geral de
Estudos Previdenciários), Ministério do Trabalho e Emprego (assessor
especial do Ministro e Coordenador-Geral de Emprego e Renda), Ministério do Desenvolvimento Social, IPEA (Coordenador de Seguridade
Social) e OIT. Foi membro do Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS), do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(CODEFAT) e do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI).
Ganhador do Prêmio Interamericano de Proteção Social (2° lugar) da
Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) em 2015 e do
Prêmio SOF de Monografia (2º lugar) do Ministério do Planejamento/
ESAF em 2016. Foi Presidente do Cone Sul da Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) e Vice-Presidente da Comissão de
Adultos Mayores da Conferência Interamericana de Seguridade Social
(CISS). (E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br).
(**) Mestre em Economia pela EPGE/FGV-RJ, coordenador-geral de
Estatística, Demografia e Atuária da Secretaria de Previdência e
professor da FATECS/CEUB-DF.
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O Desempenho das Projeções Macroeconômicas na Última
Década e o Que Esperar de 2021
Guilherme Tinoco (*)

Uma tarefa recorrente para economistas, especialmente em início
de ano, é a elaboração de cenários
macroeconômicos, isto é, a projeção das principais variáveis tais
como PIB, inflação, taxa de juros e
taxa de câmbio. Esses cenários dão
suporte ao planejamento dos agentes econômicos, sejam famílias,
empresas ou governos. O presente
artigo aborda o assunto, mas traz
um recorte diferente: se por um
lado não se furtará de traçar as
principais tendências para 2021,
por outro terá o foco justamente
na comparação das projeções de
início de ano com o realizado ao

longo da década que terminou no
ano passado.

Em 2020, observamos um cenário totalmente atípico: o mundo
assistiu à maior crise econômica
em muitas décadas, no contexto
da pandemia do coronavírus. Um
choque de tamanhas proporções,
exógeno ao sistema econômico,
fez com que a atividade econômica
tenha se comportado de maneira
muito distinta das projeções de início de ano. No Brasil, por exemplo,
os analistas esperavam um crescimento do PIB da ordem de 2,3%,
bem longe do resultado final, que

deve ficar próximo a uma queda de
4,4%.

O ano de 2020, portanto, foi bem
excepcional. Mas o que podemos
falar dos últimos anos? Como se
comportaram as projeções do PIB
de início de ano na última década?
Para responder a essa pergunta,
o Gráfico 1 apresenta os dados
de PIB projetado e PIB realizado
de 2011 a 2020 e mostra que, nos
últimos 10 anos, apenas em um
deles, o ano de 2017, o resultado
do PIB foi melhor do que a projeção
inicial. Para todos os outros nove,
as projeções se mostraram superestimadas.

Gráfico 1 – PIB Projetado X PIB Efetivo – 2011 a 2020
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Fonte: BCB/Focus e IBGE.
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Em realidade, quando analisamos
o Gráfico 1, observamos que em
alguns anos a diferença entre a
projeção e o resultado foi pequena,
como 2011, 2013 e 2016, mas que,
em outros, como 2012, 2014 e principalmente 2015, sem contar 2020,
a diferença foi bastante expressiva.
Além disso, torna-se importante
notar, a partir do gráfico, que o
crescimento médio do PIB da década ficou em 0,2%, uma taxa extremamente baixa e bem longe das
necessidades e aspirações do país.

Voltando ao gráfico, uma pergunta
relevante a ser investigada no futuro é saber se este viés nos erros
de projeção decorre de algum erro
associado ao processo de elaboração da projeção ou decorre de
choques que teriam vindo sistematicamente na mesma direção.
De qualquer forma, o fato é que,
seja pela frustração nas projeções
ou simplesmente pelo crescimento
muito baixo do PIB, infelizmente a
década que se encerra não vai deixar boas lembranças.
Olhando para frente, o fato é que,
se essa tendência observada no
gráfico continuar, será uma má notícia para 2021. Em realidade, para
este ano que se inicia, os economistas esperam uma recuperação
econômica mais forte que, se não
suficiente para devolvê-la ao patamar anterior, de 2019, ao menos
servirá para cobrir a maior parte
das perdas do ano anterior. De fato,

