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Mercado de Trabalho: Tombo da Ocupação e Alguma
Recuperação
Vera Martins da Silva (*)

Enquanto uma nova onda da Covid19 continua abatendo vidas e atividades econômicas, já é possível
verificar o impacto desse flagelo
sobre a economia em 2020. No caso
do mercado de trabalho, o impacto
da crise pode ser visto pelos resultados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua
do IBGE (PNADC/IBGE), divulgada
em 31/03/2021 (trimestre móvel
de novembro/dezembro/2020/
janeiro/2021) relativamente ao
trimestre semelhante finalizado
em janeiro de 2020, pré-Covid-19.
Segundo essa PNADC, a Taxa de
Desocupação no trimestre finalizado em janeiro/21 foi estimada em
14,2% − um aumento de 3 pontos
percentuais em relação ao mesmo
trimestre de 2020. Nesse mesmo
período de comparação, o Nível de

Ocupação da Força de Trabalho,
ou seja, o percentual das Pessoas
Ocupadas na semana de referência
da pesquisa em relação ao número
de Pessoas em Idade de Trabalhar,
passou de 54,8% para 48,7% −
uma redução de cerca de 6 pontos
percentuais. Também ocorreu uma
forte queda da Taxa de Ocupação
(percentual entre o número de
pessoas na Força de Trabalho sobre
o número de Pessoas em Idade de
Trabalhar): de 61,7% para 56,8%.
Portanto, as informações indicam
que um conjunto enorme de pessoas deixou de trabalhar ou de
procurar trabalho em função das
crises sanitária e econômica, com
impacto retroalimentador de redução de consumo e renda.
O Gráfico 1 apresenta a Taxa de Desocupação (linha azul); essa taxa

tem sido alta desde 2016 (acima
de 10%), e uma ligeira melhora ao
final de 2019 foi atropelada pela
pandemia e ações a seu combate
a partir do segundo trimestre de
2020. Ressalte-se que a Taxa de Desocupação, muitas vezes chamada
de Taxa de Desemprego, reflete a
relação entre o número de pessoas
em busca de trabalho no mês anterior à semana de pesquisa sobre o
número total de pessoas na Força
de Trabalho. A Força de Trabalho,
por sua vez, é a soma de Ocupados
mais os Desocupados, mas que
efetivamente procuravam posto de
trabalho. A linha vermelha do Gráfico 1 mostra a Taxa Composta de
Subutilização da Força de Trabalho,
que além de incluir os Desocupados, inclui também os desalentados
e aqueles com número insuficiente
de horas trabalhadas.
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Gráfico 1 - Taxa de Desocupação, Trimestre Móvel Jan/Fev/Mar 2016 a Nov/Dez/Jan2021. (%)

Fonte: PNADC/IBGE.

Seja a taxa tradicional, seja a taxa
de desocupação mais abrangente
indicam uma situação de mercado
fortemente deprimido, fenômeno
que já vem de longe e que foi agravado pela pandemia em 2020.1

O número de pessoas na Força de
Trabalho caiu de 106 milhões no
trimestre terminado em janeiro de
2020 para 100 milhões no trimestre terminado em janeiro de 2021,
com uma redução de 8,1 milhões
de Ocupados (8,6%) e aumento
de 2,4 milhões de Desocupados,
(+19,8%) lembrando que neste
grupo se encontram pessoas que
não tinham, contudo, procurado
postos de trabalho nas quatro semanas anteriores à da realização
da pesquisa. Portanto, somando-
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-se os que perderam postos de
trabalho com os que procuravam
trabalho, houve uma perda de 10,5
milhões de capacidade produtiva
em termos de pessoas. É gigante também o número de pessoas
Fora da Força de Trabalho, mas em
idade de trabalhar, que segundo
o IBGE é a população acima de 14
anos de idade. Esse grupo passou
de 66 para 76 milhões na comparação entre os trimestres finalizados
em janeiro de 2020 e 2021. 2

Entre os Empregados do Setor
Privado, exclusive empregados
domésticos, estimados em 39,6 milhões, houve uma queda de 5,8 milhões entre o trimestre finalizado
em janeiro de 2021 contra o mesmo
trimestre de 2020, o que corres-

ponde a uma redução de 13%. Em
relação ao trimestre de agosto/
setembro/outubro de 2020, houve
uma melhora de 362 mil empregados (aumento de 0,9%). Mas esse
aumento ocorreu basicamente nos
Empregados Sem Carteira, com um
aumento de 339 mil, atingindo um
contingente de 9,8 milhões no final
do trimestre encerrado em janeiro
de 2021. O número de Empregados
Com Carteira foi estimado em 29,8
milhões nesse último trimestre
com informações disponíveis.
O contingente total do Pessoal por
Conta Própria, estimado em 23,5
milhões, teve uma redução de 1,07
milhão de pessoas (4,4%), entre
o trimestre finalizado em janeiro
de 2021 contra o mesmo trimestre
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de 2020. Em relação ao trimestre
anterior, houve um incremento de
1,05 milhão (+4,7%), indicando
que estava havendo uma recuperação entre o terceiro e o quarto
trimestre, tanto no caso dos com
CNPJ (+4,1%) como nos sem CNPJ
(+4,8%). Ressalte-se, contudo, que
entre os Conta Própria prevalece a
informalidade, com 76% deles sem
CNPJ.

No caso dos Servidores do Setor
Público, estimado em 12 milhões,
houve um aumento de 514 mil na
comparação entre o trimestre encerrado em janeiro de 2021 contra
o mesmo trimestre de 2020, especialmente pelo aumento de 822 mil
servidores estatutários e militares
(+10%) e redução de 258 mil servidores sem carteira (12,4%). Os
Servidores do Setor Público com
Carteira apresentaram um declínio
de 50 mil pessoas (4,2%).
O número de Empregados Domésticos caiu de 6,3 milhões para 4,9
milhões na comparação entre o
trimestre finalizado em janeiro de
2021 contra o mesmo trimestre de
2020 (redução de 21,4%). Dessa
queda de 1,3 milhões, 920 mil eram
Trabalhadores Domésticos sem

Carteira (20,4%) e 421 mil Com
Carteira (24,2%). Na comparação
entre o trimestre de novembro/
dezembro/janeiro/2021 contra o
trimestre anterior de agosto/setembro/outubro de 2020, ocorreu
um aumento de 212 mil (+4,5%).

Os Empregadores passaram de 4,4
milhões no trimestre finalizado em
janeiro de 2020 para 3,9 milhões
no trimestre finalizado em janeiro
de 2021, ou seja, uma queda de 548
mil (12,4%), sendo a maior redução absoluta entre os com CNPJ,
414 mil, ou seja, 11,4%. Entre os
sem CNPJ a queda foi de 134 mil
(16,8%). Em relação ao trimestre
anterior, houve estabilidade entre
os empregadores.
Considerando-se os ocupados por
setor de atividade econômica, os
que mais sofreram com a catástrofe da pandemia do coronavírus
foram aqueles cuja operação depende de mobilidade e interação
humana, como o de Alojamento e
Alimentação. Esse setor apresentou queda de 28,1%, com redução
em número absolutos de 1,6 milhões de ocupados na comparação
entre o trimestre finalizado em janeiro de 2021 e o mesmo trimestre

de 2020. Outro segmento que sofreu forte impacto foi o de Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, com queda
de 2 milhões de ocupados (11%). O
impacto negativo foi forte também
sobre Empregados Domésticos que
apresentou redução de 1,3 milhões
de postos de trabalho (21%), e da
Indústria Geral, com redução de
1,2 milhões de empregos (10%). O
Gráfico 2 apresenta o desempenho
da Ocupação pelos diversos setores
abrangidos pela PNADC, mostrando o tombo amplamente generalizado das atividades econômicas,
especialmente daquelas ligadas aos
Serviços, que constituem a grande
maioria da ocupação no país.
Os únicos setores que apresentaram aumento do número de Ocupados foram os ligados a Agropecuária, Produção Florestal, Pesca
e Aquicultura − crescimento de
3,1%, aumento estimado em 257
mil pessoas − e Administração
Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e
Ser v iços Sociais, que apresentaram um crescimento de 1,3%,
com mais 206 mil pessoas nessas
atividades.
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Gráfico 2 - Variação de Pessoas Ocupadas por Grupamentos de Atividade do Trabalho Principal,
Nov/Dez/Jan 2021 Contra Nov/Dez/Jan 2020, (%)

Fonte: PNADC/IBGE.

O Rendimento Médio Real Habitual

das Pessoas Ocupadas apresentou

aumento de 5,3%; ocorreu aumen-

to de 4% nos rendimentos dos

Empregados do Setor Privado sem
Carteira e de 2,2% do Setor Pú-

blico, enquanto os demais grupos
apresentaram queda de rendimentos. A Massa de Rendimento Real

Habitual de Todos os Trabalhos

das Pessoas Ocupadas teve queda
de 7%.
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O Gráfico 3 apresenta o Rendimento Real Médio dos Ocupados
desde o primeiro trimestre de
2016. Havia uma tendência de aumento de rendimentos e da massa
de rendimentos em 2019, um ensaio de retomada depois de vários
trimestres muito fracos, o que estava impulsionando o consumo
das famílias. Porém, a partir de
março de 2020, a pandemia atinge
a economia brasileira e promove
um desarranjo substancial nas
atividades, com redução do Rendi-

mento Médio Real e uma fortíssima
redução da Massa de Rendimentos
em vista do efeito conjugado de redução de rendimentos e do número
de ocupados. Mesmo que tardio, o
Auxílio Emergencial representou
um alívio relevante em face desse
tombo da renda das famílias. Infelizmente, foi descontinuado por
vários meses e, na sequência, reduzido em valores e abrangência,
mesmo com a continuidade e agravamento da pandemia.
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Gráfico 3 - Rendimento Real (R$) e Massa de Todos os Trabalhos (R$ Milhões)

Fonte: PNADC/IBGE.

A s informações mais recentes
sobre o mercado de trabalho, relativas ao mês de fevereiro de 2021
estão disponíveis no Novo Caged
que, contudo, não é comparável
ao velho Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados
do Ministério da Economia), pois
houve mudança nas fontes e na
abrangência das informações. No
caso do velho Caged, as empresas
informavam a movimentação e
rendimentos dos trabalhadores do
setor formal, e o sistema era uma
fonte de dados puramente trabalhista.
Por sua vez, o Novo Caged é alimentado por informações do sistema E-Social, cujo propósito é
de simplificação das obrigações

trabalhistas acessórias e de arrecadação tributária. Além disso, o
Novo Caged deve incluir uma série
de ocupações que não eram objeto
de informe. Por exemplo, anteriormente não era obrigatória a informação de contratados temporários,
e apenas cerca de 17% deles eram
informados. Agora esse registro é
obrigatório. Foram incluídos também os trabalhadores intermitentes, uma modalidade relativamente nova no mercado de trabalho,
assim como trabalhadores avulsos,
agentes públicos, bolsistas e contribuintes individuais.

Além da mudança de abrangência, a
migração das informações do velho
Caged para a base do E-Social está
ainda ocorrendo gradualmente, em

termos de declarantes obrigatórios, e só deve ser completada ao
final de 2021. Segundo os analistas
desse próprio sistema de informação, tem havido uma subestimação
dos informes dos desligamentos,
pois as empresas ainda não usam o
sistema corretamente.

Tendo em cont a essa mudança
importante na obtenção de informações e com a ressalva sobre a
acurácia dos dados divulgados,
em fevereiro o Novo Caged trouxe
informações de aumento líquido
de 401 mil postos de trabalho, dos
quais 173 mil se referem ao setor
de Serviços, 94 mil à Indústria
Geral e 68 mil ao Comércio, com
um salário médio de entrada de R$
1.727,04. O estoque de postos de

abril de 2021
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trabalho formal foi calculado em 40 milhões para fevereiro de 2021. Dada toda a mudança nesse sistema de
informação, ainda vai levar um bom tempo para que o
seu uso seja robusto.

1 A Taxa Composta de Subutilização da Força de Trabalho é definida
como a participação percentual da soma de diversas categorias
de não utilização da mão de obra, o número de Desocupados mais
Subocupados por Insuficiência de Horas Trabalhadas mais a Força de
Trabalho Potencial, em relação à Força de Trabalho Ampliada, que é
a soma da Força de Trabalho mais a Força de Trabalho Potencial. No
texto, a Força de Trabalho Potencial é chamada de desalentados.

2 Por faixa etária, os resultados da PNADC/IBGE do último trimestre
de 2020 indicam que a Desocupação predominava nas pessoas entre
os 25 e 39 anos de idade, estimada em 35,3% de Desocupação. Na
sequência, a Desocupação era forte entre aqueles entre 18 e 24 anos
(29,4%). A Desocupação entre as mulheres foi maior do que entre
os homens, de 52,9% contra 47,1%. Desde o início da série em 2012,
o Nordeste é a região com a maior Taxa de Desocupação. No final de
2020, sua Taxa de Desocupação foi estimada em 17,2%, resultado
particularmente negativo em face dos fechamentos de postos de
trabalho no setor de turismo, importante para a atividade regional.
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(*) Economista e doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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A Safra Brasileira de Grãos 2020-2021
Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

A informação sobre o resultado
agregado da safra brasileira de
grãos é útil para produtores rurais e seus compradores, como os
distribuidores, processadores e
exportadores. Essa avaliação influi
na formação de preços e no planejamento das atividades de armazenagem, comercialização e transporte dos grãos. O objetivo deste
artigo é analisar a produção, área
plantada, produtividade e balanço
entre oferta e demanda dos principais produtos na safra brasileira de
grãos de 2020-2021.

A Companhia Brasileira de Abastecimento (CONAB) realiza levantamentos periódicos para gerar
estimativas da safra de grãos ao
mercado. Neste artigo, consideramos as informações do relatório
“Acompanhamento da Safra Brasileira – Grãos”, referente ao sétimo
levantamento, de abril de 2021,
disponível em www.conab.gov.br.
Além dos dados de produção total,
serão destacadas as culturas de
algodão, arroz, feijão, milho, soja
e trigo.
Neste levantamento, quando se
consolida o plantio da segunda
safra e o início do plantio das culturas de inverno, a CONAB projeta
uma produção de 273,8 milhões de

toneladas de grãos para 2020/21,
aumento de 6,5% ou 16,8 milhões
de toneladas em relação à safra
anterior. Esse crescimento foi obtido com uma área plantada de 68,5
milhões de hectares, crescimento
de 3,9% sobre o ciclo anterior. Esse
desempenho excepcional foi favorecido pela produção recorde de
soja e milho, além de indicar um
avanço agregado na produtividade,
visto que o aumento percentual da
produção foi superior ao crescimento percentual da área plantada.
A cultura do algodão apresentou
redução na área semeada em comparação a 2019/20. Foram cerca de
1.413,1 mil hectares destinados à
cotonicultura nesse ciclo, diminuição de 15,2% em relação ao período anterior, fruto da retração do
mercado ocorrida durante a pandemia de Covid-19 em 2020, que
provocou a paralisação das vendas,
renegociação e cancelamentos de
contratos firmados, que elevou os
estoques mundiais de passagem e
provocou menor venda da safra a
ser plantada, quando comparada à
safra anterior.
As condições climáticas ainda apresentam oscilações, especialmente em relação às chuvas, mas, no
geral, as lavouras apresentam boas

condições. A estimativa de produção é de 6.124,7 mil toneladas de
algodão em caroço ou 2.493,6 mil
toneladas de algodão em pluma.
Esses valores indicam redução de
16,9% em comparação à temporada passada, resultantes da diminuição de área plantada. A produtividade esperada é de 1.764 kg/
ha, com redução de 2,01% sobre a
safra anterior.

Em termos de oferta e demanda
de algodão, a CONAB estima o retorno do consumo interno para o
patamar de 700 mil toneladas, a
queda de 16,9% na produção para
2,49 milhões de toneladas e as
exportações acima dos 2 milhões
de toneladas. Com isso, o estoque
final deve cair depois de cinco anos
consecutivos de altas, chegando a
1,48 milhão de toneladas. Esse cenário de menor oferta interna deverá manter os preços no mercado
doméstico elevados e proporcionar
boa rentabilidade ao produtor.
A cultura de arroz atingiu a produção total estimada em 11,1 milhões de toneladas, representando
uma redução de 0,8% em relação
ao período anterior, em uma área
plantada de 1,68 milhões de hectares (aumento de 1,4%). Essa atividade atingiu uma produtivida-
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de de 6.572 kg/ha, com queda de
2,1% em relação à safra anterior.
Como principais fatores da expansão aquém do previsto, apesar do
atual patamar recorde de preço do
arroz, destacam-se a falta de água
em algumas regiões do Rio Grande
do Sul e os elevados preços dos
grãos que competem por área com
a cultura do arroz (soja e milho).

