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Hélio Zylberstajn desenvolve um exercício numérico para responder ao 
seguinte questionamento: quais seriam as possíveis implicações se o salário 
mínimo brasileiro fosse alto o suficiente para atender às necessidades vitais 
básicas dos trabalhadores expressas na Constituição?

Gabriel Brasil comenta o aumento do IPCA registrado no mês de maio, o maior 
aumento para o mês nos últimos 25 anos, ressaltando suas principais causas 
e perspectivas para o futuro. 
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José Alex R. Soares comenta a emergência de Londres como grande centro 
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juvante que Portugal assume no processo de materialização do capital 
financeiro europeu após as Guerras Napoleônicas. 

Esta seção divulga a pesquisa acadêmica desenvolvida por mestrandos e 
doutorandos do Departamento de Economia da FEA/USP, publicando os 
resumos das dissertações e teses defendidas recentemente.

Rômulo Manzatto comenta a aula que Fernando Henrique Cardoso mi-
nistrou em 1993, dando início ao ano letivo no Instituto Rio Branco, na 
qual Cardoso tece considerações sobre as obras de Gilberto Freyre, Sérgio 
Buarque de Holanda e Caio Prado Jr.
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Nível de Atividade: Uma Pequena Recuperação Traz um Sopro 
de Ânimo

Vera Martins da Silva  (*)

1  Contas Nacionais Trimestrais

A notícia de crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) no pri-
meiro trimestre do ano de 2021 
em relação ao trimestre anterior 
gerou uma onda de otimismo na-
queles que acompanham a econo-
mia brasileira, tão carente de boas 
notícias no que tange às atividades 
econômicas e geração de emprego 
e renda. Em valores correntes, no 
primeiro trimestre de 2021, o PIB 
foi estimado em R$ 2,0 trilhões, 
sendo R$ 1,7 trilhão de Valor Adi-
cionado a preços básicos e R$ 295 
bilhões de Impostos Líquidos de 
Subsídios. 

A economia brasileira atualmente 
é uma economia de serviços, cujo 
Valor Adicionado setorial a preços 
básicos foi estimado em R$ 1,2 tri-

lhão nesse primeiro trimestre. Ou 
seja, mesmo num período de crises 
múltiplas, os Serviços seguem na 
ponta da atividade econômica, 
representando cerca de 71% do 
valor gerado na economia nesse 
primeiro trimestre. Efetivamente, 
houve um recuo da sua participa-
ção no PIB, que no ano de 2020 foi 
estimada em 73%. Bom lembrar 
que as medidas de contenção da 
pandemia afetaram sobremaneira 
as atividades de serviços, como 
turismo e restaurantes.

Chama a atenção nesse primeiro 
trimestre do ano o resultado posi-
tivo da Formação Bruta de Capital 
Físico. A taxa de investimento do 
PIB foi estimada em 19,4%, bem 
acima dessa relação no primeiro 
trimestre de 2020 quando foi esti-
mado em 15,9%.  Porém, essa conta 

inclui a Variação de Estoques, que 
no primeiro trimestre de 2021 foi 
de R$ 84 bilhões, depois de três tri-
mestres seguidos de redução de es-
toques, ou seja, boa parte desse in-
vestimento deve-se à recuperação 
de estoques. A taxa de poupança foi 
estimada em 20,6% neste primeiro 
trimestre de 2021 contra 13,4% no 
mesmo período de 2020. A Poupan-
ça Bruta foi estimada em R$ 421 
bilhões nesse primeiro trimestre 
contra R$ 248 bilhões no primeiro 
trimestre de 2020, resultado da 
forte limitação de mobilidade de 
pessoas e aberturas e fechamentos 
de grande parte das atividades em 
função das medidas preventivas de 
combate à Covid-19, que implica-
ram a redução do consumo presen-
cial de bens e serviços assim como 
do consumo de combustíveis.
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Com o bom desempenho da Agro-
pecuária e da Formação Bruta de 
Capital Físico, o PIB do primeiro 
trimestre de 2021 apresentou um 
crescimento de 1,2% contra o úl-
timo trimestre de 2020, estimu-
lando expectativas positivas sobre 
a recuperação da economia ainda 
neste ano. Contudo, o PIB trimes-
tral apresentou queda de 3,8% no 
acumulado de quatro trimestres 
terminado no primeiro trimestre 
de 2021 contra o período seme-

lhante do ano anterior. O primeiro 
trimestre de 2020 foi o último cujo 
resultado acumulado em quatro 
trimestres foi positivo e, mesmo 
assim, um resultado positivo ex-
tremamente tímido, de apenas 1%. 

O Gráfico 1 apresenta o desempe-
nho do PIB no resultado acumulado 
em quatro trimestres com quatro 
trimestres acumulados no período 
anterior (linha marrom) e em re-
lação ao trimestre anterior (linha 

azul) desde o primeiro trimestre 
de 2018, em termos percentuais. 
No caso da comparação com o tri-
mestre anterior (linha azul), fica 
claro o impacto da pandemia sobre 
a atividade econômica a partir do 
segundo trimestre de 2020, com 
a espantosa queda de 9,2% em 
relação ao trimestre anterior, uma 
recuperação importante a partir 
de então com a economia apren-
dendo a conviver com a situação 
desastrosa. 

Gráfico 1- Desempenho do PIB Trimestral, 2018.I a 2021.I. Resultado Relativo ao Período Anterior, %

                                           Fonte: Contas Econômicas Trimestrais/IBGE.



5análise de conjuntura4 análise de conjuntura

junho de  2021

Grafico 2 - Desempenho dos Setores, Crescimento do Resultado Em Quatro Trimestres  
Finalizado no Primeriro Trimestre de 2021 Contra o Mesmo Período do Ano Anterior

                                         Fonte: Contas Trimestrais/IBGE.