depois de uma retração muito forte
no auge da pandemia, entre março
e abril, a economia se recuperou
razoavelmente bem, na esteira de
enormes estímulos monetários e
fiscais e de uma suavização progressiva das políticas de lockdown.
Para 2021, há também a boa notícia
relativa às vacinas, desenvolvidas
em uma velocidade impressionante
e que já começaram a ser aplicadas
em um número elevado de países.
No primeiro relatório Focus do
ano, de 04/01/21, a mediana das
estimativas indicava um crescimento do PIB de 3,4%, com um
IPCA em 3,3% (abaixo, portanto, da
meta de 3,75%) e uma taxa Selic de
fim de período de 3,0% para 2021
(e de 4,5% para 2022).

O crescimento projetado de 3,4%,
apesar de elevado, é insuficiente
para fazer a economia retornar
para o patamar anterior à crise
(2019). Assim, uma eventual frustração das projeções manterá a
economia em nível ainda mais distante ao de 2019, dificultando, dentre outras coisas, a recuperação
do mercado de trabalho, que se faz
urgente.
Qualit at ivamente, existem aspectos positivos e negativos para
2021. Por um lado, grande parte
do crescimento poderá vir apenas
do carregamento estatístico. Por
outro lado, a retirada dos enormes estímulos fiscais pode não ser
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compensada pela recuperação do
emprego e da renda do trabalho,
o que coloca uma interrogação no
ritmo de recuperação da economia
e consiste no maior risco para as
projeções hoje existentes.
Outro desafio importante para
2021 se refere às contas públicas.
Em 2020, o governo implementou
um elevado pacote fiscal, às custas
de um déficit primário próximo
a R$ 800 bilhões. A dívida bruta
terá se elevado cerca de 15 pontos
percentuais, alcançando algo em
torno de 90% do PIB, continuando a ser uma das maiores, senão
a maior, entre países emergentes.
Novamente, portanto, a temática
das contas públicas estará no centro das atenções e mobilizará análises e preocupações.
Com uma dívida pública nesses níveis, próximos a 90% do PIB, a taxa
de juros torna-se variável ainda
mais importante, capaz de colocar
ou não o endividamento nacional
em trajetória insustentável. Desta
maneira, a projeção da taxa Selic
ganha relevância e, nesse sentido,
replicamos o mesmo tipo de exercício feito anteriormente para o PIB.

O Gráfico 2 apresenta as projeções
da Selic e a Selic efetivamente observada, para o fim de período.
Adicionalmente, mostra a projeção
da Selic também no início do ano
anterior, feita, portanto, quase dois
anos antes do valor observado.
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Gráfico 2 – Selic Projetada X Selic Observada – 2011 a 2020

2011

2012

2013

2014

2015

Selic esperada (t-1)

2016

2017

2018

Selic esperada

2019

2020

Selic

Fonte: BCB/Focus e BCB/COPOM.

Os números mostram que, para
a previsão feita no início do ano,
com exceção dos anos de 2013,
2014 e 2015, as projeções superestimaram a taxa Selic de fim
do ano ao longo de toda a década.
Para a previsão feita no início do
ano anterior, a taxa foi também
superestimada na maior parte das
vezes, mas é importante chamar
a atenção para uma intensificação
dessa tendência nos últimos quatro anos. Mesmo que não consideremos o ano de 2020, de fato um
ano bem atípico, as discrepâncias
observadas em 2017, 2018 e 2019
são impressionantes.
Ao contrário do observado no caso
do PIB, seria bastante positivo que
essa tendência continuasse em