Sobre a situação de oferta e demanda do arroz, a perspectiva ao
longo de 2021 é de recuperação dos
estoques de passagem (+18,5%),
como resultado, principalmente,
de uma projeção de retração do
consumo para 10,8 milhões de toneladas em razão da perspectiva
de recuperação econômica, haja
vista a elasticidade-renda negativa
do arroz. O suprimento previsto
(produção e importação) seria de
13,7 milhões de toneladas. Sobre
a balança comercial, a projeção de
preços elevados, somada à estimativa de fortalecimento da moeda
nacional, alterará o cenário de
superávit, identificado na safra
2019/20, para um equilíbrio entre
volume exportado e importado em
1,1 milhão de toneladas.
A cultura do feijão é de ciclo curto.
Por isso, o Brasil possui três épocas
distintas de plantio, favorecendo
assim uma oferta constante do
produto ao longo do ano. Dessa
forma, há o feijão de primeira safra
semeado entre agosto e dezembro,
o de segunda safra entre janeiro e
abril e o de terceira safra, de maio
a julho.
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Nesta temporada 2020/21, o primeiro ciclo está com a colheita
praticamente encerrada nos quase
918,8 mil hectares destinados à
cultura pelo país. A produção esperada está na ordem de 1.018,8 mil
toneladas, somando os feijões do
tipo comum cores, comum preto e
caupi. Tal estimativa indica redução de 7,9% em relação ao resultado obtido em 2019/20, especialmente pelas oscilações climáticas
registradas ao longo do ciclo na
Região Sul e na Bahia.
Com o início de 2021, veio a implantação das lavouras de feijão
segunda safra. É um período importante para a cultura, pois direciona a maior porção de área para
tal cultivo, além de apresentar os
maiores volumes de produção em
comparação aos outros períodos
(primeira e terceira safras). Atualmente, as operações de semeadura
estão terminando e a perspectiva é
o uso de 1.457,4 mil hectares nesta
segunda safra, com expectativa
de obtenção de 1.447,9 mil toneladas do grão. Assim, a perspectiva
total para o feijão nesta temporada
2020/21, incluindo as estimativas
de terceira safra, é de destinação
de 2.972,8 mil hectares para o cultivo da cultura e uma produção de
3.288 mil toneladas.

A situação de oferta e demanda
apresenta-se ajustada. A CONAB
estima uma produção de 3,28 milhões de toneladas. Esse volume representa um acréscimo de 2% em
relação à registrada em 2019/20.

Com a redução do auxílio emergencial, a produção ajustada e preços
em patamares elevados, a tendência é que o consumo interno retorne ao mesmo patamar de 2018/19,
estimado em 3,05 milhões de toneladas. Neste cenário, partindo-se do estoque inicial de 249,8 mil
toneladas e o consumo em 3.05 milhões de toneladas, as importações
em 100 mil toneladas e as exportações em 160 mil toneladas, o resultado será um estoque de passagem
na ordem de 427,8 mil toneladas,
volume que deverá contribuir para
a manutenção da normalidade do
abastecimento interno.
Para a cultura de milho, na consolidação das três safras, o cenário
atual aponta para uma produção
recorde, atingindo 108.965,6 mil
toneladas, um aumento de 6,2%
sobre o ciclo anterior. Destaca-se que, apesar das incertezas do
clima, o volume previsto na segunda safra deverá ser 75% desse
total. A área plantada estimada é
de 19,7 milhões de hectares, aumento de 6,4% sobre o ano anterior e uma produtividade de 5.526
kg/ha, 0,2% maior que a do ciclo
passado.

Para a análise de oferta e demanda,
a CONAB manteve inalteradas suas
projeções de consumo do grão em
72,2 milhões de toneladas e também não alterou as estimativas de
comércio internacional, de maneira
que a previsão de importação e exportação de grãos de milho deverá
ser de um milhão de toneladas e
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35 milhões de toneladas, respectivamente, para a safra 2020/21. O
estoque final esperado em 2020/21
deverá ser de 13,4 milhões de toneladas, aumento de 26,6% em
relação à safra anterior. O ajuste é
explicado pelo aumento da produção total de milho em montante superior ao aumento esperado para
consumo agregado.
Para a cultura da soja a CONAB
estima um crescimento de 4,1%,
em comparação à safra anterior, na
área plantada no período 2020/21,
atingindo 38,5 milhões de hectares. Espera-se uma produção recorde de 135,5 milhões de toneladas, representando incremento de
8,6% em relação à safra passada. A
produtividade será de 3.523 kg/ha,
com redução de 4,3% sobre a safra
anterior.

A situação de oferta e demanda
apresenta um quadro favorável. A
CONAB estima o aumento citado
na produção motivado pela alta
dos preços internacionais, a forte
demanda exportadora e aumento
da demanda interna. A demanda
interna total (esmagamentos, sementes e perdas) está estimada em
50,44 milhões de toneladas, que
deve permanecer aquecida em virtude do crescimento da economia e
do aumento da produção de carnes
para exportação. Espera-se que as
exportações atinjam um número
próximo de 85,6 milhões de toneladas, motivadas pela forte demanda

chinesa e pelo alto percentual comercializado para a safra 2020/21.
Os estoques de passagem de soja
em grãos da safra 2020/21 devem
ser um pouco mais elevados que os
estoques da safra 2019/20 e não
haverá falta de produto para abastecer o mercado interno.

Para a cultura do trigo a estimativa
para essa safra é de aumento de
1,6% na área plantada em comparação a 2020, podendo chegar a 2,3
milhões de hectares. A produção
prevista é de 6,37 milhões de toneladas, que indica um acréscimo de
2,2% em relação à safra anterior,
gerando uma produtividade de
2.678 kg/ha, que representa um
aumento de 0,6%.

favorável de produção e de balanço
entre oferta e demanda, ainda que
em alguns casos sejam esperados
estoques reduzidos, como nas culturas de feijão e trigo. Com isso,
não há a expectativa de escassez de
produto que possa gerar pressões
inflacionárias excessivas.

O balanço entre oferta e demanda apresenta-se ajustado. Para a
oferta, parte-se de um estoque
inicial de 563 mil toneladas, soma-se a produção de 6,3 milhões de
toneladas e as importações de 6,4
milhões de toneladas, atingindo o
total de 13,34 milhões de toneladas. A demanda é formada por um
consumo interno de 11,8 milhões
de toneladas e exportações de 600
mil toneladas, totalizando 12,4 milhões de toneladas.

Os resultados agregados da safra
brasileira de grãos são excepcionais, principalmente no que se refere à expansão de produção e área
plantada de milho e soja. Os demais
produtos apresentam uma situação

(*) Pesquisador do PENSA USP - Centro de
Conhecimento em Agronegócios
(E-mail: aclimano@gmail.com).
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Uma Contradição no Mercado de Trabalho?
Hélio Zylberstajn (*)

O fato de termos no Brasil taxas de rotatividade da
mão de obra muito elevadas é bastante conhecido
entre os estudiosos do mercado de trabalho. Menos
conhecido é o fato de existirem cláusulas em acordos
coletivos e em convenções coletivas que criam estímulos à permanência dos empregados nas suas empresas
e que estas cláusulas estão presentes em proporções
significativas dos instrumentos coletivos negociados.
Este texto apresenta as evidências dos dois fatos contraditórios para provocar a reflexão e a busca de uma
explicação que os concilie.
Para começar, vamos exibir o Gráfico 1 a seguir, que
mostra quantitativamente a rotatividade no mercado
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de trabalho formal coberto pela CLT, com os dados

mensais do CAGED. O gráfico cobre 19 anos, de ja-

neiro de 2004 a dezembro de 2019, e mostra que a
taxa de rotatividade tem comportamento sazonal,
com duas regularidades: os menores valores ocorrem

sempre em dezembro e os maiores sempre em março.
Como a taxa de rotatividade1 mede a intensidade da
substituição de empregados, podemos concluir que
em dezembro as empresas tendem a não contratar
substitutos, preferindo aguardar o início do ano e,

em março, tendem a substituir os desligados com
maior intensidade.
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Gráfico 1 – TaxaGráfico
Mensal 1:
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Fonte: CAGED /Ministério da Economia. Elaboração: Projeto Salariômetro da Fipe.

De acordo com o Gráfico 1, a taxa de rotatividade tem
comportamento cíclico. Nos períodos de expansão
da atividade econômica, a rotatividade cresce e nos
períodos recessivos, decresce. Um desligamento pode
ocorrer por iniciativa do empregado ou da empresa.
Quando a economia vai bem, as oportunidades de
trabalho se ampliam e se tornam mais atraentes,
induzindo muitos empregados a procurar uma nova
colocação. Quando os empregados saem, as empresas
tendem a substituí-los rapidamente, para manter sua
capacidade produtiva. Nestes períodos, a rotatividade
cresce em maior proporção, devido aos desligamentos
por iniciativa dos trabalhadores. Na recessão, porém, a
propensão a sair diminui, pois as boas oportunidades
escasseiam. Por essa razão, a rotatividade diminui. Por
outro lado, desligamentos por iniciativa da empresa
tendem a ser predominantes nos períodos recessivos
e, quando ocorrem, não geram substituições.
No período coberto pelo Gráfico 1, a taxa mensal
média de rotatividade foi 3,7%. Isso significa que,
em média, 3,7% dos empregados com carteira são

substituídos a cada mês. Expressar a rotatividade
em porcentagem pode não dar ao leitor o significado
concreto da movimentação de mão de obra no Brasil.
Em números inteiros, no período considerado, tivemos
a cada mês 1,43 milhão de admissões e 1,35 milhão
de desligamentos. Em números redondos, 1,5 milhão
de indivíduos entram e saem dos postos de trabalho
todos os meses! Uma movimentação maciça apenas
para manter o nível do emprego, que implica custos
enormes para empresas e para trabalhadores.
É comum ouvir de empresários a reclamação de
que, no Brasil, demitir um empregado “custa caro”.
Os números aqui apresentados podem ser tomados
como uma evidência de que talvez a reclamação seja
infundada. Como conciliar a queixa sobre um eventual
alto custo da demissão com a alta frequência de desligamentos aqui apresentada? De qualquer maneira,
o volume da movimentação e a expressiva taxa de
rotatividade da mão de obra no Brasil levantam pelo
menos duas questões. Afinal, isso tudo é necessário? É
bom ou é ruim?
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Sabemos que a movimentação da
mão de obra pode levar a uma melhora na alocação da força de trabalho. Quando um trabalhador
troca de emprego, pode se tornar
mais produtivo no novo posto de
trabalho. Isso vale para a empresa
também. Portanto, deve haver um
nível ótimo para a movimentação.
No caso do Brasil, porém, há razões
para suspeitar que nossa rotatividade seja maior do que a necessária e saudável, por várias razões.

nova ocupação, aviso prévio de 30
dias usualmente indenizado. Tudo
isso somado representa uma soma
tanto mais atraente quanto menor
o salário recebido. Do lado da empresa, chefias muitas vezes autoritárias, distantes dos liderados e
malformadas na função de liderar
tendem a solucionar os pequenos
conflitos valendo-se da demissão
sem justa causa, utilizada nesses
casos como instrumento recorrente de gestão dos recursos humanos.
Se for possível extrair uma conclusão do que foi apresentado até aqui,
o autor estaria tentado a arriscar a
seguinte: as taxas de rotatividade
no Brasil são muito altas, mas, aparentemente, não incomodam nem
os trabalhadores nem as empresas.
Essa conclusão seria correta se
nenhum dos dois lados mostrasse
alguma intenção de mudar esse
estado de coisas.

Do lado dos trabalhadores, a mais
importante, provavelmente, é o
conjunto de mecanismos institucionais que incentivam a decisão
de se desligar da empresa: saque do
FGTS acumulado, saque da multa
de 40% sobre o FGTS acumulado,
Seguro-Desemprego concedido
automaticamente e sem exigências
de demostrar empenho na busca de

Na verdade, tanto empresas como

trabalhadores têm demonstrado
explicitamente a intenção de combater a rotatividade. A intenção

fica evidenciada no conteúdo dos
instrumentos produzidos na negociação coletiva, nos quais existem

cláusulas para estimular a senioridade. Há dois tipos de estímulos

negociados: adicional por tempo

de serviço (aumento permanente

quando o trabalhador atinge o
tempo de casa estipulado na cláu-

sula) e abono por tempo de serviço
(prêmio pago apenas uma vez, ao
atingir tempo de casa estipulado).

O Gráfico 2, a seguir, mostra a fre-

quência com que estas cláusulas
foram negociadas nos acordos co-

letivos e nas convenções coletivas,
entre 2018 e 2020. 2

Presença
estímulo ànapermanência
Gráfico 2 –Gráfico
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Cláusulasde
decláusulas
Estímulo à de
Permanência
Empresa – 2018 a 2020
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Fonte: Projeto Salariômetro da Fipe. Obs.: TS – Tempo de serviço.
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A cláusula mais frequente é o adicional por tempo de
serviço, tanto nos acordos como nas convenções. Os
dois benefícios em conjunto estão presentes em 25,3%
dos acordos e em 34,8% das convenções. No total, a
presença conjunta nas duas estruturas de negociação
chega a 26,5%. Para avaliar a importância das duas
cláusulas, deve-se lembrar que o reajuste salarial, a
cláusula mais frequente, está presente em aproximadamente 50% das negociações. A conclusão é direta:
a promoção da senioridade é um tema relevante na
mesa de negociação.

A relevância, medida pela presença nos instrumentos coletivos, varia entre os 5 setores da economia. A
Tabela 1 a seguir mostra que os incentivos à retenção
dos empregados são mais frequentes na Construção
Civil, setor em que a proporção chega a 42,2% (não por
acaso, este é o setor de maior rotatividade de mão de
obra). Outro setor com altas taxas de rotatividade é o
de Serviços, que negocia estas cláusulas em 28,6% dos
casos. No conjunto dos 5 setores, cláusulas que visam
promover a retenção dos empregados fazem parte do
conteúdo de 26,5% dos instrumentos coletivos negociados (o mesmo resultado do Gráfico 2).

Tabela 1 - Presença de Cláusulas de Estímulo à Permanência na Empresa Segundo os
Setores Econômicos no Período 2018 a 2020

Estrutura da
negociação
Acordos coletivos

Convenções
coletivas
Acordos +
convenções

Tipo de benefício
Adicional por TS
Abono por TS
Adicional + Abono
Adicional por TS
Abono por TS
Adicional + Abono
Adicional por TS
Abono por TS
Adicional + Abono

Agricultura
17,0%
3,4%
20,4%
45,0%
5,0%
50,0%
12,1%
3,2%
15,4%

Comércio
13,7%
2,5%
16,3%
32,9%
2,2%
35,1%
20,9%
2,0%
22,9%

Construção
Civil
8,4%
34,2%
42,6%
19,2%
20,0%
39,3%
9,7%
32,6%
42,2%

Indústria

Serviços

7,8%
14,0%
21,8%
23,2%
21,0%
44,2%
8,9%
14,5%
23,4%

21,0%
7,4%
28,4%
24,4%
5,9%
30,2%
21,4%
7,2%
28,6%

Total
14,5%
10,8%
25,3%
26,4%
8,5%
34,8%
16,0%
10,5%
26,5%

Fonte: Projeto Salariômetro da Fipe. Obs.: TS – Tempo de serviço.

Neste texto, mostramos que a rotatividade da mão de
obra brasileira é muito elevada e, ao mesmo tempo,
empresas e trabalhadores tentam reduzi-la por meio
da negociação coletiva. A pergunta inevitável é: os
negociadores conseguem o que pretendem? A rotatividade seria maior sem as cláusulas? Ou seria a mesma?
Uma resposta afirmativa para a primeira pergunta
indicaria que a negociação seria bem-sucedida, pelo
menos em parte. Mas uma resposta positiva para a segunda indicaria que a negociação coletiva, neste caso,
seria ineficaz. Deixamos a busca da resposta para os
leitores.

1 Neste texto, a taxa de rotatividade mensal é calculada por meio da
seguinte fórmula: Taxa de rotatividade = [valor mínimo entre admissões e desligamentos] / Estoque médio de empregados no período.
O valor mínimo entre admissões e desligamentos é exatamente a
quantidade de empregados substituídos no período. Quando o saldo
entre admissões e desligamentos é positivo, as admissões superam os
desligamentos, que, neste caso, é igual à quantidade de substituições.
Quando o saldo é negativo, a quantidade de admissões é igual às substituições. O estoque médio é a média entre o número de empregados
no final do mês anterior e no final do mês de referência.
2 Estas cláusulas têm sido negociadas há muito tempo, mas o registro
aqui apresentado cobre apenas os anos mais recentes porque o Salariômetro começou a tabulá-las em 2018.

(*) Professor Sênior da FEA/USP e Coordenador do Projeto Salariômetro da Fipe. (E-mail: hzy@hzy.com.br).
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Evolução das Concessões de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em 2020
Rogério Nagamine Costanzi (*)

1 Introdução
Uma das maiores distorções do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), antes da reforma no
ano de 2019, era a existência da
chamada aposentadoria por tempo
de contribuição (ATC) que permitia
a concessão do referido benefício
com 35 anos de contribuição para
homens e 30 anos para mulheres
sem idade mínima. Foram muitos os estudos que criticavam os
efeitos deletérios dessa regra, que
gerava aposentadorias precoces
na faixa dos 50 anos para trabalhadores com maior estabilidade
e remuneração no mercado formal
de trabalho que, muitas vezes, continuavam a trabalhar acumulando
renda do trabalho e aposentadoria. Tratava-se de uma distorção
do papel da seguridade social de
garantir renda para trabalhadores
que perderam a capacidade laboral
e a tornava complementação de
renda para pessoas que, muitas
vezes, acumulavam aposentadoria
com alta renda de trabalho formal.
Do ponto de vista de longo prazo,
cabe salientar que a regra de aposentadoria por tempo de contribuição já existia no Brasil desde
a década de 1960. A chamada Lei
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Orgânica de Previdência Social
(Lei nº 3.807, de 27 de agosto de
1960), no seu artigo 32 estabeleceu
a possibilidade de aposentadoria
parcial com 30 anos de serviço e
integral com 35 anos de serviço. No
seu § 1º, havia a exigência de que o
segurado tivesse 55 anos de idade,
mas tal dispositivo foi suprimido
pela Lei nº 4.130, de 28 de agosto
de 1962. Portanto, a existência de
aposentadoria por tempo de serviço ou contribuição, sem idade
mínima, no âmbito do RGPS, prevaleceu desde 1962 até a reforma de
2019, se forem desconsideradas as
regras de transição.