Contudo, em termos do resultado 
acumulado em quatro trimestres, a 
média estimada foi de crescimento 
de apenas 1,7% entre o primeiro 
trimestre de 2018 e o último tri-
mestre de 2019, caindo para 1% 
no primeiro trimestre de 2020. No 
período da primeira onda da Covid-
19, nos três trimestres de 2020 
foi estimada uma queda de 3,2%, 
e no primeiro trimestre de 2021 
a queda do acumulado em quatro 
trimestres foi de 3,8%. Portanto, 
por mais que o resultado compa-
rativo entre o primeiro trimestre 
de 2021 e o último de 2020 tenha 
provocado uma boa perspectiva 
sobre a economia, a penosa rea-
lidade mostra ainda um desem-
penho econômico muito fraco, a 

existência de um conjunto gigante 
de desocupados1 e a continuidade 
da pandemia, cuja ocorrência de 
novos casos é ainda maior em 2021 
(64,6 mil novos casos por dia em 
11/06/2021) do que ao final de 
2020 (40,4 mil novos casos por dia 
em 31/12/2020).2 

A queda do resultado acumula-
do do PIB em quatro trimestres 
deve-se ao recuo de 3,7% do Valor 
Adicionado a preços básicos e de 
4,4% dos Impostos sobre Produtos 
Líquidos de Subsídios. O menor 
recolhimento de impostos segue a 
tendência de queda mais acentua-
da da arrecadação em face de uma 
série de medidas que postergaram 
os prazos de recolhimento de im-

postos. Além disso, há também a 
própria dinâmica da crise, dentro 
da qual uma das principais fontes 
de caixa das empresas é o adia-
mento de pagamentos de impostos, 
na expectativa de um futuro per-
dão de parte da dívida.

Na comparação de quatro trimes-
tres acumulados, entre os setores 
produtivos o destaque é o resulta-
do positivo da Agropecuária com 
um aumento de 2,3%. A Indústria 
Geral teve queda de 2,7%. O setor 
de Serviços, com queda de 4,5%, 
foi o mais afetado pela crise da 
pandemia da Covid-19. O Gráfico 2 
apresenta o resultado acumulado 
em quatro trimestres dos princi-
pais setores econômicos.
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Entre os setores industriais, a 
maior queda estimada foi na Cons-
trução Civil (-6,9%); a Indústria de 
Transformação teve queda de 2,7% 
e nas Indústrias Extrativas houve 
redução de 0,3%. O único setor in-
dustrial com resultado positivo foi 
o grupo de Eletricidade e gás, água 
esgoto, atividades de gestão de 
resíduos (aumento de 0,5%). Entre 
os Serviços, a maior queda ocorreu 
em Outras Atividades de Serviços 
(-13%), Transporte, armazenagem 
e correio (-8,6%), Administração, 
defesa, saúde e educação públi-
cas e seguridade social (-5,5%) e 
Comércio (-2,4%). Poucos setores 
tiveram resultados positivos. São 
eles: Atividades financeiras e segu-
ros (5%), Atividades Imobiliárias 

(3%) e Informação e comunicação 
(0,8%).

Do ponto de vista da demanda, no 
acumulado de quatro trimestres 
em relação ao mesmo período do 
ano anterior, tanto a Despesa de 
Consumo das Famílias como o Con-
sumo do Governo tiveram queda de 
5,7%, enquanto a Formação Bruta 
de Capital Físico apresentou au-
mento estimado de 2%. As Expor-
tações apresentaram queda de 1% 
e as Importações, de 9,2%. A queda 
expressiva das importações deve-
-se tanto à redução da mobilidade, 
com queda da atividade econômica 
e consequentemente da renda, 
como da depreciação do real. 

O Gráfico 3 apresenta os resultados 
da comparação do acumulado em 
quatro trimestres finalizados no 
primeiro trimestre de 2021 con-
tra semelhante período de 2020, 
destacando a queda do Consumo 
e das Importações e o aumento da 
Formação Bruta de Capital Físico.  
Apesar da queda expressiva das 
Importações e das Exportações 
neste período de análise, há que se 
ressaltar que a economia brasilei-
ra tem se tornado uma economia 
mais aberta ao exterior ao longo do 
tempo, como mostra o indicador de 
(Exportações+Importações)/PIB, 
que passou de 22,7% em 2000 para 
32,4% em 2020, o que a torna mais 
sensível às oscilações dos merca-
dos internacionais. 

Gráfico 3 - Desempenho do PIB e Componentes da Despesa, Acumulado em Quatro Trimestres  
Finalizado no Primeiro Trimestre de 2021 Contra Mesmo Período do Ano Anterior

                                             Fonte: Contas Nacionais/IBGE.
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2  Informações Recentes

Segundo a Pesquisa Mensal de Ser-
viços/IBGE, em abril de 2021 o vo-
lume do setor de Serviços teve au-
mento de 0,7% em relação a março 
deste ano, mas ainda está 1,5% 
abaixo do período pré-pandemia de 
fevereiro de 2020. O destaque foi o 
crescimento de atividades relativas 
à tecnologia de informação e co-
municação (2,5%) e uma retomada 
de serviços prestados a famílias 
(9,3%), mas este último setor vinha 
de uma queda de 28% em março, 
especialmente devido a restrições 
em várias cidades das atividades 
de restaurantes. O resultado acu-
mulado de 12 meses do conjunto 
dos Serviços foi negativo em 5,4%, 
com as atividades turísticas apre-
sentando uma queda gigantesca de 
39,3%.

Já o Comércio teve um desempenho 
melhor em abril de 2021 relativa-
mente ao mês anterior, de 1,8%, 
puxado pela retomada de vendas 
de automóveis e motos (20%) e 
eletrodomésticos (25%), segundo 
a Pesquisa Mensal do Comércio/
IBGE. No acumulado de 12 meses, 
destaque para o aumento do volu-
me de vendas de móveis (20%) e 
de material de construção (21%). 
Ocorreu também queda de vendas 

de livros, jornais e revistas (-36%) 
e de veículos e motos (-3,7%).