2021, especialmente para as contas públicas. Uma taxa Selic mais
baixa que a projetada ajudaria a
amenizar a tendência ascendente
de dívida pública e compraria mais
tempo para que reformas fossem
realizadas. Em todo caso, isto só se
configuraria de fato em boa notícia
caso não fosse um reflexo de frustração do crescimento. A rigor, o
país precisará de um crescimento
rápido e robusto, não só para o
benefício das contas fiscais, mas
principalmente para reduzir os
altos índices de desemprego.
Essas, portanto, são as questões
para o ano que se inicia. Torcemos
para que, depois de praticamente
uma década, o PIB volte a surpreender para cima, ajudando o país a

se recuperar da crise do coronavírus e, quem sabe, a entrar em um
ritmo de crescimento mais forte
do que na década anterior. E que
este crescimento seja acompanhado de ganhos de produtividade,
ajudando a segurar a inflação e os
juros e beneficiando a evolução das
contas públicas. É verdade que o
país não vem fazendo o dever de
casa e que as perspectivas não são
muito boas, mas, especialmente
em início de ano, sempre é hora de
recomeçar.

(*) Mestre em Economia pela FEA/USP.
(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com)
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O Mercado de Green Bonds no Brasil: uma Fronteira de Alto
Potencial
Gabriel Brasil (*)

O crescimento dos chamados títulos verdes (‘green
bonds’) é um fenômeno financeiro de alta relevância
na última década, tendo se tornado uma das mais
significativas inovações dentro do campo de finanças sustentáveis (MALTAIS, NYKVIST, 2020). Grosso
modo, green bonds são títulos emitidos por organizações de setores variados e cujos recursos precisam ser
utilizados, necessariamente, em projetos específicos
com impacto ambiental positivo. Para o monitoramento disso, são certificados por instituições terceiras −
como a Climate Bonds Initiative (CBI), uma instituição
sem fins lucrativos baseada no Reino Unido. Os green
bonds fazem parte de um universo de sustentabilidade
dentro do mercado financeiro que também inclui títulos sociais, títulos de transição e, mais recentemente,
títulos pandêmicos.
O primeiro título verde foi emitido em 2008 pelo
Banco Mundial em parceria com um banco sueco.
Desde então, o mercado tem crescido de forma muito
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significativa – especialmente em países europeus –,
tendo atingido USD 167 bilhões em 2018 (CBI apud
MALTAIS, NYKVIST, 2020) e USD 258 bilhões em 2019
(CBI, 2020). Neste ano, no total, 496 organizações
(sendo 250 novos emissores) emitiram 1.788 títulos
verdes em 51 jurisdições. No Brasil, o setor também
tem crescido de forma considerável, ocupando a segunda colocação em total de emissões (atrás do Chile,
que se destaca por suas emissões crescentes de títulos
verdes soberanos). Os principais setores emissores
de títulos verdes no Brasil são o de energia e uso da
terra1 (CBI, 2020). No entanto, a despeito do crescimento recente, o mercado de green bonds no Brasil
segue notadamente muito aquém do seu potencial.
Os USD 5.9 bilhões emitidos em 2019 são uma fração
muito pequena do mercado brasileiro de emissões de
títulos privados. De acordo com dados da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), captações (incluindo título
privado e debêntures) atingiram BRL 451 bilhões em
2019.
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Gráfico 1 - Green Bonds por Setor no Brasil

Fonte: CBI.

Os benefícios para os emissores
são amplos. Múltiplos trabalhos
recentes têm reportado vantagens
significativas em frentes que incluem ganhos reputacionais e financeiros. Para os investidores, há
também vantagens bem documentadas − como em diversificação,
redução de riscos regulatórios e inclusive em stock value (FLAMMER,
2019). No Brasil, especificamente,
eu proponho que essas vantagens
são potencialmente ainda mais
contundentes. Isso se deve principalmente a três fatores em particular: (i) um novo paradigma de
juros baixos prevalecente (ainda
que temporariamente) no país nos
últimos anos, que favorece a busca
de investimentos alternativos por
investidores; (ii) um reconhecido
potencial para o desenvolvimento
de projetos com impacto ambiental
positivo, como em energias renováveis; (iii) um elevado escrutínio por

parte de organizações domésticas
e internacionais sobre temas ambientais na esteira da notoriamente controversa agenda ambiental
do governo federal desde 2019.
Múltiplas evidências nos últimos
meses têm reforçado a exposição
reputacional de empresas e organizações a temas ambientais no Brasil, com impacto financeiro direto
nas suas operações. Por exemplo,
em agosto de 2020, o jornal britânico The Guardian reportou um
boicote por parte de uma grande
rede de supermercados a produtos
de origem animal de uma empresa
brasileira em razão das suas práticas alegadamente insustentáveis
na região da Amazônia.2