Neste sentido, a Emenda Constitucional nº 103/2019 foi um importante avanço. Entretanto, deve
ficar claro que as idades mínimas
de 65 anos para homens e 62 anos
para mulheres são apenas para
aqueles que entraram no mercado
de trabalho após a reforma e, para
aqueles que já estavam, há regras
de transição. Esse ponto deve ficar
claro pois, na realidade, ainda haverá um período de transição. De
qualquer forma, em 2020, as regras
de transição já começaram a afetar
as concessões de aposentadorias
no âmbito do RGPS.

Com int uito de analisar essas
questões, o presente artigo está
organizado da seguinte forma:

a) na segunda seção, será apresentada a evolução das concessões
da chamada aposentadoria por
tempo de contribuição de forma
detalhada, em especial, a idade
média no início dos benefícios
despachados ou concedidos nos
anos de 2019 e 2020;
b) na terceira parte, serão apresentadas as considerações finais.

2 Análise da Evolução das Concessões de Aposentadorias por
Tempo de Contribuição
No ano de 2020, houve expressiva
queda no volume de aposentadorias por tempo de contribuição
concedido no âmbito do RGPS/INSS
(ver Gráfico 1). Essa redução deve
ser uma combinação tanto da reforma da previdência realizada em
2019, que alterou as regras de elegibilidade, como também do fato de
o período de 2016 a 2019 ser marcado por um patamar elevado de
concessões, provavelmente, pelos
debates de reforma que ocorreram
nesses anos, seja pela PEC 6/2019,
seja pela PEC 287/2016. A conces-
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são de aposentadorias por tempo de contribuição (espécie 42 apenas) caiu de cerca de 386 mil benefícios,
em 2019, para cerca de 294 mil no ano de 2020 (queda
de 23,8%). O patamar observado em 2020 corresponde a cerca de 24,6% inferior à média anual registrada
nos anos de 2016 a 2019.O pico das concessões foi no
ano de 2017, no auge das discussões da reforma proposta pela PEC 287/2016.

que resulta em uma média anual de 254 mil/ano. Também cabe destacar que, no período de 1999 a 2006,
as concessões de mantiveram em patamar abaixo de
200 mil benefícios por ano. Desde 2007, o patamar
sempre ficou acima de 200 mil benefícios por ano, e
desde 2013, acima de 290 mil ATCs por ano. Enquantono período de 2000 a 2010, a média de concessões de
ATCs foi de 184 mil/ano, nos anos de 2011 a 2020, se
elevou para o patamar de cerca de 320 mil/ano (alta
de + 78,8%).

No período de 1995 a 2020 foram concedidas cerca
de 6,6 milhões de aposentadorias da espécie em tela,

Gráfico 1 – Concessão das Aposentadorias por Tempo de Contribuição (B42) no RGPS de 1995 a 2020
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Fonte: SINTESE/INSS – Ministério da Economia.

Além da queda na concessão no ano de 2020 relativamente a 2019, também é importante analisar a
questão da evolução da idade média de aposentadoria no início do benefício. Para realizar tal análise,
contudo, é fundamental fazer a diferenciação entre
data de despacho do benefício (momento em que o
benefício é concedido) e a data de início do benefício,
que consiste no momento em que foi estabelecido o
direito. Obviamente, a data do despacho tende a ser
posterior à de início e, neste sentido, benefícios despachados em 2020 podem ter data de início anterior
a 13 de novembro de 2019 e, portanto, terem sido

concedidos sobre as regras anteriores à reforma,
mesmo que tenham sido despachados em 2020.

Analisando, a partir dos microdados das concessões1 das aposentadorias por tempo de contribuição
despachadas em 2019 e 2020, nota-se que 61,4%
foram destinadas para homens e 38,6% para mulheres, denotando que essa espécie de benefício é
predominantemente masculina. Apesar dessa predominância masculina na ATC, cabe destacar que
está ocorrendo um incremento expressivo do sexo
feminino na concessão dessa espécie de benefício
(Gráfico 2), que reflete os avanços das mulheres no
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mercado formal que, por sua vez, devem ser decorrentes da melhora da escolaridade das mulheres
acima daquela observada para os homens. A escolaridade é um fator fundamental para inserção no
mercado formal de trabalho. No ano de 1996, foi observada a maior participação dos homens (82,3% do
total) e a menor das mulheres (17,7%). Já em 2019,

a participação dos homens havia caído para 59,5%
e a das mulheres havia se elevado para 40,5%. De
modo geral, a participação das mulheres nas concessões de ATC, que era de apenas duas para cada dez
aposentadorias concedidas em meados da década de
90, se ampliou para algo entre 1/3 ou, mesmo, 4 em
cada 10, como em 2019.

Gráfico 2 – Participação de Homens e Mulheres na Concessão Total de ATCs
Brasil – RGPS – 1995 a 2020 - em % Total

Fonte: SINTESE/INSS – Ministério da Economia.

Como colocado anteriormente, considerando as ATCs
(espécie 42) despachadas ou concedidas nos anos de
2019 e 2020, com data de início do benefício (DIB) de
2018 a 2020, nota-se relevante incremento da idade
média de aposentadoria, que passou de 55,24 anos, em
2018, para 55,34 anos e 55,85 anos, respectivamente,
nos anos de 2019 e 2020 (Gráfico 3). De 2019 para
2020, a idade média cresceu 0,51 anos. Esse efeito está
vinculado com a aprovação da reforma da previdência
de 2019.
Em que pesem várias regras de transição, com a reforma no final de 2019, uma alternativa seria se aposen-
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tar não apenas com 35/30 anos de contribuição, mas
também tendo que atender à soma de 96/86 pontos na
soma de idade e tempo de contribuição (ver artigo 15
da EC 103/2019), com incremento de 1 ponto por ano,
a partir de janeiro de 2020, até chegar a 105/100 pontos. Por essa regra de transição, no ano de 2020, havia
a necessidade de pontuação (soma de idade + tempo
de contribuição) de 87 pontos para mulher e 97 pontos
para homem, desde que atendido o tempo mínimo de
contribuição de 30/35 anos. De qualquer forma, passa
a haver maior necessidade de idade e/ou tempo de
contribuição.
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Gráfico 3 – Idade Média de Aposentadoria (no Ano de Início de Benefício)
Aposentadorias Despachadas 2019 e 2020 – Brasil - RGPS

Idade Média na DIB - ATC - Espécie 42
ATC data de despacho 2019 e 2020
55,9

55,85

55,8

Idade Média (em anos)

55,7
55,6
55,5
55,4
55,3

55,34
55,24

55,2
55,1
55
54,9

2018

2019

2020

Ano da data de início do benefício (despachadas 2019/2020)

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados do SUIBE exportação.

Também é possível ampliar a análise da idade média na data de
início do benefício (DIB) para
as ATCs com desagregação por
sexo. Serão consideradas aquelas
despachadas ou concedidas nos
anos de 2019 e 2020. Por essa metodologia, a idade média na DIB
dos homens cresceu de 56,71 para
57,30 anos entre 2019 e 2020 (incremento de 0,59 anos – Tabela
1). Já no caso das mulheres, na

mesma comparação, houve alta
de 53,46 para 53,96 anos (aumento de 0,5 anos – Tabela 1). Como
o incremento da idade média foi
maior para os homens comparativamente às mulheres, que
já tinham idade superior (pela
exigência maior de tempo de contribuição e/ou de pontuação após
a reforma), a diferença de idade
média dos homens para mulheres

cresceu de 3,25 para 3,34 anos
entre 2019 e 2020 (Tabela 1).

Esses dados deixam claro que
a reforma aprovada no final de
2019 está cumprindo seu papel
de ir elevando, de forma gradual,
as idades de aposentadoria para
o novo padrão de 65 anos para
homens e 62 anos para mulheres.
Contudo, o processo ocorrerá de
forma bastante gradual.

abril de 2021

20

temas de economia aplicada
Tabela 1− Idade Média no Início da Aposentadoria por
Tempo de Contribuição Por Ano da DIB – RGPS/INSS – Brasil
ITEM

Ano da DIB 2019

Ano da DIB 2020

Variação Absoluta (em anos)

Total

55,34

55,85

0,51

Homem

56,71

57,30

0,59

Mulher

53,46

53,96

0,50

Diferença de Idade Média Homem
- Mulher

3,25

3,34

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados do SUIBE exportação.

A mudança na distribuição etária das ATCs despachadas em 2019 e 2020 pode ser também avaliada a partir
da média, mediana, moda, quartis e desvio padrão. A
mediana, com DIBs de 2019 e 2020, respectivamente,
se elevou de 55 para 56 anos. Na mesma comparação,
o primeiro quartil se elevou de 52 para 53 anos e, o
terceiro quartil, de 58 para 59 anos (Tabela 2). O desvio padrão se elevou, na mesma comparação, de 4,443
para 4,503 anos (Tabela 2).
Na análise desses indicadores para os homens, nota-se
que a mediana e a moda se mantiveram, respectivamente, em 57 anos e 56 anos nos anos de 2019 e 2020
(DIB). O primeiro, segundo e terceiro quartil também
se mantiveram inalterados em, respectivamente, 54,
57 e 60 anos. No caso das mulheres, a mediana se manteve em 54 anos, mas a moda se elevou de 54 para 55
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anos para as DIBs de, respectivamente, 2019 e 2020.
O 3º quartil se elevou de 56 para 57 anos na mesma
comparação.

Outros pontos que podem ser analisados são a média,
mediana, moda e percentis do tempo de contribuição
das ATCs despachadas nos anos de 2019 e 2020. O
tempo médio de contribuição das ATCs despachadas
em 2019 e 2020 ficou em 33,96 anos, sendo 35,94 anos
para homens e 30,81 anos para as mulheres. 2 Tanto a
mediana como a moda foram de 35 anos para homens
e 30 anos para as mulheres, o limite mínimo do tempo
de contribuição. O percentil que marca um número
acima do tempo mínimo necessário de 35/30 anos é
apenas o 7º decil, tanto no caso dos homens como no
das mulheres.

21

temas de economia aplicada
Tabela 2 − Idade Média, Mediana e Quartis da Idade na DIB 2019 e 2020
Aposentadorias por Tempo de Contribuição Despachadas 2019 e 2020
TOTAL
Item

DIB do ano de 2019

DIB do ano de 2020

55,34

55,85

Mediana

55

56

Moda

55

55

Percentis 25%

52

53

Percentis 50%

55

56

Percentis 75%

58

59

Desvio Padrão

4,443

4,503

Média

HOMEM
Item

DIB do ano de 2019

DIB do ano de 2020

56,71

57,30

Mediana

57

57

Moda

56

56

Percentis 25%

54

54

Percentis 50%

57

57

Percentis 75%

60

60

Desvio Padrão

4,225

4,245

Média

MULHER
DIB do ano de 2019

DIB do ano de 2019

DIB do ano de 2019

53,46

53,96

Mediana

54

54

Moda

54

55

Percentis 25%

51

51

Percentis 50%

54

54

Percentis 75%

56

57

Desvio Padrão

4,026

4,113

Média

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados do SUIBE exportação.
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Tabela 3 − Média, Mediana, Moda, Desvio Padrão e Percentis – Tempo de Contribuição das ATCs em Anos
Variável

Total

Homem

Mulher

Média

33,96

35,94

30,81

Mediana

35

35

30

Moda

35

35

30

Desvio Padrão

3,586

2,759

2,251

Percentis

Total

Homem

Mulher

10

30

35

30

20

30

35

30

25

30

35

30

30

31

35

30

40

35

35

30

50

35

35

30

60

35

35

30

70

35

36

31

75

36

37

31

80

36

37

32

90

38

39

33

Fonte: Elaboração a partir dos microdados do SUIBE exportação – tempo de contribuição após conversão de tempo especial em comum.

3 Considerações Finais
A avaliação de impacto da reforma previdenciária no ano de 2019
é uma tarefa fundamental. Entre
os pontos de destaque da referida reforma está o fim gradual
da chamada aposentadoria por
tempo de contribuição sem idade
mínima, no âmbito do RGPS. Contudo, na prática, em função das
regras de transição, o incremento das idades de aposentadoria
até alcançarem efetivamente o
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patamar de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres
deverá ocorrer de forma gradual
no caso da transição da ATC. Com
esse objetivo, o presente trabalho mostrou que, considerando
as ATCs despachadas em 2019 e
2020, aquelas com ano de início
do benefício 2019 e 2020 tiveram
idade média de aposentadoria de,
respectivamente, 55,34 e 55,85
anos, ou seja, houve um incremento de 0,51 anos.

Por essa mesma metodolog ia
(ATCs despachadas em 2019 e

2020), aquelas com data de início

do benefício de 2019 e 2020 tive-

ram, para os homens, uma idade
média de, respectivamente, 56,71
e 57,30, ou seja, alta de 0,59 anos.

No caso das mulheres, na mesma
comparação, a idade média de

aposentadoria se elevou de 53,46

para 53,96 anos entre 2019 e
2020, ou seja, alta de 0,5 anos.

temas de economia aplicada
Em que pese a idade média ainda precoce das ATCs
no âmbito do RGPS, compatível com a manutenção
da capacidade laboral, a avaliação mostra que a
reforma da previdência ocorrida no final do ano de
2019 está tendo o papel de promover o incremento
gradual das idades de aposentadoria.

1 Microdados de concessão do SUIBE Exportação.

2 Tempo de contribuição após a conversão de tempo especial em
comum.

(*) 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).
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As Contribuições de Robert Mundell
Guilherme Tinoco (*)

No início deste mês, faleceu aos 88
anos o canadense Robert A. Mundell, vencedor do Prêmio Nobel de
economia de 1999. Famoso pelo
modelo Mundell-Fleming, ele também se destacou pelos trabalhos
pioneiros sobre áreas monetárias
comuns, sendo por isso muitas
vezes chamado de “pai do euro”.
Tais trabalhos remetem principalmente aos anos 60, no início de sua
carreira e período em que fez suas
maiores contribuições acadêmicas,
que rapidamente transformaram
a pesquisa em economia internacional. Nas décadas seguintes, ele
acabou se notabilizando mais por
seu engajamento em discussões
menos acadêmicas e mais controversas, em particular na agenda de
corte de impostos (Supply-Side Economics). Neste texto, exploramos
um pouco da vida e da carreira do
laureado de 1999.

1 Mini Biografia

Nascido em 1932, no Canadá, Mundell graduou-se em 1953 pela Universidade de British Columbia, cursou o mestrado na Universidade de
Washington e completou seu PhD
no MIT em 1956, depois de ter passado um ano na LSE, onde foi para
trabalhar em sua tese sob a super-

abril de 2021

visão de James Meade. No MIT, foi
influenciado, dentre outros nomes,
por Paul Samuelson e Charles Kindleberger, seu orientador.

Após o doutorado, passou por
várias instituições, entre elas as
universidades de Chicago (pós-doutorado), Stanford e John Hopkins University (Bolonha), até
ingressar para uma temporada no
FMI, onde foi recrutado pelo chefe
do departamento de pesquisa, Jacques Polak, que tinha bastante
interesse em suas pesquisas em
economia internacional. Laura
Wallace1 narra que Polak contava
ter feito um grande esforço para
contratar Mundell, a quem ele considerava bastante corajoso por
estudar taxas de câmbio flexíveis
no momento em que o tópico era
considerado um grande tabu. No
FMI, Mundell ficou de 1961 a 1963.
Entre 1965 e 1971, ele fez parte
do departamento econômico da
Universidade de Chicago, participando de um período intenso em
pesquisa e atividades intelectuais e
que contava com nomes como Milton Friedman e George Stigler e de
onde saíram vários pesquisadores
que seguiram sua linha, como Rudi
Dornbusch, Michael Mussa e Jacob
Frankel. 2

Em 1974 chegou à Universidade
de Columbia, onde ficou até o fim
da vida. Interessante notar que
Mundell sempre gostou de lecionar
em diversas partes do mundo ao
mesmo tempo. Entre 1965 e 1975,
ele passava temporadas regulares
na Europa, onde foi professor de
verão na Universidade de Genebra.
Nas décadas seguintes, continuou
dando aulas regularmente em diferentes países, incluindo a China.

Ao longo da carreira, foi consultor
de diversos governos, empresas e
organizações, como Nações Unidas,
FMI, Banco Mundial, Comissão Europeia, Fed e Tesouro americano,
entre outros.
Academicamente, as principais
contribuições de Mundell, e aquelas
que lhe deram o Nobel, datam dos
anos 60, época de grande pesquisa
e muitas publicações, e se concentram especialmente no estudo de
políticas econômicas em economia
aberta e de áreas monetárias comuns, como veremos a seguir.

2 Políticas Econômicas em Economia Aberta

Qualquer estudante de graduação
conhece o modelo Mundell-Fle-
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ming, ou IS-LM-BP. Desenvolvido
nos anos 60, ele continua presente na maioria dos livros-texto de
macroeconomia e economia internacional. A grande inovação desse
modelo foi estender o clássico modelo IS-LM, de economia fechada,
para pequenas economias abertas
(comércio e fluxos de capital), com
o objetivo de avaliar os efeitos
de curto prazo de políticas econômicas (monetária e fiscal) sob
diferentes regimes cambiais (taxas
fixas ou flexíveis).