A Indústria teve um resultado ne-
gativo de 1,3% entre março e abril 
de 2021, o que reflete a queda da 
produção da Bahia (-12,4), São 
Paulo (-3,3%) e Goiás (-3,6%).  No 
acumulado de 12 meses, houve 
aumento de 1,1, destacando-se Per-
nambuco (7,4%) e Santa Catarina 
(6,6%).

Apesar das idas e vindas da eco-
nomia, o mercado de trabalho con-
tinua com uma taxa de desocupa-
ção recorde de 14,7% no primeiro 
trimestre de 2021 (14,8 milhões 
de pessoas), cuja maior proporção 
ocorre entre pessoas entre 25 e 
39 anos, 34,6% daqueles que pro-
curam postos de trabalho. Mesmo 
com o enorme contingente de de-
socupados, subocupados e desa-
lentados, em torno de 21 milhões 
de pessoas, tem ocorrido aumento 
de contratações formais. O saldo 
líquido de contratações formais foi 
de 121 mil em abril de 2021, e no 
acumulado do ano de 2021 foi de 
957 mil pessoas, o que inclui tem-
porários e intermitentes, segundo 
o Novo Caged. Note que não é pos-
sível comparações acuradas com 
o ano anterior, pois o Novo Caged 
foi sendo implantado ao longo de 

meses e as diversas atividades 
foram sendo incorporadas à base 
de dados paulatinamente. Mesmo 
assim, fica clara a necessidade de a 
economia crescer muito mais para 
dar postos de trabalho ao enorme 
grupo de pessoas em condições 
de trabalhar – o que não será fácil, 
uma vez que a tendência é de que 
o crescimento econômico ocorra 
com inovações com baixa absorção 
de mão de obra.

1  Os Desocupados foram estimados em 14,8 
milhões de pessoas pela PNADC/IBGE do 
primeiro trimestre de 2021, enquanto os De-
salentados foram estimados em 6 milhões.

2  Média de 14 dias, segundo o site do Minis-
tério da Saúde.

 

(*) Economista e doutora em  
Economia pela FEA-USP.  

(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Quanto Deveria ser o Salário Mínimo?

Hélio Zylberstajn (*)

O objetivo desta nota é visitar a 
controversa questão do Salário 
Mínimo. O tema é tratado na CLT e 
na Constituição Federal e este é um 
bom ponto de partida para a dis-
cussão. O artigo 76 da CLT dispõe:

Art. 76 - Salário mínimo é a con-
traprestação mínima devida e paga 
diretamente pelo empregador a 
todo trabalhador, inclusive ao tra-
balhador rural, sem distinção de 
sexo, por dia normal de serviço, e 
capaz de satisfazer, em determina-
da época e região do País, as suas 
necessidades normais de alimenta-
ção, habitação, vestuário, higiene e 
transporte.

Em 1988, os parlamentares cons-
tituintes levaram o tema à Consti-
tuição e ampliaram o conjunto de 

necessidades que o Salário Mínimo 
deve atender. O artigo 7º da nossa 
lei maior estabelece os direitos 
sociais dos trabalhadores em 34 
incisos e, em um deles, o inciso 
IV, define o Salário Mínimo como 
um desses direitos, nos seguintes 
termos: 

Art. 7º São direitos dos trabalha-
dores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

IV – salário mínimo, fixado em lei, 
nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais 
básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, 
com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim

Os dois dispositivos são exemplos 
da abordagem típica das políticas 
públicas brasileiras para o merca-
do de trabalho. Há duas interpre-
tações possíveis para eles. Primei-
ra, atribuiria aos parlamentares 
propósito nobre de assegurar aos 
trabalhadores um nível básico de 
condições de vida, e acreditam 
que, escrevendo no texto legal, este 
nobre objetivo estará assegurado. 
Outro, menos ingênuo, atribuiria 
aos parlamentares simplesmente 
um comportamento populista e de-
magogo, pois saberiam de antemão 
que há uma distância muito grande 
entre a lei e a realidade.
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Enfoques conflitantes também en-
volvem os economistas nesta ques-
tão. A vertente neoclássica, mais 
ortodoxa, entende que o salário é o 
valor monetário da produtividade 
(marginal) do trabalho e nenhu-
ma legislação pode interferir no 
processo da determinação desse 
valor. Portanto, esta vertente se 
opõe à existência do Salário Míni-
mo. Outras vertentes dão menos 
peso aos mecanismos do mercado 
e entendem que, sim, há um espaço 
institucional para estabelecer um 
padrão mínimo de remuneração. 
Para este lado da discussão, o mer-
cado de trabalho é diferente dos 
outros mercados porque o salário 
e as condições de trabalho se refe-
rem a seres humanos e isso, por si 
só, justificaria intervenções.

Uma outra maneira, simplista, mas 
objetiva, de estabelecer a diferença 
entre os enfoques é esta: a vertente 
neoclássica consideraria o salário 
(inclusive o Salário Mínimo) como 
um interesse. Os trabalhadores 
gostariam de aumentar o preço do 
seu trabalho. O outro lado da dis-
cussão consideraria o salário como 
um direito a ser assegurado por 
meios extramercado. Se a primei-
ra abordagem prevalecesse, não 
haveria Salário Mínimo no Brasil. 
A existência do Salário Mínimo 
desde os anos 1940 demonstra que 
o enfoque institucional tem pre-
valecido entre nós. Mas, fica uma 
pergunta: até onde deve ir a inter-
ferência no mercado? Em outras 
palavras: se admitimos a existência 
do Salário Mínimo, qual deve ser 
o seu valor? Como determinar o 
volume de recursos para satisfazer 

as necessidades dos trabalhadores 
e das suas famílias? 