Dado este panorama, o mercado associado a instrumentos de
sustentabilidade – incluindo o de
green bonds – apresenta um elevado potencial de crescimento para

os próximos anos. É importante
notar que, a despeito do reduzido e reconhecido foco da gestão
do presidente Jair Bolsonaro em
desenvolvimento sustentável, o
fomento de estratégias ESG (da
sigla em inglês ‘Environmental,
Social and Governance’) tem sido
agenda cada vez mais frequente
por parte instituições do setor privado e, também, de parte do setor
público. Por exemplo, de acordo
com levantamento de novembro
de 2020 do jornal Valor Econômico,
parcerias público-privadas (PPPs)
conduzidas por prefeituras para a
viabilização de projetos de energia
renovável têm crescido a taxas significativas nos últimos cinco anos
– ilustrando como o envolvimento
político direto do governo federal
parece não ser condição estritamente necessária para o aproveitamento dessa tendência.3
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Gráfico 2 - Projetos de PPPs Anunciados por Governos Locais, 2013-20

Fonte: Valor Econômico.

Destaca-se, ainda, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social
(BNDES) também tem mantido
uma postura, em boa medida, proativa neste contexto. Em 2017, a
instituição foi a primeira no país
a fazer uma emissão no mercado
internacional (na Bolsa Verde de
Luxemburgo) e se tornou player de
importante liderança para o desenvolvimento do setor.
Na última versão disponível do seu
relatório anual para green bonds,
referente a 2018, o BNDES apresenta seu portfólio de projetos, indicando a significativa prevalência
de projetos de energia renovável.
Oportunidades neste setor são
amplas e persistentes – como reconhecido por autoridades do setor e
representantes da indústria.4 Além
do setor de energia, são substanciais também as oportunidades
no Brasil para investidores em

saneamento – sobretudo na esteira
do Novo Marco do Saneamento,
aprovado pelo Congresso Nacional
em 2020 com o objetivo primário
de fomentar o investimento privado no setor – além de agricultura e
mobilidade urbana. Estes setores –
que são diretamente contemplados
pelos critérios das certificadoras
para a emissão de green bonds –
têm contado, e provavelmente continuarão contando nos próximos
anos (de acordo com comunicados
recorrentes) com o apoio direto
do BNDES. Dada esta combinação
virtuosa – de alto potencial econômico e explícita boa vontade do
BNDES – é razoável assumir que
estes setores podem liderar de
forma consistente o crescimento
do mercado de green bonds no Brasil na próxima década.
Destaca-se, ainda, a notória capacidade do mercado bancário bra-
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sileiro – recorrentemente elogiado
por seus níveis de governança e
pioneirismo (mais recentemente
expressos pelo lançamento da plataforma de pagamentos PIX) – de
prover agentes interessados em
títulos sustentáveis com modelagens e produtos inovadores de
alto impacto. É razoável assumir
que investidores e empresas interessados no desenvolvimento de
um mercado de produtos com um
fundo de sustentabilidade, direta ou indiretamente, têm acesso
a parceiros aptos a ajudá-los no
mercado financeiro no Brasil. Isto
é, a presença do BNDES é oportuna
para o mercado de green bonds,
mas não parece ser estritamente
necessária para aqueles que prefiram manter o desenvolvimento dos
seus projetos e seus investimentos
no mercado privado.
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O Brasil apresenta desafios econômicos consideráveis, que atingem
a população diretamente na forma
de elevadas taxas de desemprego, pobreza e desigualdade – um
cenário que tem sido exacerbado
pela atual recessão econômica.
Estruturalmente, o país tem mantido taxas de investimento significativamente mais baixas do que a
de pares da América Latina, como
México, Peru, Colômbia e Chile.5 Há
certo consenso entre economistas de que taxas de crescimento
mais ambiciosas para o Brasil demandam níveis de investimento
substancialmente maiores do que
os que temos atualmente. Nesse
sentido, é fundamental que o país
apresente um portfólio de oportunidades – tanto financeiras como
em ativos reais – que atraia investidores estrangeiros dado nossos
reduzidos níveis de poupança. O
ainda incipiente mercado de green
bonds parece ser uma fonte oportuna dessas oportunidades. É preciso
explorá-la.
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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 – 15/01/2021)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