Para compreender a importância
do modelo, é preciso entender o
contexto da época. Naquele tempo,
o modelo IS-LM era uma das principais ferramentas para a análise
macroeconômica, mas se restringia
a economias fechadas. Tal característica não era tão prejudicial, uma
vez que as economias nacionais
eram de fato muito fechadas, especialmente no que se refere a mobilidade de capitais. O regime monetário internacional também era
muito diferente: as taxas de câmbio operavam alinhadas através de
um sistema global de taxas fixas,
no contexto de Bretton Woods. No
início dos anos 60, portanto, o modelo parecia mais uma curiosidade
acadêmica de Mundell, inspirada
em parte por conta de sua origem
canadense.3
As principais conclusões do modelo indicavam que os efeitos das
políticas econômicas dependiam
crucialmente do regime de câmbio:
com alta mobilidade de capital,

sob regime de câmbio flutuante, a
política fiscal seria inócua para aumentar o produto. Já sob regime de
câmbio fixo, a política monetária é
que seria ineficaz. A partir disso,
originou-se o famoso conceito de
trindade impossível: um país não
conseguiria ter política monetária
independente sob câmbio fixo e
livre mobilidade de capitais.

Cumpre notar que estamos falando do início dos anos 60, então o
modelo é bastante simples para os
dias de hoje, com hipóteses simplificadas (rigidez de preço completa
no curto prazo, formação de expectativas nos mercados financeiros)
e sem microfundamentações (o
que é um problema especialmente
para a política fiscal). Essas limitações foram sendo aperfeiçoadas
ao longo do tempo, muito por conta
de seus alunos, como Dornbusch, e
alunos de seus alunos, como Obstfeld e Rogoff. 4 Mesmo assim, em
muitos casos as conclusões seguiram similares, fazendo com que,
dessa forma, o modelo Mundell-Fleming continuasse como o work-horse da disciplina, muito por conta de
sua clareza e simplicidade.

A título de curiosidade, ressalta-se
que o modelo foi criado de maneira independente por Mundell
e Fleming, que coincidentemente
também era do Fundo. Ambos tiveram algum contato no FMI, mas
não trabalharam juntos no modelo,
que só veio a ter esse nome anos
depois.5 O próprio Mundell conta a
história do modelo e de sua relação

com Fleming (MUNDELL, 2001 e
VANE; MULHEARN, 2006).

O modelo Mundell-Fleming preocupava-se mais com o curto prazo,
mas Mundell não ficou só nisso. A
dinâmica monetária foi um tema
importante de sua pesquisa, incluindo a abordagem monetária do
balanço de pagamentos, um tema
em que Jacques Polak havia sido
pioneiro. A abordagem, posteriormente desenvolvida por muitos
de seus alunos em Chicago (Rudi
Dornbusch, Jacob Frenkel e Michael
Mussa), foi considerada por muito
tempo como uma referência de
longo prazo para análise de políticas de estabilização. 6

Ainda dentro da agenda das políticas monetária e fiscal, vale notar
o papel de sua pesquisa no debate público. No início dos anos 60,
havia uma discussão acalorada
em relação à política econômica
do presidente Kennedy, na qual a
maior parte dos economistas defendia um orçamento equilibrado,
pelo lado da política fiscal, e baixas
taxas de juros, pelo lado da política monetária. Mundell, em um
trabalho de 1962, (Appropriate Use
of Monetary and Fiscal Policy for
Internal and External Stability – IMF
staff paper), inovou ao defender o
contrário: sob regime de câmbio
fixo, a política monetária deveria
se ocupar do equilíbrio externo,
enquanto a política fiscal deveria ser utilizada para estimular a
economia. Uma das consequências
desse debate foi a mudança no mix
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de política econômica, com o corte
de impostos sendo adotado em
1964.7;8

A maioria de seus artigos no tópico
políticas econômicas em uma economia aberta está em seus livros
International Economics (1968) e
Monetary Theory (1971).

3 Áreas Monetárias Comuns

A segunda grande contribuição
de Mundell também foi na área de
economia internacional e se refere
a sua pesquisa seminal sobre áreas
monetárias comuns. Em que circunstâncias países poderiam ter
uma moeda comum?

Por um lado, a adoção de uma
moeda única poderia trazer grandes vantagens: reduzir custos de
transação, incluindo o custo de
conversão das moedas, reduzir
a incerteza cambial e de preços
relativos. Por outro lado, quando
países compar tilham a moeda,
acabam abdicando da política monetária e cambial. Seria mais difícil
alcançar o pleno emprego quando
choques demandassem a redução
de salários em uma região específica, uma vez que o país não poderia
desvalorizar sua moeda.
Esse último problema, contudo,
estaria parcialmente resolvido
em regiões onde houvesse ampla
mobilidade do fator trabalho. Essa
seria, portanto, a condição básica a
favorecer a adoção de uma moeda
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comum e a principal conclusão da
análise.

Mundell foi pioneiro nessa agenda
de pesquisa. Além disso, ele fez o
primeiro plano para uma moeda
europeia em 1969.9 Por conta desses fatores, muitas vezes o chamam
de “o pai do Euro”, moeda lançada
em 1999. De fato, Mundell foi um
grande entusiasta da moeda europeia.

Apesar disso, uma questão curiosa
é que, sem contar com livre mobilidade do fator trabalho, a zona do
Euro não deveria ser uma área monetária ótima, ao menos segundo a
teoria de Mundell. Haveria alguma
contradição? Mundell já foi perguntado sobre isso diversas vezes
e em uma delas respondeu que
não: “labor mobility is an important
escape valve, but it isn’t the end-all
of the theory of optimum currency
areas. Even if every European were
completely immobile, rooted in one
place, it wouldn’t mean that Europe
should have 300 million currencies,
one currency for each person!”.10
A partir de seus trabalhos seminais, Mundell se debruçou no debate público sobre regimes monetários internacionais e, ao longo dos
anos, passou a defender sistemas
globais mais coordenados. Para ele,
o regime de Bretton Woods funcionava de maneira satisfatória e
não deveria ter sido descartado totalmente. Em algum momento dos
anos 80, quando a inflação alcançou dois dígitos, chegou a defender

a volta do padrão-ouro. Também
chegou a advogar pela criação de
algo próximo a uma moeda global.

Nesse tópico, vale ressaltar que
Mundell tinha a visão oposta de
seu colega em Chicago, Milton Friedman, que defendia um regime de
taxas flexíveis. Ambos travaram
interessantes discussões em torno
11
disso.

4 Supply-Side Economics

Nos anos 70, Mundell foi progressivamente mudando o foco de sua
agenda, em direção ao debate público e a temas mais aplicados.
Dois assuntos sobressaíram: Sistema Monetário Internacional (já
discutido acima) e o Supply-Side
Economics.
O Supply-Side Economics pode ser
brevemente definido como uma
corrente de pensamento que, entre
outras coisas, aborda o problema
do crescimento pelo lado da oferta
e tem como principal bandeira o
corte de impostos. No começo dos
anos 70, com a produtividade desacelerando (e com a estagflação
trazendo novos desafios teóricos),
seus defensores argumentavam
que a taxação desencorajava o investimento e que a solução passaria por corte drástico de impostos,
trazendo investimento, produtividade, crescimento e emprego.
Essa agenda acabou tendo uma
grande influência sobre o progra-
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ma do partido Republicano e, em
especial, ao governo de Ronald Reagan. Mundell não só participou do
movimento, como foi um dos seus
principais nomes, o que fez dele um
tipo de guru, além de uma espécie
de conselheiro informal da administração Reagan, que assumiu em
1981.

Em realidade, ainda no final dos
anos 60 e início dos anos 70, Mundell já defendia o corte de impostos
como forma de combater a recessão.12 Tentou influenciar a administração de Richard Nixon, mas não
teve sucesso naquele momento:
sofreu oposição até mesmo de seu
aliado Friedman, no que foi chamado de “Chicago Split” por jornais da
época, segundo ele mesmo conta.13

Em seguida, Mundell conseguiu
influenciar a política econômica no
Canadá, quando em 1973 o governo
de lá ajustou as faixas de imposto
pela inflação, seguindo suas recomendações. Mas foi logo depois que
o Supply-Side Economics começou
a ganhar força, especialmente a
partir de 1974, quando o conceito
foi introduzido pelo colunista do
Wall Street Journal, Jude Wanniski.
Wanniski, vale dizer, foi um dos
principais difusores da corrente e
o criador do conceito da curva de
Laffer.14 No decorrer dos anos 80,
durante o governo Reagan, a escola
atingiu o seu auge, com a implementação de amplo programa de
corte de impostos. Os desequilíbrios fiscais, contudo, fizeram com

que parte dos cortes tenha sido
revertida com o tempo.
Vale lembrar que o Prêmio Nobel de
Mundell foi dado por “his analysis
of monetary and fiscal policy under
different exchange rate regimes and
his analysis of optimum currency
areas”. Não incorporou, portanto,
sua atuação e trabalhos no âmbito
do Supply Side Economics, ainda que
alguns tenham tentado associar o
prêmio a esta corrente de ideias.15

5 Considerações Finais

Neste texto, buscou-se apresentar
os principais legados da carreira
do economista Robert Mundell.
Como pode ser percebido, sua carreira profissional foi marcada por
duas fases muito claras. Na primeira, contribuições seminais no
campo da economia internacional, incrivelmente à frente de seu
16
tempo. Paul Krugman escreveu
que seu trabalho foi tão central
para o field, tão seminal, que em
muitas controvérsias teóricas suas
ideias formam a base para os dois
lados do debate.
Na segunda fase da carreira, mais
controversa, a maioria de suas posições não foi abraçada por seus
pares. Ele se tornou um guru do
Supply-Side Economics, ao mesmo
tempo que foi chamado diversas
vezes de “great eccentric” pela imprensa.17 Vale notar que, no final dos
anos 60, Mundell comprou um castelo na Toscana (Itália), o “Palazzo

Mundell”, com mais de 65 quartos,
onde não só começou a passar temporadas, como também costumava
organizar seminários fora do circuito acadêmico tradicional.

O prêmio, como já falado, foi para
o jovem Mundell, cuja pesquisa
estimulou a pensar em problemas
que só se tornariam quentes muitos anos depois. Certa vez, um de
seus orientandos, Michael Mussa,
foi perguntado se havia alguma
inconsistência no fato de Mundell,
ao mesmo tempo, ter sido um dos
pioneiros da macroeconomia internacional moderna e ter apoiado
tantas ideias fora do mainstream
econômico. A resposta foi que não
havia contradição: “Bob has always
been an enormously stimulating and
unorthodox thinker. So there has
been a consistency. His contributions were related partly to his willingness to think outside the box.”18
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1 Wallace (2006).

2 Dornbusch (2001) faz um relato interes-

sante sobre o ambiente acadêmico na
Universidade de Chicago nos anos 60,
caracterizando-o como “one of the great
times in economics”.

3 Como cidadão do Canadá, país vizinho e

com a economia bastante interligada com
a dos EUA, Mundell desde cedo foi estimulado a pensar sobre aspectos de economia
internacional, o que certamente inspirou sua
pesquisa. Vale ainda notar que durante os
anos 50 o Canadá era o único país, dos que
hoje formam o G7, a ter a taxa de câmbio
flexível.

4 Ambos orientandos de Dornbusch e au-

tores de um livro clássico de economia
internacional, Foundations of International
Macroeconomics, de 1996.
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5 Segundo Boughton (2002), em Work-

ing Paper do FMI, que conta a história do
modelo, a denominação Mundell-Fleming
foi provavelmente utilizada pela primeira
vez em trabalhos de Dornbusch datados de
1976 e popularizada a partir do livro-texto
de Dornbusch de 1980. Fleming morreu em
1976.

6 Esta seria, segundo o próprio Mundell, uma

abordagem teórica alternativa à abordagem
keynesiana para o balanço de pagamentos,
como conta Wallace (2006).

7 A publicação do paper pelo FMI foi, de certa

maneira, controversa, uma vez que trazia
uma visão contrária tanto em relação ao
mix de políticas do governo americano como
também em relação às recomendações gerais do FMI. Ver Vane e Mulhearn (2006).

8 Essa separação de políticas e objetivos
define o princípio do “effective market classification”, no qual Mundell afirmava que
os intrumentos devem cuidar das variáveis
nas quais têm mais impacto/eficiência.
Valeria também a regra: cada instrumento,
uma meta. Essas ideias estão na origem dos
regimes modernos de política monetária e
metas de inflação, em que o BC se ocupa
basicamente com a estabilidade de preços.

13

acompanhada por vários economistas
de prestígio mundial, na qual propôs a
solução para os dois problemas contidos
na estagflação (desemprego e inflação)
de uma só vez, por meio de um grande
programa de corte de impostos. Keynesianos e monetaristas receberam incrédulos
essa proposta e concordaram que ela não
fazia sentido.
Ver Vane e Mulhearn (2006).

14 Arthur Laffer passou uma fase em Chicago
enquanto terminava seu PhD e comparecia
regularmente aos seminários de economia
internacional de Mundell. Com o tempo,
ficaram bons amigos e se tornaram os
principais nomes do Supply-Side Economics.
15 Krugman (1999) conta que o Wall Street
Journal, em 1999, chamou, de forma “patética”, de “supply-side” Nobel.
16
17
18

Krugman (1999).

Ver, como exemplo, The New York Times
(1986) e The Economist (1999).
Wallace (2006).

9 A proposta foi publicada em 1973, sob o
título “A Plan for a European Currency”.

10 Wallace (2006)

11 Exemplo: “Nobel Money Duel: Do We Want
a World Currency?” Milton Friedman with
Robert Mundell. National Post (Canada),
December, 2000.

12 Appelbaum (2019) conta em seu livro um
episódio ocorrido em Bolonha, em 1971,
durante um encontro que reuniu alguns
dos principais economistas do mundo
para discutir a estagflação (desemprego
com inflação). Enquanto keynesianos estavam intrigados com um fenômeno que
não era compatível com a curva de Phillips, monetaristas defendiam uma política
monetária austera para combater a inflação. Mundell ministrou uma palestra,

(*) Mestre em Economia pela FEA/USP.
(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com). Esse
texto é uma versão adaptada de um texto do
mesmo autor publicado em 2020 no portal
Terraço Econômico.
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A Independência do Banco Central e as Atividades Políticas da
Sua Diretoria
Gabriel Brasil (*)

Em fevereiro de 2021, a Câmara
dos Deputados aprovou um projeto que prevê maiores níveis de
autonomia e, em boa medida, independência para o Banco Central
(BACEN). O projeto já havia sido
aprovado pelo Senado e foi, no
mesmo mês, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre suas
medidas, destaca-se o estabelecimento de um mandato fixo para a
diretoria do banco, o que, somado
à alternância deste com o mandato
do presidente da república, deve
garantir, de fato, uma redução da
politização da atuação da instituição – ainda que este não tenha sido
um problema especialmente grave
nos últimos anos no Brasil.
Em linhas gerais, a iniciativa acompanha boas evidências da literatura econômica. Os efeitos positivos
da independência da autoridade
monetária são, afinal, pouco controversos: tudo mais constante,
uma maior autonomia para a instituição leva a políticas monetárias
mais eficientes e, consequentemente, a menores taxas de inflação, como mostra, por exemplo, o
famoso estudo de Alberto Alesina
e Larry Summers (1993) na área.
Na realidade brasileira, é também

pouco controversa a leitura entre
economistas de que a blindagem
política de instituições de Estado é
bem-vinda em múltiplos sentidos.
No geral, ela garante maior estabilidade, previsibilidade e transparência regulatória. Para o caso do
BACEN, especificamente, a medida deverá trazer maior confiança
entre investidores e demais agentes sobre os fundamentos macroeconômicos do Brasil de longo prazo
particularmente em contextos políticos nos quais incumbentes têm
incentivos elevados para adotarem
políticas fiscais expansionistas.

No entanto, apesar desse panorama
positivo fomentado pela iniciativa,
parece que ela tem contrastado
com atitudes recentes de parte da
sua diretoria – notadamente do seu
presidente, Roberto Campos Neto.
De acordo com múltiplas matérias
da imprensa nos últimos meses,
Campos Neto tem se envolvido direta e frequentemente em negociações políticas diversas – inclusive
junto ao Congresso e a líderes de
partidos políticos. Tal atuação tem
chamado a atenção de economistas
e jornalistas no país em tal medida
que, em 12 de março de 2021, uma
matéria do jornal Valor Econômi-

co indicou que, para membros do
governo federal, Campos Neto tem
sido visto como “mais influente do
que o ministro da economia”.

Desde que tomou posse – e mais
evidentemente nos últimos meses
–, o presidente do BACEN tem participado de recorrentes encontros
com lideranças políticas para ajudar na viabilização de agendas do
governo federal junto ao legislativo. Como reportado pelo jornal
Folha de São Paulo em 11 de março
de 2021, por exemplo, o banqueiro
participou de um encontro com
membros do Congresso para negociar elementos da chamada PEC
Emergencial, um pacote de medidas fiscais que foi aprovado no dia
seguinte. De acordo com variadas
evidências, o presidente do BACEN
tem também atuado ativamente
junto ao presidente da república
no contexto de decisões de governança para os bancos estatais. De
acordo com matéria d’O Globo de 3
de março, Campos Neto participou
ativamente, junto com o ministro
da economia e o CEO da Caixa Econômica Federal (CEF), da escolha
do novo chefe do Banco do Brasil
(BB) após a renúncia de André
Brandão, que ocupava o cargo. Vale

abril de 2021

30

temas de economia aplicada
lembrar que ambas as instituições,
a CEF e o BB, são reguladas pelo
BACEN, liderado por Campos Neto.
Mais recentemente, em 7 de abril,
chamou particular atenção a reunião entre membros do setor privado e ministros do governo federal no contexto da crise política
significativa pela qual tem passado
Bolsonaro, reportada amplamente
por diversos veículos da imprensa.
Entre os presentes, destacou-se
Campos Neto – que se somou a empresários e aos demais convidados
na reunião para discutir os rumos
políticos do país, inclusive com relação à pandemia e às estratégias
de vacinação do Brasil. Estas dizem
respeito, vale destacar, a áreas
pouco associadas ao escopo formal
do BACEN. O CEO de um grande
banco de investimento nacional
(portanto, uma instituição regulada pelo BACEN) também participou. Segundo múltiplas reportagens, durante a reunião, Campos
Neto se pronunciou juntamente a
Guedes e a Bolsonaro. Não houve
divulgação oficial do conteúdo integral do seu pronunciamento, o
que significa que apenas os presentes tiveram acesso a ele.