A Tabela 1 a seguir mostra concre-
tamente a dificuldade para chegar 
a uma resposta convergente. Ela 
mostra a evolução nominal do Sa-
lário Mínimo de janeiro de 2012 
a janeiro de 2021. Ao lado dos va-
lores legais, a tabela apresenta os 
valores do “Salário Mínimo Ne-
cessário”1, que representa, segun-
do o Dieese, o “...valor do salário 
mínimo para atender os preceitos 
constitucionais.” No intervalo con-
siderado, o Salário Mínimo legal 
variou de R$622 a R$1.100 e o 
Salário Mínimo do Dieese ficou 
entre R$2.398,82 e R$5.495,52. A 
tabela transforma estes valores em 
números índice, apresentados ao 
lado do IPCA, também expresso em 
números índice. 

Tabela 1 - Salário Mínimo oficial e Salário Mínimo Necessário do Dieese - Janeiro/2012 a Janeiro/2021

Ano
Valores nominais Número índice – Base 100 em 2012

SM oficial SM necessário
do Dieese SM oficial SM necessário

do Dieese IPCA

2012 R$ 622,00 R$ 2.398,82 100 100 100
2013 R$ 678,00 R$ 2.674,88 109 112 106
2014 R$ 724,00 R$ 2.748,22 116 115 112
2015 R$ 788,00 R$ 3.118,62 127 130 120
2016 R$ 880,00 R$ 3.795,24 141 158 133
2017 R$ 937,00 R$ 3.811,29 151 159 140
2018 R$ 954,00 R$ 3.752,65 153 156 144
2019 R$ 998,00 R$ 3.928,73 160 164 149
2020 R$ 1.045,00 R$ 4.347,61 168 181 156
2021 R$ 1.100,00 R$ 5.495,52 177 229 163

Fonte: Dieese, in: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html 
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Em síntese, a Tabela mostra três 
fatos: 

(a) O valor pretendido pelo movi-
mento sindical é significativa-
mente maior que o valor legal;

(b) Ambos cresceram mais que a 
inflação medida pelo IPCA;

(c) A política oficial de Salário Mí-
nimo é mais cuidadosa com os 
impactos da interferência no 
mercado de trabalho, e a deman-
da do movimento sindical não 
tem essa preocupação.

De acordo com a Pnad do IBGE, o 
rendimento médio habitual dos 
trabalhadores no primeiro trimes-
tre de 2021 foi R$ 2.554. Neste 
trimestre, o valor médio do Salário 
Mínimo do Dieese foi R$ 5.395. 
Portanto, o Salário Mínimo do Die-
ese é 112% maior que o rendimen-
to médio dos trabalhadores brasi-
leiros. A diferença é muito grande 
e nos leva a indagar quais seriam 
os impactos da adoção deste Salá-
rio Mínimo? Para responder essa 

questão, consideramos dois grupos 
de cidadãos brasileiros. O primei-
ro é constituído de trabalhadores 
ocupados, conforme a Pnad/IBGE 
e o segundo é formado pelos be-
neficiários do INSS (aposentados, 
pensionistas e possuidores de be-
nefícios acidentários e sociais) e 
os aposentados e pensionistas dos 
Regimes Próprios de Previdência 
Social (federal, estaduais e muni-
cipais). Obtidas as quantidades de 
pessoas em cada grupo, simulamos 
o seguinte cenário: atribuímos a 
cada indivíduo dos dois grupos o 
valor do Salário Mínimo do Dieese, 
como se todos recebessem este 
valor como seus rendimentos. Cal-
culamos os valores das respectivas 
massas e os cotejamos com o PIB 
trimestral nominal. Consideramos 
o período entre o primeiro trimes-
tre de 2012 e o quarto trimestre de 
2020. O resultado é apresentado 
nos Gráficos 1 e 2, a seguir.2

O Gráfico 1 mostra que a massa 
de rendimentos trimestrais dos 
aposentados e pensionistas evo-
lui de R$250 bilhões para R$500 

bilhões, aproximadamente, em 
valores nominais. No mesmo pe-
ríodo, a massa de rendimentos 
dos indivíduos ocupados passa de 
R$700 bilhões trimestrais para 
R$1,5 trilhões, aproximadamente. 
Somando as duas massas, chega-
mos ao resultado surpreendente: o 
PIB não seria suficiente para cobrir 
os rendimentos de trabalhadores e 
pensionistas. 

O Gráfico 2 apresenta o mesmo 
resultado, expresso em proporções 
do PIB. A soma das duas massas 
passa de 82% do PIB no primeiro 
trimestre de 2012 para 120% no 
último trimestre de 2020. No cená-
rio aqui apresentado, todos os tra-
balhadores e todos os aposentados 
e pensionistas ganhariam o Salário 
Mínimo porque a Constituição pro-
íbe valores menores para salários e 
benefícios assistenciais e previden-
ciários. E ninguém ganharia mais 
que o Salário Mínimo porque não 
“caberia” no PIB. Além disso, não 
haveria espaço no PIB para remu-
nerar outros fatores de produção, 
além do trabalho.
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Gráfico 1 – PIB Trimestral e Renda Necessária para Pagar o SM do DIEESE  
aos Trabalhadores e Inativos – 2012 a 2020 R$ Trilhões
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Gráfico 1: PIB trimestral e renda necessária para pagar o SM do 
DIEESE aos trabalhadores e inativos - 2012 a 2020 - R$ trilhões 

PIB nominal Ocupados recebendo SM do Dieese
Inativos e pensionistas recebendo SM do Dieese Todos recebendo SM do Dieese