3,14%

-2,32%

0,53%

-3,04%

Mês de atual

-1,58%

-1,84%

6,17%

1,65%

2020

-9,31%

-10,97%

16,72%

1,14%

2010-2021

-45,03%

-14,46%

587,20%

-2,67%
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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 - 15/01/2021)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

CSNA3

4141,62

CSMG3

5,95

2.

CRFB3

3318,39

ELET3

7,70

3.

BIDI4

1387,53

ROMI3

7,99

4.

KLBN4

1350,57

ETER3

8,99

5.

GNDI3

587,08

BBSE3

10,60

6.

HAPV3

527,67

ENAT3

10,73

7.

MGLU3

479,05

WIZS3

11,58

8.

STBP3

428,71

CESP6

13,05

9.

USIM5

365,24

CYRE3

15,80

10.

RENT3

275,75

TRPL4

16,13
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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 - 14/01/2021)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Taxa de Aluguel

Short interest
1.

CVCB3

11,08%

ODPV3

21,90%

2.

BRML3

7,94%

MMXM3

17,41%

3.

CPLE6

7,89%

RCSL4

14,89%

4.

MRVE3

7,59%

DMMO3

12,15%

5.

IRBR3

7,41%

RLOG3

11,65%

Variação no short interest

Variação na taxa de aluguel

1.

LIGT3

2,50%

TAEE4

9,34%

2.

CPLE6

2,26%

ALPK3

7,96%

3.

BRML3

1,39%

LIGT3

6,86%

4.

ETER3

1,37%

RCSL4

5,60%

5.

HGTX3

0,98%

ENGI3

4,88%
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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 espera2
da para o mercado americano calculado pela CBOE®.

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

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 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.

(*) <http://nefin.com.br/>.
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Ensaios em economia aplicada
Danilo Paula de Souza

Tese de Doutorado
Orientador: Mauro Rodrigues Junior
Coorientador: Marcos Yamada Nakaguma
Banca: Raphael Bottura Corbi, Vladimir Pinheiro Ponczek, Breno Ramos Sampaio
Link: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-16072020-190002/pt-br.php