Apesar da desejável autonomia do
Banco Central com relação ao ambiente político em geral, é razoável
dizer que a política monetária do
país estar alinhada – em termos
estratégicos amplos – às demais
iniciativas econômicas do governo
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e do Congresso é positivo. A coesão
entre tais elementos tende a favorecer o planejamento dos agentes
e a reduzir custos (principalmente
aqueles associados às taxas de
juros). Contudo, uma elevada politização das atividades de diretores
do BACEN tende a gerar dúvidas
entre os agentes acerca dos seus
reais interesses – inclusive políticos – individuais. Além disso, considerando a capacidade do banco
de formar preços na economia,
segue sendo fundamental que as
opiniões da autoridade monetária
sobre a situação econômica estejam amplamente disponíveis para
todo o mercado, e não sejam restritas a participantes de reuniões
privadas exclusivas.
O mundo vive um momento de aceleração de tendências ESG, em que
temas de sustentabilidade ambiental, social e de governança passam
a ser valorizados no contexto da tomada de decisão de entes públicos
e privados. No Brasil, o BACEN é
um líder importante dessa agenda,
sendo responsável por introduzir
medidas regulatórias ambiciosas
para as instituições que regula.
Seria especialmente controverso,
portanto, o banco ter a missão
de supervisionar tais medidas no
mercado privado enquanto sua
própria governança gera dúvidas
entre os agentes – como é o caso
quando há uma demasiada exposição política da sua diretoria. Sob

Campos Neto, é razoável dizer que
tais dúvidas começam a aparecer.
Acima de tudo, o Brasil vive um
momento complicado com relação
aos seus rumos econômicos. Há
preocupações fiscais agudas que
compõem um cenário de grande
consternação na frente social, com
aumentos significativos no desemprego em meio à pandemia. Nesse
contexto, o país carece de uma política econômica de boa qualidade:
sustentada por boas evidências
e marcada, principalmente, por
níveis razoáveis de transparência.
O projeto de autonomia do BACEN
veio nesta direção. O mesmo não
parece valer para as atividades
políticas frequentes e controversas
do seu presidente.
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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 – 09/04/2021)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

3,01%

1,00%

3,62%

2,13%

Mês atual

3,80%

0,40%

3,87%

1,09%

Ano atual

0,54%

-0,53%

15,85%

-1,33%

2010-2021

-44,55%

-12,09%

648,90%

-5,58%
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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 aversão ao risco),

quando os investidores exigem retorno esperado
alto para investir no mercado, e baixa em momentos

bons. A Tabela 2 apresenta o inverso do dividend yield,

conhecido como Razão Preço-Dividendo, de algumas
empresas. Ordenam-se os papéis da última semana de
acordo com essa medida e reportam-se os papéis com

as dez maiores e dez menores Razões Preço-Dividendo.

Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 12/03/2021)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

CSNA3

4523,30

SMLS3

4,06

2.

CRFB3

3871,27

CSMG3

4,80

3.

BIDI4

1873,48

ELET3

5,99

4.

STBP3

518,33

TRPL4

7,61

5.

GNDI3

499,64

CESP6

11,22

6.

MGLU3

418,47

CYRE3

13,81

7.

USIM5

416,06

ROMI3

13,89

8.

SIMH3

337,10

ENAT3

14,40

9.

CCPR3

323,45

VALE3

15,52

10.

HAPV3

255,39

CPFE3

16,97
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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 - 08/04/2021)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Taxa de Aluguel

Short interest
1.

COGN3

9,20%

RRRP3

44,86%

2.

IRBR3

8,03%

ATOM3

42,81%

3.

BRML3

8,01%

MMXM3

24,81%

4.

BBDC4

7,75%

NGRD3

24,77%

5.

TCSA3

7,34%

TASA3

22,67%

Variação no short interest
1.

CPLE6

0,93%

2.

TECN3

3.

CMIG4

4.

SEQL3

5.

SLED4
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Variação na taxa de aluguel
ATOM3

34,90%

0,73%

RRRP3

23,43%

0,72%

MMXM3

18,22%

0,71%

TELB4

8,00%

0,64%

LUPA3

6,79%
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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
2
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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Desastres e Saúde Mental: Evidências do Rompimento da Barragem de Fundão em Mariana (MG)
Liz Matsunaga

Dissertação de Mestrado
Orientador:Ariaster Baumgratz Chimeli
Banca: Rudi Rocha de Castro, Paula Carvalho Pereda, André Portela Fernandes de Souza
Link: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12012021-164813/pt-br.php
Resumo
Esta dissertação investiga as consequências na saúde mental devido à ruptura da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em novembro de 2015. Ao contrário de estudos anteriores, que consideram os municípios afetados
como uma única região, investigamos cada região afetada separadamente, contabilizando efeitos heterogêneos
devido ao vasto espectro do desastre. Utilizamos o método de diferença-em-diferenças para investigar as hospitalizações relacionadas à saúde mental e usamos a abordagem apresentada por Ferman e Pinto (2019) para corrigir nossas estimativas de erros padrão devido ao pequeno número de unidades tratadas em cada grupo afetado. Encontramos um efeito considerável nas internações por transtornos mentais no estado de Minas Gerais,
especialmente em municípios localizados no alto rio Doce, próximos à barragem do Fundão. Nossas estimativas
indicam que o desastre induziu pelo menos um aumento de duas vezes nas internações por transtornos mentais
nessa região, com impactos consideráveis em um amplo conjunto de transtornos mentais. Também encontramos
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efeitos em municípios do estado de Minas Gerais localizados no médio rio Doce, a jusante do reservatório de
Candonga − um aumento de quatro vezes nas hospitalizações devido a distúrbios com início na infância e adolescência − e nos municípios indiretamente afetados − um aumento de duas vezes nas hospitalizações relacionadas
ao estresse. Finalmente, trazemos evidências dos efeitos tardios e persistentes do desastre na saúde mental,
com um número crescente de hospitalizações persistindo (se não começando) anos após o colapso da barragem.

Renegociação de Dívida de Firmas em Recuperação Judicial e
Mercado Secundário de Ativos
Lucas de Oliveira Navarro

Dissertação de Mestrado
Orientador: Rafael de Vasconcelos Xavier Ferreira
Banca: Gabriel de Abreu Madeira, Flávio Luiz Alves Flores de Moraes, Bernardo de Oliveira
Guerra Ricca
Link:https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12012021-141523/pt-br.php

Resumo
Esta dissertação apresenta uma base de dados original, coletada manualmente, que traz os termos das
propostas que as empresas em recuperação judicial fazem aos seus credores. A partir da análise desses
dados, encontramos que os credores trabalhistas costumam receber propostas melhores que as demais
classes. Não foi possível notar uma diferença entre as ofertas feitas aos credores com garantia real e as
feitas aos quirografários. Adicionalmente, quando a dívida se concentrava nos credores com garantia real
(mais à frente na ordem de pagamento), as propostas eram melhores para ambas as classes; quando a dívida se concentrava nos quirografários (mais atrás na ordem de pagamento), as propostas eram piores para
ambas as classes. Por fim, foi criada uma variável de reutilização, similar à usada em Kim e Kung (2017)
como instrumento para o tamanho do mercado secundário. Entretanto, os resultados obtidos deram não
significantes, em sua maioria.
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eh
Apontamentos sobre a História Econômica da Itália
Guilherme Grandi (*)

1 Introdução
Recentemente, por conta do cenário alarmante da pandemia do
novo coronavírus, a Itália tem aparecido com frequência no noticiário internacional. Fora do continente asiático, em meados de março de
2020 o país já liderava os números
de casos de Covid-19 no mundo,
quando a Organização Mundial da
Saúde (OMS) computou mais de
21 mil pessoas infectadas e mais
de 1.441 mortes, sendo a região da
Lombardia, ao norte do país, a área
mais afetada pela doença. Frente
à renúncia do primeiro-ministro
italiano Giuseppe Conte em janeiro
deste ano, o país mergulhou numa
recessão marcada por incertezas
políticas e pela queda do nível de
emprego e da atividade econômica
em decorrência das medidas de
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restrição adotadas, embora tardiamente, segundo os especialistas
em infectologia.
Mas qual tem sido o desempenho
da economia italiana ao longo do
tempo? O que sabemos dessa economia peninsular do ponto de vista
histórico? O que conhecemos da
história econômica da Itália? Quais
são os principais estudos desse
campo de pesquisa, isto é, quais as
principais contribuições dos trabalhos elaborados pelos historiadores econômicos italianos?
O objetivo do presente texto é tecer
alguns comentários sobre a historiografia produzida na Itália dedicada à economia desse importante
país europeu. Ocupando hoje a posição de 8a economia do mundo, a
Itália supera países como o Canadá,

a Rússia e o Brasil, este situado na
12a posição segundo levantamento
realizado pela agência de classificação de risco Austin Rating. 1
Contudo, o ranking “oficial” está
prestes a ser divulgado ainda neste
mês de abril, após a consolidação
dos dados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional).
A seguir, discorro à luz da historiografia, primeiro, sobre o período
que vai do Renascimento à Unificação da Itália para, em seguida,
abordar o período subsequente a
partir de 1861, também por meio
dos principais estudos de história
econômica da Itália. Nesse sentido,
espero que o presente artigo seja
útil como uma espécie de “roteiro
de leituras” para os que têm interesse na trajetória histórica da
economia italiana.
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2 A Itália no Período Moderno
A Itália do período do Renascimento era a economia mais avançada
do mundo (FELICE, 2015). De 1500
ao final do século XVIII, o país sofreu uma progressiva retração da
sua atividade econômica ao ser superado por países como a Inglaterra e os Países Baixos. A visão tradicional da historiografia italiana
associa-se à visão apresentada por
Carlo Cipolla em artigo publicado
em 1952 na Economic History Review. Esse autor considera o século
XVII como o período da maior crise
econômica da Itália. Se, ao longo do
século XVI, a prosperidade italiana
se assentava nas exportações em
larga escala da manufatura têxtil
(seda e lã), na oferta internacional
de crédito e nos serviços de navegação oceânica, tais atividades
sofreram expressiva retração no
intervalo entre 1600 e 1670, quando a estrutura produtiva da Itália
colapsou (CIPOLLA, 1952, p. 178).
Frente à concorrência com outros países, a Itália experimentou
um evidente retrocesso material
a ponto de, ao final dos Seiscentos, ter que importar basicamente
todos os bens manufaturados dos
países concorrentes, como Inglaterra, França e Holanda. Sua economia, à época, ficou restrita às
exportações de matérias-primas e
produtos semiprocessados como
óleo, grãos, vinho, lã e, sobretudo,
seda. Além disso, a epidemia da
Peste Negra, que assolou a Europa
durante parte do século XVII, fez

a população italiana cair quase
pela metade e, assim, atrasar ainda
mais uma eventual recuperação do
seu produto interno bruto (PIB).

O declínio econômico da península
não é mensurável, contudo, em termos absolutos, mas em relativos, na
comparação com os outros países
europeus que estavam em pleno
processo de industrialização. Na
época da Unificação (1859-1861), no
entanto, a Itália não figurava entre
os países mais atrasados do continente, mas se situava numa posição
intermediária. Tratava-se, pois, de
um país subdesenvolvido muito
particular, dada a sua condição
histórica precedente de economia
mais próspera do velho continente. 2 Nesse sentido, a historiografia
italiana tem se colocado a seguinte
questão: por que a Revolução Industrial, e todas as transformações capitalistas dela decorrentes a partir
do último quartel do século XVIII,
não havia sido iniciada na Itália renascentista?
A explicação tradicional acerca
do declínio da economia italiana
na passagem do século XVII para
o XVIII considera fundamentalmente um fator externo: o tráfego
entre o Mediterrâneo e o oceano
Atlântico, como consequência dos
descobrimentos das grandes navegações, afastou a Itália dos principais fluxos mercantis do comércio
marítimo. Outro fator, contudo, foi
a debilidade política na península
como consequência dos conflitos
militares com outras potências

estrangeiras, em particular com a
França e a Espanha durante toda a
primeira metade do século XVI, e,
portanto, a dominação espanhola
imposta do Mezzogiorno à Lombardia acabou por introduzir uma
tributação excessiva e mal estruturada sobre a Itália que freou o seu
desenvolvimento.

Mais recentemente, a historiografia tem se voltado também para
a análise dos fatores internos, no
sentido de argumentar que algumas das inovações nos setores
manufatureiros e comerciais não
foram acompanhadas pelo restante
do sistema econômico italiano. Por
exemplo, nos Quinhentos, a produção agrícola se viu extremamente
pressionada diante do excessivo aumento da demanda causado
pelo crescimento populacional e
pelos outros setores da economia,
conduzindo à elevação dos preços dos grãos e de outros gêneros
alimentícios em relação aos preços dos produtos manufaturados
(MALANIMA, 1982, p. 64-65). Por
conseguinte, observou-se também
o aumento da renda da terra, o que
levou os proprietários a aumentarem seus investimentos fundiários
às custas da retração das inversões
de capital nos setores do comércio
e da indústria.
Como um traço característico do
ancien régime, havia, portanto,
entre os anos 1500 e 1600, um
quadro geral no qual o imobilismo
tendia a prevalecer sobre a inovação, de modo que os estudiosos têm
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destacado outros três fatores causais acerca do declínio econômico
italiano. O primeiro é a mentalidade das classes dirigente e empresarial julgada provinciana e pouco
aberta às inovações. O segundo é
a crescente desigualdade de renda
que acabava por restringir o acesso
de grande parte da população aos
mercados, tornando pouco rentável o reinvestimento da riqueza em
atividades produtivas. Já o terceiro
fator é dado pelo papel das instituições, tanto as econômicas (as
corporações, por exemplo) como
as políticas, que representavam de
um lado a burguesia e, de outro,
a aristocracia da terra (FELICE,
2015, p. 37).
Como observou o historiador econômico Alexander Gerschenkron,
as evidências dos processos de
industrialização das economias a
partir do período moderno podem
se misturar com o que se convencionou chamar de “pré-requisitos”
do desenvolvimento industrial e
servem, não há dúvida, para pensarmos o caso italiano, principalmente após a Unificação do país.
Primeiro, dá-se uma olhadela numa

espécie de “tipo ideal” de economia

pré-industrial – a economia da Eu-

ropa Ocidental da Idade Média no
século XIV, digamos – e se enfatiza
uma estrutura social em que as oportunidades de crescimento eram bem

restritas. Feito isso, numa transição
cinematográfica, volta-se a atenção
para uma economia industrial moderna. É claro que a mudança da
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paisagem é marcante. O inventário

do progresso econômico é imenso:
um grande território, política e economicamente unificado; um sistema
judicial que garante os direitos do

indivíduo e uma proteção satisfató-

ria da propriedade; um reservatório

de conhecimentos tecnológicos;
aumento da produtividade agrícola,
possibilitado pela eliminação do sistema de cultivo em campo aberto e

de pastos comuns; disponibilidade de

oferta de mão de obra com diversas
qualificações; um grupo empresarial
com disposição e competência para

calcular e inovar; disponibilidade de

capital para investimentos em longo
prazo; inexistência de restrições de

guildas; mercados grandes e com

capacidade de absorção – e assim por
diante (GERSCHENKRON, [1957]
/2015a, p. 98-99).

Evidentemente, muitos desses traços característicos de uma economia moderna faltavam à Itália dos
séculos XVII e XVIII. Autores como
Romano (1973) e Malanima (1982)
têm sustentado que, em virtude do
boom demográfico nos Seiscentos,
houve uma significativa redução
dos salários, tanto no campo como
nas cidades, aliada a uma redistribuição da renda em favor dos
grandes proprietários de terra e a
um recrudescimento dos impostos
indiretos que comprimia majoritariamente o rendimento dos mais
pobres. Tal panorama das condições materiais na Itália empurrava
grande parte da população para
um nível de vida de mera subsis-

tência, mantendo assim a demanda
interna drasticamente reprimida.

Segundo Felice (2015, p. 38), as
igrejas, os palácios do Renascimento e as inúmeras obras de arte do
período foram resultados desse
processo de crescente desigualdade, no qual a elite urbana fez
suas opções de investimento em
detrimento dos gastos em setores
da indústria. Nesse movimento de
“decadência”, como escreve Ruffolo
(2008), a Itália criou “uma riqueza
que não se transformou em potência, mas se transfigurou em beleza”. Nesse passo, a pergunta que se
coloca é a seguinte: por que a Itália
não conseguiu reunir as condições
necessárias para fazer deslanchar
a sua industrialização? Novamente, recorremos a Gerschenkron
([1957]/2015a, p. 103), autor que,
como muitos outros, se dedicou a
esclarecer o conceito de Revolução
Industrial:
Assim como o conceito de Renascimento, que na origem estava firme-

mente ancorado no século XVI, foi
arrancado de suas amarras e navegou

à deriva para os séculos anteriores,
também o começo da Revolução In-

dustrial foi deslocado do século XVIII
para o XVII e, depois, para períodos
anteriores, desfazendo-se nesse processo o sentido original. Tudo isso foi

feito por veneração à continuidade
histórica, que continua a ser um con-

ceito elegante para alguns autores.