Gráfico 2 – Proporção do PIB Necessária para Pagar o SM do DIEESE aos  
Trabalhadores e Inativos – 2012 a 2020 - Porcentagem
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Gráfico 2: Proporção do PIB necessária para pagar o SM do DIEESE 
aos trabalhadores e inativos - 2012 a 2020 - Porcentagem
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Este exercício serviu para mostrar que a questão do 
Salário Mínimo deve ser recolocada em bases realis-
tas e transparentes. Se, de um lado, em um país como 
o nosso, é preciso haver um piso nacional, de outro, 
precisamos rever o objetivo da política. Em primeiro 
lugar, precisamos admitir que os objetivos expressos 
na Constituição são irrealistas. E mais: são, até certo 
ponto, machistas, porque estabelecem que o trabalha-
dor (o homem) deve receber como pagamento o sufi-
ciente para ele e sua família, ignorando que as famílias 
podem ter mais do que um provedor. Do ponto de vista 
metodológico, a simulação que fizemos mostra que 
simplesmente indexar um suposto padrão de consumo 
leva a resultados totalmente irrealistas. Finalmente, 
as contas desta simulação mostram a necessidade de 
se discutir a vinculação de benefícios previdenciários 
e assistenciais ao Salário Mínimo.

1  Nota Técnica 218 do Dieese, disponível em: https://www.dieese.org.
br/notatecnica/2019/notaTec218SalarioMinimo.html

2  Para obter a quantidade de beneficiários do INSS, consultamos a pá-
gina https://www.gov.br/previdencia/pt-br/acesso-a-informacao/
dados-abertos/previdencia-social-regime-geral-inss/resultados-do-
rgps. Para os Regimes Próprios de Previdência Social, acessamos a 
página https://www.gov.br/previdencia/pt-br/dados-e-estatisticas/
painel-estatistico-da-previdencia/regimes-proprios-de-previdencia-
social-1/segurados-e-beneficiarios-dos-rpps-estados-df-e-municipi-
os. Neste último caso, os anos faltantes foram completados por meio 
de interpolações. 

(*) Professor Sênior da FEA/USP e Coordenador do Projeto Sala-
riômetro da Fipe. (E-mail: hzy@hzy.com.br)
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Inflação e Ansiedade Política: Desafios à Frente no Brasil

Gabriel Brasil (*)

De acordo com o IBGE, o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) − principal indicador de 
inflação do Brasil − aumentou em 
0,83% no mês de maio, chegando a 
8,1% nos últimos 12 meses e supe-
rando a mediana das expectativas 
do mercado (em 0,70%, segundo 
o Valor Data). Trata-se do maior 
aumento para este mês nos últimos 
25 anos de acordo com a série his-
tórica. Os custos com energia elé-
trica, que saltaram 5,4% no perío-
do, foram os mais representativos. 
Outros itens importantes da cesta 
de consumo dos brasileiros, como 

combustível e habitação, também 
tiveram aumentos expressivos. O 
preço da carne acumula alta de 
38% nos últimos meses. Tem sido 
notável, portanto, o impacto da 
inflação no dia a dia dos brasilei-
ros, gerando ansiedade e insatisfa-
ção principalmente entre famílias 
menos favorecidas e também na 
classe média. 

Em muitos sentidos, este cenário 
de inflação crescente é compreen-
sível: o aumento dos preços reflete 
fatores que estão sendo aparente-
mente bem acompanhados pelos 
economistas nos últimos meses 

(ainda que com incertezas acerca 
da magnitude do seu efeito). Entre 
eles, incluem-se a reabertura da 
economia (apesar da persistente-
mente grave situação sanitária do 
país), a introdução e a renovação 
do auxílio emergencial (que im-
pulsiona os preços de forma signi-
ficativa pelo lado da demanda), o 
maior uso de termoelétricas (mais 
caras) para mitigar secas em várias 
regiões do país, além de fatores 
cambiais (no caso da carne, por 
exemplo, expressos pelos maiores 
incentivos para a exportação para 
os produtores locais).

Gráfico 1 - Inflação Mensal

                     Fonte: IBGE.
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Como alento para a população, há 
uma noção pouco controversa de 
que uma parte destes fenômenos 
é temporária, o que deve ajudar 
a trazer a inflação anual para pa-
tamares menores nos próximos 
meses. É o caso, por exemplo, dos 
custos com habitação. Há, ainda, 
sinais relativamente positivos por 
parte do Banco Central no sentido 
do seu comprometimento com sua 
meta de inflação − em 3,75% para 
2021 e 3,5% para 2022 − como 
indicado pelos últimos comunica-
dos do COPOM. Vale lembrar que 
se trata de uma gestão que, pela 
primeira vez na história do Brasil, 
tem autonomia formal para perse-
guir seus objetivos de política mo-
netária, como resultado do Projeto 
de Lei 19/19, aprovado no começo 
do ano no Congresso. A diretoria 
do atual presidente Roberto Cam-
pos Neto terá, em tese, a blindagem 
política de que necessita para fazer 
o que for preciso para que a in-
flação permaneça dentro da meta 
mesmo que isso venha com impo-
pulares aumentos significativos 
na taxa de juros nos próximos dois 
anos.

Em paralelo a isso, fatores políti-
cos relevantes também marcarão 
de forma substancial o panorama 
econômico do Brasil − com impacto 
direto na inflação − neste período. 
Se por um lado, a equipe do mi-
nistro da economia Paulo Guedes 
continua advogando, ao menos 
retoricamente, por uma agenda de 
reformas de consolidação fiscal, o 
presidente Jair Bolsonaro se prepa-

ra − explícita e ativamente − para 
sua campanha de reeleição. Sinais 
crescentes nos últimos meses têm 
indicado que o presidente manterá 
uma postura (ainda mais) ambígua 
com relação à agenda de Guedes, 
representando uma contradição 
direta entre tais prioridades. Com 
sua popularidade em baixa, Bol-
sonaro tem incentivos altos para 
introduzir e/ou manter medidas 
que possam favorecer sua aprova-
ção entre eleitores de baixa renda 
e também da classe média. 