Resumo

Esta tese de doutorado é composta por três artigos que abordam temas não relacionados entre si, mas diretamente ligados a três grandes áreas da pesquisa econômica: crescimento econômico, economia política e economia do trabalho. No primeiro artigo, busca-se reconciliar as predições teóricas da literatura de crescimento
econômico acerca da relação entre aumento de capital humano e PIB per capita com as evidências empíricas dos
últimos 40 anos. O modelo de gerações sobrepostas proposto sugere a existência de um trade-off entre quantidade e qualidade de educação que surge através da escolha ocupacional dos indivíduos. Dessa forma, o impacto
positivo de um aumento nos anos de estudo de um país sobre seu estoque de capital humano seria compensado
no longo prazo por uma redução do capital humano médio dos professores. O artigo contribui com uma literatura majoritariamente empírica que encontra na qualidade da educação uma variável relevante para explicar a
ausência de correlação entre aumento de anos de estudo e crescimento econômico. O segundo artigo investiga
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como as estratégias de campanha eleitoral em relação à propaganda negativa são afetadas pelas características
da disputa, dos candidatos participantes e das instituições eleitorais. Para entender determinantes e incentivos,
constrói-se um modelo estilizado de decisão em relação ao tipo de campanha que prevê maior probabilidade de
haver propaganda negativa por parte de um candidato à medida que o suporte inicial do oponente cresce e a
competição eleitoral se reduz, além de prever diferenças significativas na probabilidade de ataques entre candidatos que disputam a cadeira em cidades com apenas um turno e em cidades com a possibilidade de dois turnos.
As predições do modelo são testadas empiricamente com uma base de dados única de processos judiciais sobre
o tipo de propaganda política realizada pelos candidatos nas eleições municipais brasileiras de 2012 e 2016. Os
resultados corroboram as predições do modelo e documentam aspectos do processo de decisão dos candidatos
políticos em relação à realização de propaganda negativa. O terceiro e último artigo busca documentar a estrutura, o funcionamento e os efeitos da justiça trabalhista brasileira no comportamento das firmas. Estimações
de forma reduzida utilizando o universo de processos trabalhistas do maior tribunal do país de 2008 a 2013
mostram que um maior custo trabalhista implica uma redução da taxa de crescimento do nível de emprego e
do salário médio de novos contratados, além de uma redução da probabilidade de sobrevivência das firmas.
Constrói-se então um modelo de search-matching, calibrado com os dados brasileiros, com a finalidade de avaliar como o nível de emprego e outras variáveis reagiram às mudanças introduzidas pela Reforma Trabalhista
de 2017 ao repassar os custos do processo para a parte perdedora. De maneira similar aos resultados de forma
reduzida, a análise de contrafactual mostra que ao reduzir as regulações trabalhistas e os custos esperados com
processos trabalhistas, a reforma trabalhista pode ter aumentado o nível de emprego da economia.

janeiro de 2021

40

pesquisa na fea – Economia

Uma investigação sobre a autonomia de política monetária em
países emergentes
Rodrigo Toneto

Dissertação de Mestrado
Orientador: Laura Barbosa de Carvalho
Banca: Frederico Gonzaga Jayme Júnior, Márcio Issao Nakane, Eduardo Zilberman
Link: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-15102020-095619/pt-br.php

Resumo
A capacidade de economias domésticas de acomodarem choques externos motiva extenso debate na literatura econômica. O discurso convencional atribui ao câmbio flutuante o papel de assegurar a autonomia
da política monetária em face da mobilidade de capitais, especialmente após a consolidação do arcabouço
de Mundell-Fleming. A ciclicidade dos fluxos de capitais e o caráter potencialmente contracionista de uma
desvalorização cambial − seja por conta de seu impacto inflacionário ou por meio de efeitos financeiros nos
balanços das firmas − motivaram, recentemente, esforços empíricos e teóricos para compreender em que
medida os resultados do modelo canônico se sustentam, particularmente em economias emergentes. A partir de uma reconstrução histórica do conceito, define-se autonomia de política monetária como a capacidade
de determinada economia de minimizar a volatilidade de variáveis domésticas diante de choques externos.
Em um modelo agregado para uma pequena economia aberta, evidencia-se que o ciclo financeiro global, o
repasse cambial para inflação e a existência de transbordamentos financeiros diminuem a capacidade do
câmbio flutuante de absorver mudanças externas. Posteriormente, essa análise é aprofundada utilizando
um modelo Novo Keynesiano para uma economia aberta com setor financeiro. Mostra-se que diante da não
internalização por meio dos agentes financeiros das externalidades associadas ao risco cambial do financiamento externo, a adoção de políticas macroprudenciais aumenta a independência da autoridade monetária.
Adicionalmente, por conta do repasse cambial significativo decorrente de choques externos, uma maior
leniência com a inflação eleva a efetividade da política monetária doméstica.
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Conselheiro Tolentino, um Funcionário da Monarquia
Rômulo Manzatto (*)

Depois de décadas de dedicação
exclusiva ao serviço público, Antonio Nicolau Tolentino aposentou-se
no ano de 1855 como diretor de
contencioso do Tesouro Nacional,
cargo de alto escalão e prestígio na
estrutura burocrática da época.
Como era praxe, Tolentino recebeu
o título de Conselheiro, de caráter
meramente simbólico, mas que
procurava reconhecer os bons serviços prestados por aqueles que
encerravam seu tempo de serviço
público tendo exercido cargos do
topo da hierarquia administrativa
do império. (CANDIDO, 2007a, p.
36-37).