Ora, a continuidade histórica é usada
de maneira bastante confusa, com

pelo menos três sentidos diferentes.
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Continuidade pode significar que

as raízes históricas de determinado
fenômeno se aprofundam muito

no passado. Isso, evidentemente, é
verdadeiro como proposição geral; a
rigor, é a justificativa básica para todo

o trabalho histórico. Mas pouco diz

sobre o curso efetivo dos processos
históricos, em particular se eles são
revolucionários ou evolutivos.

Os outros dois sentidos apresentados pelo autor são o da utilização
do conceito de continuidade “para
indicar a recorrência periódica de
acontecimentos numa ampla escala
histórica” e para descrever “uma
mudança muito paulatina, cujo
grau mal chega a ser perceptível,
no sentido do lema natura non facit
saltus,...” (Gerschenkron,[1957]/
2015a, p. 104). Ao que a historiografia tem apontado, parece que
a ideia de continuidade histórica
aplicada à experiência econômica
da Itália assume esse terceiro e
último sentido mencionado por
Gerschenkron, ou seja, o país se
industrializou mas não de maneira
repentina, por saltos e arranques
típicos de uma “revolução industrial”, mas de maneira lenta, gradual e sem alterar significativamente
a estrutura social e de renda dos
indivíduos, pelo menos até o final
da década de 1870.

3 Uma Itália Unificada

Havia uma esperança – da elite
agrária, da burguesia urbana e da
intelectualidade – durante todo o

movimento conhecido como Risorgimento 3 de que o relativo atraso
econômico e o subdesenvolvimento de algumas áreas da península
seriam superados, uma vez que
a ineficiência administrativa de
determinados estados regionais
poderia se encerrar. Ao longo da
primeira metade do século XIX, o
reformismo de alguns governos
deu bons resultados, sobretudo
na Lombardia. Contudo, outros
territórios, como o da Sardenha,
governado pelo Estado Papal de
Savoia, continuavam a ser mal administrados. Tanto na Sardenha
como no Reino das Duas Sicílias, a
taxa de analfabetismo mantinha-se consideravelmente elevada, de
cerca de 87% a 90% em média, ao
passo que no Piemonte, na Ligúria
e na Lombardia tal taxa ficava em
torno de 57% em média às vésperas da Unificação do país. Nas
regiões que vão do Vêneto à Emília-Romanha e da Toscana ao Estado
Pontifício, a taxa de analfabetismo
ficava em torno de 74% e 80% (FELICE, 2015, p. 40-41). 4 A propósito,
Gramsci (1976, p. 218-219) pintou
um quadro um tanto negativo acerca dos resultados da formação do
Reino da Itália em 1861:

É admissível que a unificação da
península devesse acarretar sacrifícios a uma parte da população,
devido às necessidades inderrogáveis de um grande Estado moderno; mas deve-se verificar se tais
sacrifícios foram equanimemente
distribuídos e em que medida
podiam ser evitados e se foram

aplicados numa direção justa. Também é absolutamente certo que a
introdução e o desenvolvimento do
capitalismo na Itália não se verificaram de um ponto de vista nacional,
mas de pontos de vista augustos
e de grupos restritos, que faliram
na sua missão, determinando uma
emigração malsã, jamais absorvida,
e cuja necessidade jamais cessou,
arruinando economicamente regiões inteiras. Efetivamente, a emigração deve ser considerada como
um fenômeno de desocupação
absoluta, de um lado, e, de outro,
como manifestação de que o regime
econômico interno não assegurava
um standard de vida que se aproximasse do internacional, que não
levasse trabalhadores já ocupados
a preferirem os riscos e os sacrifícios resultantes do abandono do
próprio país.

É interessante a observação de
Gramsci a respeito da emigração,
que, segundo um especialista no
tema, é resultado direto da evolução do capitalismo na Itália a partir
dos anos 50 do século XIX. Ou seja,
o fenômeno emigratório se insere
no contexto da passagem de um
país agrícola e pré-industrial para
uma fase de “relativa, e totalmente
específica, maturidade capitalista”.
A emigração de contingentes enormes de italianos fora uma constante de um modelo de desenvolvimento baseado na “subutilização
da força de trabalho” e na exploração intensiva das classes trabalhadoras, principalmente devido ao
avanço capitalista no meio rural,
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pautado pela compressão sistemática da massa salarial (FRANZINA,
2006, p. 31 e 34).

O historiador it aliano Rosario
Romeo, por sua vez, não lamentou,
ao contrário de Gramsci, o fato de
o Risorgimento não ter acarretado
uma revolução agrária na Itália
mediante a expropriação dos latifúndios em benefício do campesinato e o fim da espoliação dos pequenos agricultores. Considerando
que Romeo entendia o desenvolvimento capitalista basicamente
como o avanço da industrialização,
sua tese indica, como notou Gerschenkron ([1960]/ 2015b, p. 287),
que a estrutura agrária pós-unificação acelerou o desenvolvimento
industrial ao invés de retardá-lo.
Em outras palavras, a ausência de
uma revolução agrária, que alterasse significativamente a estrutura
fundiária do país na segunda metade do século XIX, tornou a atividade agrícola uma provável fonte
de acumulação primitiva de capital
que fez deslanchar os investimentos industriais na península, como
sugere Romeo.
Não pretendo, contudo, discutir
aqui a validade ou não da interpretação de Romeo, tarefa já realizada
por Gerschenkron. De qualquer
forma, como observou este último
autor, só se pode falar de uma relativa arrancada da industrialização
italiana algumas décadas depois
da Unificação, mais precisamente
no último quinquênio do século
XIX, quando a taxa de poupança
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atingiu novamente o seu pico (6%)
e, assim, pôde ser direcionada para
o financiamento de atividades industriais, semelhante ao ocorrido
na primeira metade da década de
1880. Além disso, a taxa de investimento bruto oscilou entre 7,9%
e 9,8% durante as duas décadas
anteriores (1860 e 1870), “o que
está longe de impressionar” (GERSCHENKRON, [1960] /2015b, p. 302303).

Há, contudo, uma significativa aceitação pela historiografia italiana
da tese de Luciano Cafagna (1989)
acerca do dualismo existente no
padrão de desenvolvimento econômico do país. Em linhas gerais,
o termo refere-se ao gap entre o
“triângulo industrial”, situado na
região Noroeste do país (Piemonte,
Lombardia e Ligúria), na qual o
crescimento econômico se baseou
na produção e exportação dos produtos feitos de seda, e o resto do
país onde a maioria da população
se mantinha empregada na agricultura e o pequeno setor manufatureiro continuava utilizando
técnicas de produção tradicionais
semiartesanais.
Seja como for, a historiografia mais
recente tem corroborado quatro
dos principais pontos da interpretação de Cafagna, os quais sumarizo a seguir:

1) Os períodos de crescimento econômico da Itália coincidem com
os de maior abertura ao mercado
internacional (ROSSI; TONIOLO,

1992). A razão das exportações
em relação ao PIB aumentou de
aproximadamente 7,5%, após a
Unificação, para cerca de 11%
no início da década de 1880. Em
seguida, tal participação recuou
meio ponto percentual (10,5%)
às vésperas da Primeira Guerra
(FEDERICO; WOLF, 2013);

2) O comportamento cíclico do
desempenho econômico italiano
a partir da Unificação tem sido
confirmado, de modo que o final
da década de 1890 assinala uma
forte aceleração (CICCARELLI;
FENOALTEA, 2007; SELLA; MARCHIONATTI, 2012);

3) O setor dos produtos feitos a
partir da seda foi o carro-chefe
do processo de industrialização
da região Norte do país, dada a
sua combinação singular da produção agrícola com o processo
industrial. Há fortes indícios do
desenvolvimento da engenharia
aplicada à produção de máquinas
de fiação a vapor durante as décadas de 1860-70. Na verdade, a
Itália já liderava a produção mundial desse tipo de maquinário
desde os anos 1840, mantendo-se na dianteira até a década de
1920. A Produtividade Total dos
Fatores no setor de fiação de seda
cresceu a uma velocidade 3,5 vezes mais rápida do que no resto
da economia italiana entre 1870
e a Primeira Guerra (FEDERICO,
2005);
4) A diferença de renda entre as
regiões italianas se ampliou no
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século XX. Em 1861, o PIB do
conjunto das províncias do Sul
do país situava-se no mesmo
patamar do da região Centro-Norte; o descompasso se abriria,
no entanto, na década seguinte
(DANIELE; MALANIMA, 2007).
Na época da Unificação, o Sul
ficava atrás das outras regiões
italianas em todos os indicadores
sociais, exceto em mortalidade
infantil (VECCHI, 2011). Ademais,
em 1870, o Índice de Desenvolvimento Humano do “triângulo industrial” era 60% superior ao da
região Sul (FELICE; VASTA, 2012).

Haveria, não há dúvida, muitos
outros aspectos a ressaltar que
marcaram o percurso histórico
da economia italiana do período
da Unificação até os dias de hoje,
mas isso extrapolaria o propósito
deste texto. Para todos os efeitos,
cabe frisar que o primeiro impulso
mais evidente de modernização e
industrialização ocorreu no último quartel do século XIX, sendo
a década de 1890 o momento de
maior crescimento. Nessa época, os
investimentos por meio de fontes
públicas de financiamento foram
fundamentais no sentido do incremento da infraestrutura econômica, principalmente em virtude do
estabelecimento de uma extensa
rede ferroviária. Embora privadas,
as companhias ferroviárias da Itália ficavam sujeitas à tarifação imposta pelo Estado, que abocanhava
uma terça parte da receita bruta
dessas empresas por meio de tri-

butos e recebimento de garantias
de juros.
A despeito do descrito acima, a
integração do mercado interno não
se deu em toda a sua potencialidade, pois o mercado de produtos
industriais foi mais intenso e frequente no “small country”, ou seja,
a demanda dos produtos do Norte
estava localizada preferencialmente na região Centro-Norte, não na
parte Sul da península. Como observam Federico e Tena-Junguito
(2014, p. 354), “..., the timing of
regional business cycles in private
construction diverged, as though the
North and the South did not belong
to a unified economy.”

A partir do século X X, a economia italiana experimentaria o seu
maior salto de crescimento, especialmente após a Segunda Guerra
Mundial. Incluída entre as principais e maiores economias do
mundo, o ápice do seu crescimento
se situa entre as décadas de 1950 e
1970, quando o PIB da Itália crescia a uma taxa em torno de 5,5% e
6%. Felice (2015, p. 63-64), por sua
vez, identifica cinco fases distintas
do desempenho do PIB italiano: os
primeiros trinta e cinco anos pós-Unificação (1861-1895), quando o
novo reino se organiza e parece ensaiar sua arrancada industrializante; de 1896-1918, período no qual
se observa uma efetiva convergência com os países europeus mais
avançados; o entreguerras, quando
a Itália continuava a se mover em
linha com os outros países que

constituem a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e com a taxa
média de crescimento do mundo;
o milagre econômico, ou a chamada “era de ouro” do crescimento
italiano, entre 1973 e 1993; e, por
fim, o declínio a partir de 1994 em
diante.

Diante dos fatos e especificidades apontados acima, a experiência histórica da economia italiana pode nos ajudar a entender
uma profusão de problemas os
quais têm também acompanhado
a economia brasileira ao longo
do tempo. Unidade nacional e diversidade regional, desigualdade
social e pobreza, evolução e atraso
institucional são apenas alguns
exemplos dos diversos temas que
devem ser enfrentados pelos pesquisadores e policy makers aqui do
Brasil. País que, como a Itália, tem
apresent ando um desempenho
econômico marcado por marchas
e contramarchas, oscilando momentos de relativa “prosperidade”
com baixo crescimento e crises
recessivas.

O desafio que se coloca hoje no
Brasil e no mundo, num provável
contexto de pós-pandemia do coronavírus, é enorme e exigirá uma
boa dose de criatividade e medidas de política pública arrojadas,
voltadas, fundamentalmente, para
as famílias e os indivíduos mais
vulneráveis, isto é, para os que
não conseguem garantir o mínimo
necessário para viver com o míni-
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mo de dignidade. Esta deve ser a
prioridade atualmente, seja aqui
no Brasil, seja na Itália, ou em qualquer outra região do mundo.
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Aproximações e Divergências Entre o Pensamento de Celso Furtado e dos (Novos) Desenvolvimentistas
José Alex R. Soares (*)

1 Introdução
O presente artigo busca fazer uma breve análise comparativa entre os (novos) desenvolvimentistas e Celso

Furtado acerca do conceito de desenvolvimento. A
abordagem é justamente buscar identificar as aproximações entre os grupos que compõem as teses dos

(novos) desenvolvimentistas e Furtados, e desta forma
traçar se existem pontos em comum sobre o tema.

O artigo se divide em três seções: a primeira faz uma

síntese dos (novos) desenvolvimentistas; a segunda

seção trata as ideias de Furtado no debate sobre o
(novo) desenvolvimentismo e a terceira seção analisa

de forma crítica a abordagem dos (novos) desenvolvimentistas e o seu olhar do desenvolvimento econômico a partir dos instrumentos de política econômica.

Por fim, gostaria de chamar a atenção a respeito do
artigo em si; ele é parte de uma pesquisa mais ampla
sobre o tema, sendo estes os primeiros resultados
dessa reflexão.

2 Uma Breve Síntese do (Novo) Desenvolvimentismo
O conceito de (Novo) desenvolvimentismo ganhou
maior visibilidade a partir do governo Lula, em especial no seu segundo mandato (2007-2011), dado o bom
desempenho de alguns indicadores macroeconômicos.
O PIB, no período de 2007-2010, apresentou um crescimento médio de 4,65% (ver Tabela 1) em relação às reservas internacionais. Podemos verificar um saldo de
forma nunca vista na economia brasileira, conforme
o Gráfico 1. Esse período de relativa estabilidade da
macroeconomia brasileira foi denominado “bonança
macroeconômica” por Ocampo (2007).

Tabela 1 − Variação Crescimento do PIB
Variável - PIB - variação em volume (%)
Brasil

Ano
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,4

3,1

1,1

5,8

3,2

4

6,1

5,1

-0,1

7,5

4

1,9

3

0,5

-3,5

-3,3

1,3

Fonte: IBGE - Contas Nacionais Anuais.
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Gráfico 1 − Reservas Internacionais - Total - Anual - Variação Percentual

Fonte: BCB-DSTAT.
A estabilidade e o desempenho econômico desse período não afetaram apenas a economia brasileira,
mas foram amplamente favoráveis
às economias latino-americanas.
O seu auge deveu-se ao empuxo da
demanda chinesa por commodities
e alavancada pela especulação financeira (política monetária dos
EUA), taxa de juros baixos e créditos abundantes (OCAMPO, 2007;
SOARES, 2014). A interseção desses
fatores propiciou o cenário sintetizado por Ocampo:
[...] basicamente à coincidência de
dois fatores de origem externa que
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não ocorreriam simultaneamente
desde os anos 1970: bons preços
das matérias-primas e excepcionais condições de financiamentos
externos. A história econômica da
América Latina mostra que tal combinação conduz inequivocamente a
um rápido crescimento econômico.
(OCAMPO, 2007, p.79)

O front interno corroborou com a
relativa perda de influência do pensamento neoliberal. Essa perda e a
ascensão do planejamento estatal1
se constituíram nos vetores de solidificação do pensamento do (novo)
desenvolvimentista.

O Estado volta a ter um papel de
maior destaque na condução de
políticas econômicas e é neste quadro que se lançam as teses dos
(novos) desenvolvimentistas, cabendo ainda realçar que essas teses
não são homogêneas e nem partem
do mesmo viés2 .
Tanto Milani e Sales (2018) quanto
Mollo e Amado (2015) traçam uma
análise comparativa acerca das diversas teses do (novo) desenvolvimentismo. Estes autores destacam
três correntes no interior desse
debate, a saber:
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i. Novo desenvolvimento precursor,
com foco na taxa de câmbio (que
combina ações de mercado com
as do Estado) e ênfase no equilíbrio fiscal, tratando o mercado
externo como indutor do crescimento export–led e passando ao
largo das questões sociais;

ii. Desenvolvimentismo pós-keynesiano, focado na taxa de juros
comprimida, o qual teria as funções de controle da conta capital
e de indutor de funding e de
finance motive, com centralidade
na estabilidade macroeconômica
e forte ênfase no mercado externo como indutor da demanda
interna;

iii. Social desenvolvimentismo, sustentado em três áreas: social,
produtividade e macroeconômica. Cabe destacar ser a única
corrente que de fato se preocupa
com temática social, ao passo
que o centro nevrálgico para o
desenvolvimento social é o consumo de massas como indutor
dos rendimentos de escala, que
repercute no progresso técnico e
consequentemente na elevação
dos salários.3

3 O lugar das Ideias de Furtado
no Debate Sobre o (Novo) Desenvolvimentismo

Ao revisitarmos as obras de Celso
Furtado nas quais o autor se debruça sobre a temática do desenvolvimento econômico, Subdesenvolvimento e estagnação na América

Latina (1966), Análise do “modelo”
brasileiro (1972), O mito do desenvolvimento econômico (1974) e Criatividade e dependência na civilização industrial (1978), observamos
a análise do tema, sua concepção
inicial e a transição sobre o tratamento conceitual dado.