Evidências de como estes incen-
tivos têm sido materializados em 
ações concretas incluem, por exem-
plo, a acomodação de 18 bilhões 
em emendas junto ao Congresso 
no texto da PEC Emergencial, apro-
vada em março, e a interferência 
direta do presidente da República 
na governança da Petrobras em 
meio à volatilidade impopular da 
gasolina junto à classe média e aos 
caminhoneiros. A prorrogação do 
auxílio emergencial − uma medida 
importante no contexto do aumen-
to do desemprego na pandemia − 
também vem, em boa medida, no 
mesmo sentido. 

Historicamente, a inf lação tem 
exercido um papel de destaque no 
contexto da estabilidade política e 
da aprovação de incumbentes em 
países da América Latina. O au-
mento do custo de vida representa 
uma variável especialmente palpá-
vel e indigesta para a maioria dos 
eleitores, afinal. No Brasil, o au-
mento de 20 centavos na passagem 

de ônibus deu início a protestos 
massivos ao redor do país em 2013, 
desencadeando um ciclo importan-
te de agitação social. No Chile, em 
2019, uma medida similar também 
gatilhou protestos generalizados 
ao redor do país que culminaram 
no estabelecimento de uma nova 
constituinte. Fenômenos simila-
res foram registrados também no 
Equador e na Colômbia recente-
mente. Na Argentina, por sua vez, 
a inflação − em dois dígitos há mui-
tos anos − é uma variável perma-
nentemente em primeira ordem no 
debate político, exercendo impacto 
profundo e direto na aprovação de 
governos consecutivos, à esquerda 
e à direita. Trata-se, portanto, de 
indicador fundamental na deter-
minação dos rumos políticos da 
região, o que, inevitavelmente, 
precisa ser incorporado também 
no seu debate econômico. Planos de 
equilíbrio fiscal ou monetário que 
não consideram de forma prioritá-
ria dinâmicas sociais dificilmente 
prosperam − sobretudo em um 
período em que a maioria dos go-
vernos enfrenta situações difíceis 
nos seus respectivos parlamentos. 

No caso atual do Brasil, há limita-
das evidências de que a inflação 
sairá do controle − repetindo, por 
exemplo, a trajetória de deteriora-
ção monetária ocorrida em 2015. 
Há, contudo, múltiplos motivos 
para imaginar que a robustez da 
nossa moeda será testada: 2021 
seguirá marcado por fenômenos 
climáticos, sanitários e sociais la-
tentes se somando a, principalmen-
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te, um conjunto de incentivos polí-
ticos potencialmente poderoso em 
meio a um ambiente eleitoral con-
turbado. A reduzida coesão social 
resultante da elevada polarização 
significa que políticas econômicas 
tendem a ter efeito potencialmen-
te reduzido − um cenário que é 
exacerbado pelas notórias dificul-
dades de coordenação dentro do 
governo federal, com recorrentes 
conflitos públicos entre os minis-
tros quanto aos rumos econômicos 
do país.

Neste complexo contexto, fica es-
pecialmente difícil para os econo-

mistas fazer previsões, sobretudo 
considerando-se também as trans-
formações relevantes em curso 
no ambiente externo, marcado 
por elevada liquidez. É bastante 
razoável, no entanto, afirmar que 
viveremos meses de ansiedade 
econômica crescente, ao menos até 
a eleição presidencial de 2022. A 
inflação − um fantasma recorrente 
na história econômica do Brasil 
− seguirá assustando eleitores e 
representantes do governo. Para 
evitarmos repetir erros do passado 
(que invariavelmente prejudicam 
em particular famílias menos favo-
recidas), nos caberá prudência. 

(*) Economista pela Universidade Federal de 
Minas Gerais e mestre em economia política 

internacional pela Universidade de São Paulo. 
(E-mail: gabrielchbrasil@gmail.com).
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A Recente Melhoria nos Números Fiscais 

Guilherme Tinoco (*)

Vem melhorando, nas últimas semanas, a percepção 
geral em relação ao cenário fiscal. O principal fator 
por trás disso é a projeção para a dívida pública (no 
caso, a dívida bruta sobre o PIB), que reduziu subs-
tancialmente em pouco tempo. Há três meses, por 
exemplo, a projeção média entre algumas instituições 
de renome sugeria uma dívida, ao final de 2021, em 

89,6% do PIB, ligeiramente acima daquela observada 
no final de 2020, quando terminou em 88,8% do PIB. 
Agora em junho, essa projeção média já se encontra 5 
pontos percentuais abaixo de onde estava em março, 
apontando para 84,6%, e a mais otimista dentre elas 
já se encontra ligeiramente abaixo de 82% (Gráfico 1). 
O que mudou desde então?

Gráfico 1 - Projeção Dívida Bruta (% PIB) ao Fim de 2021 – Instituições Selecionadas
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A dívida bruta depende, funda-
mentalmente, do custo de carre-
gamento e do resultado primá-
rio do governo. Eventualmente, 
pode-se beneficiar da monetização 
de alguns dos ativos do governo, 
como as reservas internacionais. 
No denominador da relação, quan-
to maior o PIB nominal, menor é o 
valor da fração.

Tendo esse esquema em mente, 
pode-se perceber o que vem funda-
mentando a redução nas projeções. 
Em relação ao resultado primário, 
no final de maio houve um incre-
mento em torno de R$ 100 bilhões 
na projeção oficial do governo, 
refletindo essencialmente uma ar-
recadação muito mais forte do que 
a prevista pouco tempo antes. Em 
relação aos ativos, houve a incor-

poração nas estimativas de uma 
devolução de recursos do BNDES 
em 2021, também na casa dos R$ 
100 bilhões. Já no que se refere ao 
custo de carregamento da dívida, 
apesar da elevação das estimativas 
para a taxa Selic de fim de ano, os 
impactos desse movimento são 
quantitativamente muito menores 
em relação aos efeitos colocados 
anteriormente.