Até aí, a trajetória profissional de
Tolentino não parece diferente da
de centenas de outros funcionários
públicos do Brasil monárquico, que

conduziram a rotina burocrática
das administrações públicas no
país conforme ocupavam diferentes cargos do chamado segundo
escalão.

A história do Conselheiro Tolentino
foi contada pelo sociólogo e crítico
literário Antonio Candido em Um
funcionário da Monarquia – Ensaio
sobre o Segundo Escalão. Candido
justifica o interesse inicial em estudar a carreira de Tolentino por um
parentesco distante com o personagem – avô de sua mãe, e pelo próprio fato de Tolentino, “de origem
muito modesta, ter aberto caminho
pelo esforço pessoal e o mérito,
começando como uma espécie de
contínuo de repartição e chegando
a postos elevados, inclusive o de
presidente da Província mais im-

portante do império” (CANDIDO,
2007b, p. 137).

Durante a pesquisa, Candido teria
percebido que a ascensão de Tolentino nos quadros do serviço
público compunha um perfil com
certo valor de paradigma, por ajudar a “esclarecer um dos meios de
formação da classe média no Brasil
no século XIX (...) o seu caso serve
para ilustrar a mobilidade vertical
no Brasil monárquico, cuja classe
dominante sabia cooptar os elementos auxiliares de que precisava” (CANDIDO, 2007b, p. 137-138)
De origem humilde, nascido no
interior da província do Rio de
Janeiro, Tolentino ingressou no
serviço público ainda muito jovem.
Aos poucos, adquiriu as habilidades que o tornariam um respeitado
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especialista em finanças públicas
e galgou os muitos postos da carreira burocrática até atingir seus
últimos níveis.
Depois de longa carreira no Tesouro Nacional, chegou a presidente da
Província do Rio de Janeiro, então a
mais importante do país. Foi também inspetor da alfândega no Rio
de Janeiro e presidente da recém-fundada Caixa Econômica Federal.

O interesse pela trajetória de Tolentino e mesmo a atenção dada
às relações entre o primeiro e o
segundo escalão na época do império fazem parte de uma orientação mais ampla dos estudos de
Antonio Candido. Devido à formação de base sociológica, Candido
afirma não se interessar apenas
“pela atuação dos grupos e classes
dominantes, mas também pelos
agentes anônimos e os personagens humildes, que são dissolvidos
nas generalizações e desaparecem
tragados pelas estatísticas”. (CANDIDO, 2007b, p. 139).
Nessa mesma orientação, Candido escreveu sobre a trajetória da
pouco conhecida militante italiana
Teresina Carini Rocchi e orientou
seus estudos de doutoramento
para compreender a vida e a época
não dos grandes fazendeiros paulistas, mas sim a dos pequenos
parceiros anônimos, que Candido
considera como os proletários rurais da época.1 Assim, o sociólogo
lembra que seu “ensaio sobre o
conselheiro Tolentino se enqua-

dra um pouco nesse espírito, eu o
mostro na sombra dos figurões que
aparecem nos livros de história:
Olinda, Caxias, Rio Branco, Mauá,
Ângelo Muniz, Saldanha Marinho e
outros”. (CANDIDO, 2007b, p. 140).

O trabalho de pesquisa para o estudo sobre Tolentino foi realizado por
Candido de maneira intermitente,
entres os anos de 1975 e 1985. O
exame das fontes primárias contou
com extenso trabalho de pesquisa
junto ao Arquivo Nacional, à Biblioteca Nacional, ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao Real
Gabinete Português de Leitura,
à Biblioteca da Caixa Econômica
Federal e à biblioteca do Palácio
do Itamaraty. (CANDIDO, 2007a,
p. 13).