Furtado se distancia paulatinamente de uma abordagem de cunho
econômico a respeito do conceito
de desenvolvimento econômico,
caminhando para um olhar mais
multidisciplinar, menos economicista para o entendimento do subdesenvolvimento brasileiro e sua
superação.
Ao captarmos o núcleo do pensamento furtadiano do desenvolvimento econômico, poderemos alçar
em perspectiva esses pontos de
suas teses com as teses dos (novos)
desenvolvimentistas e traçar assim
aproximação e distanciamento
entre os (Novos) desenvolvimentistas e Celso Furtado.
De imediato, podemos detectar,
enquanto característica na constituição do pensamento dos (novos)
desenvolvimentistas de ambas as
correntes, a falta de um olhar mais
elaborado da conjuntura, de uma
perspectiva histórica do estado da
arte do capitalismo brasileiro e sua
relação com o capitalismo internacional, de uma problematização da
condição em que esse capitalismo
brasileiro se transaciona junto ao
capitalismo internacional no século XXI.

De um modo geral, os (novos) desenvolvimentistas passam ao largo
do processo histórico enquanto
resultado de várias transformações deletérias que ocorreram e
continuam a acontecer, deixando
escapar essa releitura do momento
histórico e o posicionamento dos
agentes econômicos nacionais no
interior dessas novas mudanças
(em âmbito institucional). Ou seja,
enquanto produto de um confronto
de forças diametralmente opostas, em desequilíbrio constante
(mutante), uma desarmonia entre
os agentes econômicos nos seus
diversos níveis, fruto da própria
dinâmica do capitalismo.

Esse desinteresse do processo histórico, enquanto análise geral, repercute na falta de um método
histórico por parte desses (novos)
desenvolvimentistas para a compreensão de uma economia como
a brasileira (subdesenvolvida).
Logo, esse é um dos pontos críticos
que consolida um maior distanciamento da leitura furtadiana do desenvolvimento em relação a esses
autores.
A preocupação e o zelo de Furtado
com essa questão é algo extremamente importante para o entendimento e a construção de um modelo de desenvolvimento autônomo. O
autor traça uma preocupação sobre
a necessidade de construir a análise do desenvolvimento para além
da economia e dos economistas,
encontrada em seu livro Subdesen-
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volvimento e estagnação na América
Latina (1966 4):

A formação das modernas sociedades industriais é mais facilmente
compreendida quando estudamo-la simultaneamente do ângulo de
desenvolvimento de suas forças
produtivas e do da transformação
das estruturas sociais e do marco
institucional dentro dos quais
operam essas forças. O afastamento
crescente desses dois enfoques,
causado pela falsa especialização
das ciências sociais, é responsável
pelas dificuldades que hoje enfrentamos para equacionar problemas
de desenvolvimento com respeito
aos quais perdem validez os critérios tradicionais que permitiam
diferenciar variáveis econômicas
de não econômicas. Os obstáculos opostos por esse inadequado
enfoque metodológico à captação
da realidade social avolumam-se
no caso do estudo das estruturas
subdesenvolvidas, nas quais a
diferenciação do especificamente
econômico muitas vezes se encontra em fase não muito avançada. Na
análise que se segue, trataremos de
captar o problema do subdesenvolvimento como uma realidade histórica, decorrente da propagação de
técnica moderna do processo de
constituição de uma economia de
escala mundial. (FURTADO, 1966,
p. 03)

Podemos observar, ainda de início, que tanto as teses dos novos
desenvolvimentistas precursores
do debate quanto dos desenvol-
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vimentistas pós-keynesianos não
constituíram uma ponte de diálogo
com as ideias furtadianas, nessa
particular abordagem histórica.

A falta de um olhar mais amplo,
para além do economicismo, na
construção de um enfoque metodológico plural, acaba por derivar
na interpretação dessas correntes
a partir de um cenário macroeconômico favorável, juntamente com
o refluxo das teses do neoliberalismo. É assim que se coloca essa nova
formação para pensar o futuro do
Brasil. 5 Em outras palavras, é um
conjunto de ideias pouco harmoniosas e até, em alguns casos, revisitadas, que se constitui como o
alicerce para a consolidação dessa
linha interpretativa, como Soares
(2014) destaca:

O Novo desenvolvimentismo aparece muito mais em função da
própria incapacidade de responder
aos problemas que se dispuseram
a equacionar do que efetivamente
uma ideia força de um pensamento
contemporâneo autônomo que se
propõe a construir uma tese espontânea. Essa análise decorre da própria formação desse pensamento
desenvolvida pelos seus principais
expoentes. (SOARES, 2014, p. 17)

A ausência de uma problematização teórica do desenvolvimento
brasileiro na relação com o capitalismo mundial leva a uma carência
das análises objetivas da nossa
realidade e a um modelo de desenvolvimento que acaba atrofiado no

debate do ferramental de políticas
econômicas (taxas de juros, taxa de
câmbio).
A complexidade da construção do
pensamento de Furtado sobre o desenvolvimento pode ser observada
nas suas obras pós-golpe militar de
1964. O autor apresenta uma releitura de sua fase mais otimista, na
qual refaz o seu conceito de desenvolvimento para além dos pilares
cepalinos, de certa forma, acatando
6
a crítica de Rodríguez (1981). Nos
anos 1960, o autor já caminhava
para superar a concepção de progresso como força motriz do desenvolvimento (GURRIERI, 2011),
fugindo dos receituários de políticas econômicas − uma industrialização a qualquer custo.
Ainda em Subdesenvolvimento e estagnação na América Latina (1966),
Furtado coloca mais uma vez na
ordem do dia o problema do crescimento induzido por fatores externos.

Sua crítica se faz a partir de uma
interpretação do papel do Estado
tipo liberal nos países centrais que,
paralelamente ao seu crescimento,
fez sua expansão como agência
prestadora de serviços a partir da
ampliação da demanda geral de
serviços – fundo de crescimento da
renda.
Contudo, no nosso caso:

O desenvolvimento havido na maioria dos atuais países subdesenvol-
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vidos representa muito mais o resultado da ação de fatores exógenos
que propriamente de uma vigorosa
força renovadora interna [...] O esgotamento desses impulsos diretos
e indiretos externos tem coincidido, em mais de uma experiência
histórica de país subdesenvolvido,
com o debilitamento das taxas de
crescimento, numa clara indicação
de ainda não teriam surgido condições de autonomia no processo
de desenvolvimento. (FURTADO,
1966, p.113)

Nota-se a supressão de um diagnóstico mais preciso por parte dos
(novos) desenvolvimentistas acerca da incapacidade de renovação
das forças econômicas e políticas
internas, de alterações na estratégia de desenvolvimento, uma vez
que está acomodada em um modelo
agrário-exportador e na cultura
empresarial dependente, pouco
inovadora e de concentração financeira. Ao cabo, o foco se concentra
muito mais nas causas do fracasso
das políticas neoliberais, omitindo
assim uma reinterpretação da dinâmica capitalista nacional.7
Por não fazer uma análise acerca
do desenvolvimento e das condições do subdesenvolvimento à luz
dos acontecimentos econômicos e
sociais, sua interpretação da realidade, o foco da interpretação das
políticas neoliberais, resume-se
em si em si próprio, no seu esgotamento enquanto modelo de estado
mínimo.

Esse vácuo na interpretação das
condições do desenvolvimento brasileiro coloca-os como reféns das
condições históricas. Nesse sentido, o modelo foi uma imposição
histórica mais do que uma tomada
de consciência.

Como resultado direto, os (novos)
desenvolv iment ist as t rat am o
conceito de desenvolvimento dissociado das estruturas sociais, o
que Furtado, em Criatividade e dependência na civilização industrial
(1978), denomina como uma:

[...] simples expressão de um pacto
entre grupos internos e externo
interessados em acumulação de
capital. Portanto, tem um conteúdo
estritamente economicista. Ignorando as aspirações – conflitantes
ou não – dos grupos constitutivos
da sociedade, ela aponta para o
simples transplante da civilização
industrial, concebida esta como
um estilo material da vida originado fora do contexto histórico do
país em questão. (Furtado, 1978,
p. 78-79)

No mais, o modelo dos (novos)
desenvolvimentistas acatam as
velhas premissas de reprodução
dos padrões de consumo, sem levar
em conta as condições materiais,
culturais e sociais da economia nacional. Cometem o equívoco de não
introduzirem premissas sociais
culturais na questão do conceito
do desenvolvimento – o novo é uma
releitura em cima de um padrão
de consumo idealizado, numa ide-

ologia da racionalização – no qual
os homens são dotados de sentido
comum, ref letindo um estilo de
vida dos países centrais.

4 O (Novo) Desenvolvimentismo
e Seu Olhar como Instrumento
de Política Econômica
As diversas correntes de pensamento do (novo) desenvolvimentismo não deixam dúvidas sobre sua
abordagem reducionista do desenvolvimento. Bresser-Pereira (2010)
não deixa duvidas ao afirmar que
suas teses não se colocavam como
uma teoria, mas como uma estratégia, baseada num conjunto de
premissas:

O novo desenvolvimentismo é um
conjunto de valores, ideias, instituições e políticas econômicas através
das quais, no início do século XXI,
os países de renda média procuram
alcançar os países desenvolvidos.
Não é uma teoria econômica, mas
uma estratégia; é uma estratégia
nacional de desenvolvimento, baseada principalmente na macroeconomia keynesiana e na teoria
econômica do desenvolvimento. É o
conjunto de ideias que permite aos
países em desenvolvimento rejeitarem as propostas e pressões dos países ricos por políticas econômicas
e de reforma, como a liberalização
de conta capital e o crescimento
com poupança externa, na medida
em que essas propostas são tentativas neoimperialistas de neutralizar o crescimento econômico dos
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países concorrentes.” (BRESSER-PEREIRA, 2010, p.17)

Furtado (1978) já identificava que
essa condição não era suficiente e
tentava superar essa leitura apegada a um crescimento derivado
de um processo de organização de
uma determinada estrutura produtiva (por mais complexa que seja)
como fator de desenvolvimento.
Entre os autores do (novo) desenvolvimentismo, Ricardo Bielschowsky seria aquele com maior
alinhamento no que se refere à
herança furtadiana. 8 Contudo, podemos encontrar reticências nessa
aproximação sobre esse ponto em
particular.

A construção de suas teses leva a
uma sistematização de um amplo
mercado interno para consumo de
massa, somada à forte demanda
interna e externa por recursos
naturais, bem como à perspectiva
favorável de demanda estatal no
setor de infraestrutura (BIELSCHOWSKY, 2012, p. 730).
No primeiro eixo, ou motor, como
o autor denomina, o consumo de
massa se basearia numa estratégia
que impulsionaria um encadeamento endógeno da economia. Alavancada pelo aumento do consumo,
provocaria assim a expansão dos
investimentos, os quais, por sua
vez, geram uma série de efeitos
multiplicadores. Essa elevação da
produtividade repercute entre
lucros e rendimentos da família e
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mais aumento dos gastos sociais,
que, por sua vez tornam-se consumo de massa e repercutem em
novos investimentos (BIELSCHOWSKY, 2012, p. 739).

Essa questão em particular lança
luz sobre outro ponto a ser destacado por Furtado: o mimetismo
cultural, que nada mais é do uma
cópia (imitação) das elites locais
do padrão de consumo das elites do centro. Como derivação,
se lança a pauta do consumo de
massa como um dos motores do
desenvolvimento sem a devida
qualificação do conceito consumo.
Logo, apresenta-se como solução
direta a endogenização do consumo de massa para a população
local, sem as devidas reflexões do
nível de acumulação de capital que
se faz necessário e, ainda, sem problematizar os devidos reflexos na
balança comercial. Furtado estava
atento a essa questão, e chamava a
atenção sobre esse ponto em Brasil
- a construção interrompida (1992):
O dinamismo econômico do centro
do sistema decorre do fluxo de
novos produtos e da elevação dos
salários reais que permite a expansão do consumo de massas. Em
contraste, o capitalismo periférico
engendra o mimetismo cultural e
requer permanente concentração
da renda a fim de que as minorias
possam reproduzir as formas de
consumo dos países cêntricos. [...]
Enquanto no capitalismo cêntrico
a acumulação de capital avançou
no correr do último século com

inegável estabilidade na repartição da renda, funcional e social, no
capitalismo periférico a industrialização vem provocando crescente
concentração. (FURTADO, 1992,
p. 45)

Logo, o consumo de massas por
si só é incapaz de condensar as
condições de consumo de massa e
dinamismo econômico sem levar
em consideração a problemática da
acumulação de capital no interior
da economia brasileira e a restrição externa. Desta forma, tentar
incluir a massa da população sem
redefinição do modelo de desenvolvimento torna-se um equívoco.
Esse equívoco se materializa numa
lógica de modernização do consumo das massas, agravada por duas
frentes − uma política e cultural,
outra econômica. A política cultural consiste em disponibilizar um
discurso de acesso a um padrão
de consumo altamente sofisticado, criando, em momentos subsequentes, uma desilusão do modelo
político-cultural ao final de cada
ciclo econômico. Ao cabo, na esfera
econômica, produz-se uma asfixia de renda (endividamento pelo
crédito) nas camadas mais pobres,
dado o modelo mecânico de reprodução do consumo entre agentes
distintos, um modelo de desenvolvimento sem alterar as condições
objetivas da economia nacional.9

O consumo pelo consumo (medidas
econômicas pelo lado da oferta
Supply-Side Economics) é uma con-
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dição de consumo que não contribui para a estruturação econômica,
tendo um flerte com as teses dos
10
monetaristas.
Em A Pré-Revolução Brasileira
(1962), Furtado coloca o consumo
como fator que se desloca da lógica
do modelo do desenvolvimento. O
mote do consumo acaba por ser, via
de regra, uma medida de cópia dos
padrões dos países centrais que,
não necessariamente, mudaria a
estrutura econômica social do país
(FURTADO, 1962, p. 88).

Em Criatividade e Dependência na
Civilização Industrial (1978), Furtado vai ao cerne da questão ao
verificar o processo frustrado de
homogeneização do social sem as
devidas alterações na estrutura social e política, para além da análise
do econômico: “(...) a intensificação
da acumulação de capital foi precedida de transformações sociais
com reflexos no sistema de poder”
(FURTADO,1978, p.69).

5 Conclusão

Uma diferença marcante entre
Furtado e os (Novos) Desenvolvimentistas é que, para Furtado,
a economia não apenas era uma
ciência isolada em si própria, autocentrada num conjunto de regras
e instrumentos de política econômica. Furtado entendia a economia como ciência interdisciplinar,
capaz de traçar diálogos intensos
com outras áreas do conhecimento

a fim de suplantar a carência do
subdesenvolvimento.
Dando vazão a sua interpretação
do conhecimento, seu próprio entendimento do desenvolvimento
econômico foi ganhando mudanças
e ficando cada vez mais sofisticado,
bem como sua própria construção
analítica da economia brasileira.
Furtado era essencialmente um
economista político.
O (novo) Desenvolvimentismo se
sustentou sobre fatores concretos
exógenos. E foi incapaz de reverter
contradições concretas da realidade econômica brasileira.

A variação produtiva dos setores
primários exportadores (preços
puxados pela demanda chinesa) dinamizou a tese do consumo interno
sem alterar as bases materiais do
sistema produtivo. O consumo se
pautou numa reprodução de padrões externos e a base material da
indústria não se alterou.
Ao cabo, mesmo com forte referencial de alinhamento à obra de
Furtado, muitos dos novos desenvolvimentistas não incorporam
cont r ibuições sistemát icas da
abordagem do desenvolvimento
proposta por Furtado, que transcende o economicismo.
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3 Não cabe aqui aprofundarmos o debate
sobre a construção teórica a respeito das
três correntes do novo desenvolvimentismo.
Entretanto, apenas traçamos essas linhas gerais para desenvolver nossa análise sobre a
herança furtadiana no debate sobre o (novo)
desenvolvimentismo.
4 Em Bugelli e Pires (2011) há uma revisão
da Teoria de Estagnação de Celso Furtado e
a crise econômica dos anos 1960.

9 Aqui é evidente a aposta feita pelos Governos Lula, onde se entendia que poderia
reproduzir um modelo de consumo sem
alterar as condições estruturais da economia
brasileira, todos ganhavam.
10

Para uma análise crítica da alavancagem
da economia pelo lado da oferta, ver Nassif
(2018).

5 O auge desse quadro “[....] deve-se basicamente à coincidência de dois fatores de
origem externa que não ocorriam simultaneamente desde os anos 1970: bons
preços das matérias-primas e excepcionais
condições de financiamentos externos.
A história econômica da América Latina
mostra que tal combinação conduz inequivocamente a um rápido crescimento
econômico.” (OCAMPO, 2007, p.79).
6 Rodríguez (1981) critica os cepalinos justamente por entender que o conceito de desenvolvimento construído pelos estruturalistas
concatenava com a lógica do pensamento
clássico a respeito do desenvolvimento enquanto uma lógica de bem-estar social que
deriva da quantidade do produto do trabalho
anual.

7 O alto grau de concentração econômica financeira, mediante a centralização e poder
das elites econômicas e sua estruturação,
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a existência de um sistema impositivo diferenciado em regiões de alta desigualdade.
A sua sustentação se dá, sobretudo, a partir
de uma análise detalhada do sistema fiscal.
Nessa linha de interpretação, a consolidação
das elites sustenta-se em um sistema fiscal incapaz de assegurar a distribuição de
renda, em virtude da fragilidade estatal, no
sentido de sua incapacidade de gerar políticas públicas universais e mesmo focalizadas
na integração social, derivando, assim, uma
dinâmica tributária altamente desagregadora (SOLIMANO, 2015).
8 Bielschowsky é um dos autores que tem
um papel ímpar na análise dos métodos
estruturalista e cepalino e na contribuição
da análise sobre a obra furtadiana.