Contudo, os maiores efeitos ocor-
rem no denominador da relação. 
As estimativas para o PIB nominal 
subiram bastante, tanto por conta 
do PIB real (que pode crescer em 
torno de 5%) quanto por conta da 
inflação do PIB, que possivelmente 
será a maior desde 2003. A elevada 
inflação do PIB reflete a acelera-
ção nos preços ao consumidor e 

outros preços da economia, como 
o das commodities. É, também, o 
que acaba explicando o aumento 
na arrecadação mencionado ante-
riormente. 

Sobre isso, vale notar que estamos 
diante de um momento muito atí-
pico em relação ao comportamento 
do PIB real e, sobretudo, do PIB 
nominal. A partir de um exercício 
que utiliza números próximos às 
medianas de mercado, percebe-se 
que, no final de 2021, o PIB real 
seguirá ainda significativamente 
abaixo da tendência pré-crise, en-
quanto o PIB nominal, ao contrário, 
poderá ultrapassar a sua tendência 
anterior à pandemia, como mostra 
o Gráfico 2.

Gráfico 2 - PIB Nominal e PIB Real – Tendência Pré-Crise x Cenário Atual – (2019 = 100)
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Fonte: Elaboração própria. Cenário baseado em projeções de mercado.
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Verificando, desta maneira, os efei-
tos descritos anteriormente em 
conjunto, percebe-se que há vários 
fatores explicando a melhora fis-
cal: um pouco de sorte (preço de 
commodities em alta), um pouco 
de fatores positivos (maior cresci-
mento real do PIB), um pouco de 
fatores negativos (maior inflação), 
um pouco de coisas menos relevan-
tes para a dinâmica (devoluções 
do BNDES) e também um pouco de 
efeito da política econômica, nota-
damente o teto de gasto, que ajuda 
a segurar a despesa em um cenário 
de aumento da receita.

A partir dessa melhora, o que temos 
de perspectivas? Começando pela 
dinâmica de dívida, a redução no 
curto prazo evidentemente é boa 
notícia e melhora sua trajetória 
futura. Apesar disso, ela terminará 
o ano ainda acima de 80% do PIB, 
valor mais alto do que as projeções 
mostravam poucos anos atrás. 
Nesse caso, é importante que a me-
lhoria pontual seja acompanhada 
de um incremento na perspectiva 
para as variáveis que determinam 
a trajetória futura, especialmente 
crescimento econômico e os resul-
tados primários.

Nessa linha, será boa notícia se o 
governo conseguir antecipar em 
alguns anos a reversão do resulta-

do primário para o campo positivo. 
As questões fundamentais, nesse 
aspecto, passam por saber (i) se 
o ganho de arrecadação acima do 
normal é temporário ou perma-
nente; (ii) se o crescimento do PIB 
terá fôlego maior e (iii) se o preços 
de commodities seguirão elevados. 
Se o cenário for positivo para essas 
perguntas, a trajetória de dívida 
também ficará significativamente 
melhor.

Para obter esses bons resultados, 
contudo, há que se lidar com desa-
fios de curto prazo. Por exemplo: o 
resultado primário melhorará este 
ano por conta do teto, mas este 
tem comprometido muito a des-
pesa discricionária do governo. O 
corte de gastos importantes, como 
aqueles relacionados à pesquisa 
e desenvolvimento, à fiscalização 
ambiental, dentre outros, além 
da redução expressiva do inves-
timento público, que se mantém 
em patamares muito baixos, não 
deixa de ser preocupante. Saber se 
esse movimento é sustentável e/
ou, pior, se impacta negativamente 
o crescimento de longo prazo se 
torna questão relevante para aces-
sar as perspectivas fiscais de curto 
prazo. 

O cenário torna-se mais preocu-
pante quando, em meio a esse con-

texto, verifica-se que o orçamento 
vem destinando grande volume de 
recursos para emendas do relator, 
que servem para financiar gastos 
pulverizados, enquanto programas 
mais estruturantes têm sido pe-
nalizados. Mesmo sabendo que o 
espaço no teto em 2022 será maior, 
ainda assim, serão anos difíceis 
para as despesas discricionárias. 

Por fim, há que se mencionar que 
quanto maior for a percepção de me-
lhora fiscal, mais poderá haver pres-
são para o aumento de gastos, espe-
cialmente em ano eleitoral. O Gráfico 
3 mostra que a despesa primária 
federal terá um aumento nominal 
muito modesto em 2022 (que confi-
gurará queda em termos reais). Isso 
ocorre porque, mesmo com o limite 
do teto de gastos crescendo mais de 
8% para o ano que vem, há que se 
lembrar que o ano de 2021 vem con-
tando com um elevado montante de 
gastos extrateto, que, em vista das 
regras fiscais existentes, tendem a 
não se repetir em 2022. Na verdade, 
autoridades do governo vêm falando 
simultaneamente em reforço ao 
Bolsa Família, aumento de salário 
de servidores e incremento no 
investimento. Resta observar se 
realmente vai haver a tentativa de 
gastar além do teto e, em caso posi-
tivo, por quais instrumentos.
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Gráfico 3 - Despesa Primária Federal (R$ Bilhões Correntes)
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Fonte: para 2021, relatório de avaliação bimestral (maio de 2021). Para 2022, estimativa própria, levando em conta o aumento de 8,5% no limite 
do teto e uma estimativa para as despesas extrateto recorrentes (sendo o Fundeb a mais representativa).