Do exame cuidadoso das fontes
primárias, Antonio Candido reconstitui algumas das principais
características do Brasil do século
XIX, vistas através do itinerário
profissional e político de Tolentino.
No relato de Candido, vemos como
Tolentino cursa a escola de comércio local pouco antes de requerer
o ingresso no serviço público, em
1826, na chamada “Mesa de Consciência e Ordem” de sua cidade, que
hoje corresponde ao município de
Niterói. A documentação dos anos
posteriores é esparsa, motivo pelo
qual só iremos encontrar o jovem
Nicolau Tolentino 10 anos depois, já
em 1837, agora servindo como segundo escriturário da Contadoria
Geral do Tesouro Nacional.
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Em 1842, Tolentino chega mesmo
a pegar em armas, participando
como alferes do esforço do Batalhão dos Voluntários Imperiais,
formado para defender o governo
da Revolução Liberal que eclodira
naquele ano. Poucos anos depois,
em 1845, Tolentino é nomeado
ao importante posto de inspetor
interino da Alfândega do Rio de Janeiro, por ordem do então ministro
da Fazenda Manuel Alves Branco.
Como lembra Candido, Alves Branco havia

estabelecido no ano anterior a
famosa tarifa protecionista, que
suprimiu o livre comércio, estabelecido em 1808 formalmente e, de
fato, em 1828 por Bernardo Pereira
de Vasconcelos, a Alfândega adquiriu uma importância-chave devido
ao aumento considerável de renda,
tornando-se o cargo de inspetor um
dos principais da burocracia imperial. A escolha de Tolentino, justamente nessa conjuntura, parece um
galardão. (CANDIDO, 2007a, p. 25).

Tolentino seria demitido do cargo
de inspetor já no ano seguinte, em
1846, por ordem do novo ministro
da Fazenda que assumira o lugar
de Alves Branco. Já em 1850, no
âmbito de uma ampla reforma na
estrutura funcional do Tesouro Nacional, Tolentino foi nomeado chefe
da Segunda Contadoria da Diretoria Geral de Contabilidade, fazendo
jus ao título de contador-chefe,
o segundo mais alto da carreira
(CANDIDO, 2007a, p. 29).
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No ano seguinte, um salto na carreira. Tolentino foi nomeado comissário imperial na Junta de Crédito
Público, criada com o intuito de
estabelecer os meios pelos quais a
então República Oriental do Uruguai amortizaria suas dívidas com
o Brasil, ou melhor, de “definir
os modos de pagar as avultadas
somas que o Uruguai devia ao Brasil desde a sua independência em
1828” (CANDIDO, 2007a, p. 32).

No período em Montevidéu, Tolentino tornou-se próximo de José
Maria da Silva Paranhos – futuro
Visconde do Rio Branco, Honório
Hermeto e dos futuros Duque de
Caxias e Barão de Mauá, que nos
anos seguintes se tornariam figuras centrais na política do império.

Antonio Candido acredita que a
missão de Tolentino no Uruguai representou um verdadeiro ponto de
inflexão em sua carreira “até então
limitada à rotina burocrática, pois
a partir dela abriram-se caminhos
que o levariam a se envolver no
jogo político, no qual recolheu alguns êxitos e deixou muitas penas”
(CANDIDO, 2007a, p. 31).

Foi no retorno da missão no Uruguai que Tolentino aposentou-se e
recebeu o título simbólico de Conselheiro. Nos anos seguintes, ainda
ativo, esse funcionário da monarquia ocuparia cargos de maior
importância e visibilidade política.

Nessas novas funções, a eficiência
e o zelo administrativo não seriam
suficientes para contornar as resistências e oposições formadas contra a atuação de Tolentino, o que
levará o conselheiro a chocar-se
mais de uma vez com a prática política como exercida pelas classes
dominantes no Segundo Reinado.2

______. Os parceiros do Rio Bonito - estudo
sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida. 12ª ed.
São Paulo: Ouro sobre Azul, 2017.

1 Ver Candido (2007c; 2017).

2 Os dissabores de Tolentino no complexo
jogo político do império serão abordados
na próxima edição de Informações Fipe.
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