(*) Pós-doutorando pela FEA/USP e
doutor pelo Prolam/USP.
(E-mail: jalex.economia43@gmail.com).
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Perspectivas do Pensamento Social Chinês Sobre a América
Latina
Rômulo Manzatto (*)

A imagem que países e regiões
constroem de si próprios nem sempre coincide com a maneira como o
resto do mundo os enxerga.
Afinal, parece haver alguma distância entre, por exemplo, as intenções de um país na promoção
de sua imagem externa e a atuação
real de cada nação na defesa de
seus interesses concretos no palco
global.

Da mesma forma, a imagem que se
deseja propagar frequentemente é
recebida das maneiras mais diversas, o que tem a ver com o histórico
das relações entre regiões e países,
também com fatores culturais,
sociais e econômicos de ordem
ampla que influem decisivamente
no acervo de percepções, expectativas – e mesmo preconceitos, que
permeiam a ordem internacional.
No caso específico da América Latina, fica claro que as contradições
internas não impedem que o resto
do mundo procure compreender os
países da região mais a partir de
suas semelhanças do que de suas
diferenças.

Essa é uma das impressões deixadas pela leitura da coletânea

Olhares Distantes (Miradas Lejanas),
que integra a iniciativa das Antologias do Pensamento Social Latino-americano e Caribenho organizada
pelo Conselho Latino-Americano
de Ciências Sociais (CLACSO).

fonte de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) nos países da região.

Um dos volumes mais interessantes da coleção é precisamente o
que aborda os olhares do pensamento social chinês voltados para
os países latino-americanos.

Assim, no volume Pensamiento
Social Chino sobre América Latina
(Pensamento social chinês sobre
a América Latina), (BAIYI, 2018)1
traz uma boa amostra dos interesses dos pesquisadores chineses, de
diversas áreas, quanto aos problemas latino-americanos.

A série procura organizar coletâneas de artigos de pesquisadores
estrangeiros voltadas a reunir as
perspectivas do pensamento social
de diferentes países a respeito da
América Latina. São oito volumes
dedicados a reunir as interpretações de China, Itália, Rússia, Noruega, Espanha e Suécia sobre problemáticas latino-americanas.

Como se sabe, a ascensão econômica da China tornou o país oriental
um dos mais importantes parceiros comerciais da América Latina,
convertendo-se em um dos principais destinos das exportações
locais.
Além disso, também nos últimos
anos, a economia chinesa vem se
consolidando como importante

O crescimento das relações econômicas entre América Latina e China
fez crescer também o interesse recíproco de pesquisadores de ambas
as regiões. Pesquisadores latino-americanos procuram entender
quais as vantagens e consequências para seus países da expansão
do modelo econômico chinês. Do
outro lado, a China parece procurar compreender as características
dos países da região visando a expansão de sua influência global.

No prefácio que abre o volume,
coube a Li Jie – presidente da Associação Chinesa de Estudos Históricos
e da Associação Chinesa de Estudos
Latino-americanos – expressar algumas dessas orientações. Jie acredita que a recente ascensão chinesa
ao centro do cenário global ocorre
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tanto por méritos próprios quanto
pelos duradouros impactos causados pela crise financeira mundial
de 2008.

Para Jie, a crise de 2008 foi responsável pela lenta recuperação
econômica dos Estados Unidos e
das outras grandes economias ocidentais observadas até então, o que
teria causado uma diminuição do
poder de influência desses países
no cenário internacional (JIE, 2018,
p. 9-10). Assim, ao pensar o futuro
das relações da China com a América Latina e o mundo, Li Jie ressalta
os desafios internos e externos
para seu país nos próximos anos.
Internamente, Jie destaca a necessidade de a economia chinesa avançar em sua agenda de inovação e
aumento da complexidade produtiva (JIE, 2018, p. 10). No plano
externo, ressalta a necessidade de
construção de mecanismos que
permitam a convivência pacífica do
sistema social e econômico chinês
com o restante do mundo, assim
como uma oposição decidida ao
que Jie caracteriza como hegemonias internacionais hoje existentes
(JIE, 2018, p. 15).
Em outro interessante capítulo
da coletânea, ficou a cargo de Niu
Haibin a avaliação das relações de
cooperação entre China e América
Latina. O autor destaca o crescimento da importância da América
Latina no âmbito da diplomacia
global chinesa. (HAIBIN, 2018).
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Haibin também destaca a consolidação de instâncias de diálogo e
negociação entre as regiões, como
o Fórum China-CELAC, além do
maior contato com órgãos multilaterais da região como a CEPAL (Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe) e o CAF – Banco
de Desenvolvimento da América
Latina (HAIBIN, 2018, p. 217-219).

Em termos mais amplos, Haibin
acredita que a demanda chinesa
por produtos da região foi o que
permitiu que a América Latina passasse pela crise de 2008 com menores dificuldades, embora chame
a atenção para o fato de que se
antes as relações econômicas entre
China e América Latina ocorriam
segundo o padrão Sul-Sul, elas
agora ocorrem segundo o padrão
Norte-Sul, em detrimento da América Latina.
Isso significa que no primeiro caso,
Sul-Sul, China e América Latina comercializavam produtos de baixa
complexidade tecnológica. Já no
segundo caso, Norte-Sul, a China
passou a exportar produtos manufaturados de maior complexidade e
importar matérias-primas da América Latina, o que pode acabar por
acelerar o processo de reprimarização produtiva das economias
latino-americanas (HAIBIN, 2018,
p. 222-224).
Outro importante comentário é o
de He Shuangrong – pesquisadora
titular do instituto de América
Latina da Academia Chinesa de

Ciências Sociais. A pesquisadora
reconhece que, apesar do enorme
crescimento das relações comerciais entre China e América Latina,
o chamado soft power chinês parece ter pouca influência na região,
criando uma situação de trocas
comerciais intensas, mas com relações culturais de baixa intensidade
(SHUANGRONG, 2018, p. 316).

Para Shuangrong, o incremento
dessas relações culturais poderia beneficiar os dois atores. A
pesquisadora argumenta que o
processo de modernização dos
países latino-americanos ocorreu
antes da modernização chinesa;
exatamente por isso, a experiência
latino-americana pode proporcionar valiosas lições a uma China que
procura consolidar sua própria via
de desenvolvimento.
Da mesma forma, o sucesso recente
do modelo chinês pode servir de
referência para uma região que há
décadas não consegue escapar da
armadilha do baixo crescimento
econômico (SHUANGRONG, 2018,
p. 319-320).
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1 Volume editado por Wu Baiyi, pesquisador titular e diretor geral do
Instituto de América Latina da Academia Chinesa de Ciências Sociais.
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“Chegando a Renda Pública Para as Públicas Despesas, Nada Há
a Temer” – O Estado das Finanças Públicas Durante o Processo
de Independência
Luciana Suarez Galvão (*)

Em 1823, o ministro Manoel Jacinto Nogueira da
Gama, futuro visconde e depois marquês de Baependi,
então ministro da Fazenda, apresentava à Assembleia
a “Exposição do Estado da Fazenda Pública”, relatório contendo mais de cem páginas com informações
gerais, balancetes, orçamentos, balanços e detalhes
acerca da situação financeira do Brasil no período
1821-1823. (Figura 1)

Figura 1 – Página inicial do relatório apresentado por
Manoel Jacinto Nogueira da Gama, então ministro da
Fazenda do Império do Brasil, 1823

Nogueira da Gama era mineiro, nascido em São João
del Rey em 8 de setembro de 1765. Aos 19 anos foi
para a Europa, matriculando-se na universidade de
Coimbra em dois cursos: matemática e medicina.
Graduou-se em filosofia natural em 1789 – as disciplinas de filosofia faziam parte do ciclo básico do
curso de matemática – e matemática em 1790. No ano
seguinte, ao ser convidado para lecionar na Academia
Real de Marinha, abandonou o curso de medicina. Suas
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atividades de docência estenderam-se até 1803 e marcaram o início de sua carreira no serviço público. A
partir daí, foi secretário do Erário Português, inspetor
das nitreiras e fábricas de pólvora em Minas Gerais, e
já no Brasil independente foi ministro da Fazenda em
1
1823 e 1831. (Cf. HARDEN, 2010, p. 03)

Figura 2 – Manuel Jacinto Nogueira da Gama, primeiro
marquês de Baependi e sua esposa, Francisca Carneiro
da Costa, marquesa de Baependi
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Compôs, ao lado dos irmãos Andrada e outros expoentes da política
nacional, a Assembleia Constituinte de 1823, sendo na primeira sessão preparatória nomeado para
a também primeira comissão de
verificação de diplomas. (ANAIS,
1823, p. 23)

Foi escolhido para ser o segundo
ministro da Fazenda do Império do
Brasil, sendo precedido por Martim Francisco Ribeiro de Andrada,
irmão de José Bonifácio. Seu relatório, tema central do presente texto,
foi o primeiro a ser publicado sobre
o estado das finanças públicas naquele momento tão conturbado de
emancipação política.
O documento abarca o período
1821-1823, trazendo informações
sobre o estado financeiro do governo central e das províncias, incluindo dados sobre a dívida pública
e gastos militares, com destaque
para aqueles relacionados à construção da fragata Niterói. Ao final,
são apresentados informes sobre
receita e despesa do Tesouro Público do Rio de Janeiro para os anos e
1824 e 1825.

A elaboração do relato, ao que tudo
indica, demorou alguns meses e
envolveu todas as repartições do
tesouro. Nas palavras do próprio
autor,

Não me deve ser estranhada a demora, que tem havido desde 21 de
julho até agora para a apresentação
do resultado de minhas medita-

ções: elas dependiam de contas,
que imediatamente pedi a todas as
Repartições do Tesouro, a fim de se
poder formar uma ideia, se não exata, ao menos muito aproximada da
sua anual Receita, e Despesa ordinária; da sua dívida ativa, e passiva;
dos recursos extraordinários, que
de antemão estivesses preparados
para se poder fazer face às despesas
extraordinárias: mas não havendo
até então algum trabalho já feito,
que pudesse servir para a pronta
execução desta minha ordem, apesar da maior assiduidade, e desvelo
dos oficiais do Tesouro, somente
há poucos dias é que me foram
dados os elementos, que me eram
indispensáveis [...] (EXPOSIÇÃO,
1823, p. 1)

Sabe-se que as primeiras leis orçamentárias parciais do império
foram aquelas apontadas por Liberato Castro Carreira, Carlos Vieira
Machado e outros estudiosos da
fiscalidade no Brasil imperial. A
primeira dessas leis foi promulgada em 14 de novembro de 1827,
e a segunda, promulgada em 8 de
outubro de 1828. Fixavam a receita
e a despesa do Tesouro Público, na
Corte e Província do Rio de Janeiro, para os anos de 1828 e 1829.
Nenhuma dessas discriminava
quais seriam as rendas gerais, e
tampouco tratavam das receitas
provinciais e municipais (CARREIRA, 1889; MACHADO, 1922, p. 28)
No contexto de nossa independência, mesmo sem existir muita
clareza sobre quais seriam as com-

petências tributárias de cada uma
das esferas governamentais, a estrutura tributária do Brasil Império começou a ser definida tão
logo se consolidou o processo de
independência. As necessidades
de se administrar o cotidiano, dar
prosseguimento aos procedimentos burocráticos, seguir com o recolhimento dos tributos e controlar
os diversos gastos públicos não
cessaram por conta da instabilidade política reinante.

Nesse sentido, a questão tributária – ainda que não discutida pelos
legisladores e congressistas – ficaria a cargo das leis orçamentárias.
Duas dessas leis foram publicadas
ainda na década de 1820, mas essas
são consideradas leis parciais, pois
tratam apenas da receita e despesa
do Tesouro Público na Corte e Província do Rio de Janeiro. Segundo
Machado,

Uma multiplicidade de causas e
circunstâncias tornaram o primeiro período da nossa vida Imperial
um tanto agitado; de forma que, a
despeito dos esforços empregados
pelo Imperador, não tivemos um
orçamento geral senão a 15 de dezembro de 1830, fixando as despesas e orçando a receita do Império
para o exercício de 1831-1832.
(MACHADO, 1922, p. 28)

Era preocupante o estado financeiro do governo, cujas dívidas
vinham se avolumando desde a
independência. No final de junho
de 1822, os valores devidos totali-
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zavam Rs 10.176:580$783; no final
de dezembro do mesmo ano, Rs
10.482:243$470. No final de junho
de 1823, a soma já tinha alcançado
os Rs 12.156:145$951.
Mas não só o governo central se encontrava em situação preocupante.
As províncias também passavam
por dificuldades financeiras, sendo
muitas também deficitárias, dentre
essas destacando-se Goiás, Minas
Gerais, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo.

[...] Minas Gerais tem um déficit
anual de perto de Rs 60:000$000;
Goiás de perto de Rs 20:000$000;
Mato Grosso de Rs 10:544$614;
Santa Catarina de Rs 34:870$645,
montando estas faltas anuais nas
ditas quatro províncias a mais
de Rs. 125:000$000, sem se ter
em conta a despesa da extração
dos Diamantes, para a qual devia
concorrer a Junta da Fazenda de
Minas Gerais com a quantia de Rs
120:000$000 por ano. (EXPOSIÇÃO, 1823, p. 2)

Tal levantamento deixou evidente
que as províncias não seriam capazes de socorrer o governo central,
obrigando-o a buscar formas alternativas de financiamento de seu
próprio déficit. Eram escassos os
recursos tanto para o pagamento
das dívidas já acumuladas como
para o custeio das despesas ordinárias do império.
[...] é claro a todas as luzes que,
ainda devendo-se esperar os mais
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felizes resultados do sistema de
administração, que a sabedoria
da Assembleia Geral Constituinte
e Legislativa há de sem dúvida
estabelecer, não poderão jamais os
seus resultados ser suficientes para
o pagamento de trinta milhões e
meio de cruzados, que devemos, e
ao mesmo tempo para a satisfação
das despesas ordinárias, e indispensáveis, e para o pagamento de
despesas extraordinárias, próprias
do estabelecimento de um Império,
onde tudo se deve criar, e promover com mão larga, e generosa, se
quisermos em pouco tempo firmar
a nossa Independência, e sermos
contados entre as Nações de primeira ordem. (EXPOSIÇÃO, 1823,
p. 3-4)

As formas de financiamento sugeridas por Nogueira da Gama eram
a expansão do crédito público, a
imposição de novas taxas e tributos, além da contração de novos
empréstimos. É interessante destacar a informação de que “capitalistas ingleses” vinham oferecendo
créditos ao país. Nas palavras do
próprio ministro,

Deixando de parte o pagamento
da futura despesa ordinária, para
a qual sem dúvida se estabelecerão suficientes, e bem entendidas imposições, eu vou indicar as
operações de crédito, que julgo
indispensáveis e da maior urgência
nas atuais circunstâncias, em que
nos achamos [...] Estes meios nos
são oferecidos por Capitalistas Ingleses, sem os solicitarmos, como

tem feito várias Nações da Europa,
e mesmo da América. (EXPOSIÇÃO,
1823, p. 4)

Um dos empréstimos oferecidos
alcançava os dois milhões e meio
de libras esterlinas, a serem liberadas inicialmente em parcelas
de cem mil libras ao mês, durante
cinco meses, enquanto os trâmites
para a liberação do restante não
fossem concluídos. Tal possibilidade animou o ministro, que viu aí
a possibilidade de empregar tais
recursos na sustentação de nossa
independência.

São tão claras as condições, que julgo supérflua qualquer explicação;
não menos é claro que, podendo
a Assembleia Geral Constituinte e
Legislativa ter à sua disposição a
soma de vinte milhões de cruzados para os empregar, como julgar
mais conveniente à sustentação
da Independência do Brasil, ao
desenvolvimento rápido de suas
riquezas, e ao pronto crescimento
desde Império [...] sendo certo que
sem meios, e grandes meios, não
se pode jamais conseguir uma empresa grande, e tão grande, como
a da Independência de uma Nação
e Estabelecimento de um Império.
(EXPOSIÇÃO, 1823, p. 4-5)

Ao final do relatório, Nogueira da
Gama deixa clara a urgência em
se organizar as finanças públicas
do Império, mesmo que para isso
fosse necessário contrair novos
empréstimos, aumentando assim o
endividamento de longo prazo.
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Resta-me finalmente ponderar, que não há tempo a perder, quando se trata de prover o Tesouro Nacional de
modo que se possam por em prática as operações que se
julgarem necessárias, muito principalmente na melindrosa situação em que nos achamos; não temamos contrair
empenhos, quando se trata de salvar a Nação Brasileira,
e firmar sua Independência. (EXPOSIÇÃO, 1823, p. 8)

1 Além de professor e servidor público, Nogueira da Gama teve uma
pequena atuação como tradutor em Lisboa, durante a regência de d.
João VI. (Cf. HARDEN, 2010, p. 03).

Dessa forma, fica evidente que, para o ministro, era
essencial garantir o financiamento do estado possibilitando assim a manutenção e o reconhecimento de
nossa independência. Todavia, a execução orçamentária do período imperial foi quase toda deficitária.
Não obstante, o crescimento econômico durante esse
mesmo período foi significativo, tendo como base o
cultivo do café e a produção de açúcar, nossos principais gêneros de exportação.
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