De qualquer forma, podemos concluir que mesmo 
com uma bem-vinda melhora pontual no cenário das 
contas públicas, há que se manter a responsabilida-
de fiscal como princípio fundamental. O respeito às 
regras fiscais é crucial, ainda que aperfeiçoamentos 
cuidadosamente discutidos possam ser implemen-
tados, evitando, logicamente, qualquer oportunismo 
eleitoreiro. A melhoria na qualidade do gasto público, 
buscando eficiência, também precisará se intensifi-
car para que o Estado possa cada vez fazer mais com 
menos e, sobretudo, garantir proteção social maior 
aos mais vulneráveis. E, não menos importante, preci-
saremos de voltar a crescer, de maneira sustentável, a 
taxas mais elevadas. Sem isso, não há como melhorar 
estruturalmente as contas públicas e, consequente-
mente, as condições de vida da população.

(*) Mestre em Economia pela FEA/USP.  
(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com). 1
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Ideologia e Comportamento: Quando o Discurso Político Pode 
Matar

Guilherme Figueira (*) 
Luca M. Louzada (**) 

1 Background Teórico e Evidên-
cia Empírica Internacional

Um tema que tem sido explorado 
na literatura de economia política 
recente é a relação entre atitude 
de políticos e comportamento dos 
eleitores. Normas sociais são dinâ-
micas e podem ser influenciadas 
pelo comportamento do grupo e, 
principalmente, por posiciona-
mentos das figuras de liderança. 
Essas normas, por sua vez, têm 
influência na formação de crenças 
e expectativas que afetam as ações 
de cada indivíduo (ACEMOGLU; 
JACKSON, 2015). Tais influências 
tendem a se difundir de forma 
intensa, pois há um efeito de com-
plementaridade: quanto maior for 
a identificação dos indivíduos com 
um grupo, maior a chance de que 
engajem em ações semelhantes às 
de outros membros desse grupo. 
Os indivíduos têm, assim, incentivo 
para expressar posicionamentos 
mais extremos a fim de sinalizar 
que são ideologicamente alinhados 
ao restante do grupo e se senti-
rem incluídos (SCHNAKENBERG, 
2014). Inserindo esse contexto no 
plano político, naturalmente cons-
tatamos que os líderes podem, por 
meio do exemplo ou discurso, ser 

bastante influentes no comporta-
mento de seus eleitores e na defi-
nição do que é um comportamento 
socialmente desejável, e esses efei-
tos tendem a aumentar com o cres-
cimento da polarização ideológica 
na sociedade.

Essa relação é observada empiri-
camente em diferentes cenários. 
Tratando-se de influência por meio 
de exemplo, Ajzenman (2021) mos-
trou que casos de cola em escolas 
de ensino médio aumentaram após 
escândalos de corrupção no go-
verno no México virem a público. 
O que é mais preocupante, nesse 
contexto, é que o efeito dos discur-
sos de políticos pode ultrapassar a 
mera influência em comportamen-
tos simples e passar a alterar ati-
tudes com consequências graves, 
como as relacionadas à violência: 
nos Estados Unidos, o alinhamento 
ideológico a Donald Trump aumen-
tou a probabilidade de indivíduos 
expressarem opiniões xenofóbi-
cas em público (BURSZTYN et al., 
2020). A associação de governos 
populistas a posicionamentos an-
ticientíficos tende a agravar ainda 
mais esse quadro, pois o incentivo 
a ações negacionistas durante ca-
lamidades públicas pode ser de-

sastroso, inclusive custando vidas. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, 
eleitores republicanos foram mais 
propensos a ignorar ordens de 
evacuação durante o furacão Irma 
(LONG et al., 2020), e indivíduos 
conservadores expressam menos 
intenção de se vacinar, além de 
ter menos confiança nas autori-
dades médicas (BAUMGAERTNER 
et al., 2018). Similarmente, na Eu-
ropa, países em que uma parcela 
maior vota em partidos populistas 
também têm uma maior fração 
da população que não confia nas 
autoridades médicas e que hesita 
em aderir a programas de vaci-
nação (KENNEDY, 2019). Durante 
a pandemia de COVID-19, foram 
observados inúmeros exemplos de 
situações semelhantes, em que o 
posicionamento negacionista de lí-
deres políticos teve consequências 
na resposta da população às medi-
das de combate à doença.

No México, aparições públicas do 
presidente Obrador, que repetidas 
vezes ignorou recomendações de 
isolamento social e uso de másca-
ras, foram associadas a aumentos 
de mobilidade, particularmente 
nas regiões onde seu apoio político 
é mais consolidado (DAVERIO OC-
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CHINI et al., 2020). Paralelamente, 
em países como o Reino Unido e a 
Nova Zelândia, posições políticas 
mais conservadoras estão associa-
das a um maior ceticismo frente à 
necessidade de lockdown e risco 
quanto a contaminação pelo vírus 
ou a menor adesão a políticas de 
distanciamento (STURGIS et al., 
2020; MAHER et al., 2020). Nesses 
casos, contudo, não há conexões 
diretas com ações da liderança 
política e, sim, com o alinhamento 
dos eleitores no espectro político. 
E possível, portanto, pensar em 
dois mecanismos diferentes para 
explicar a relação entre posição po-
lítica e comportamento na pande-
mia: a influência direta das ações 
e discursos do líder, e tendências 
negacionistas associadas a fatores 
ideológicos intrínsecos dos eleito-
res. Em outras palavras, será que 
os eleitores de Obrador não respei-
tam o distanciamento porque são 
negacionistas a priori, ou porque 
estão seguindo o exemplo do líder 
que admiram?

Buscando responder a essa ques-
tão, Freira et al. (2020) fizeram um 
experimento em quatro países, en-
trevistando eleitores de diferentes 
posições políticas acerca de suas 
percepções de risco do avanço da 
COVID-19. Os autores concluem 
que o fator de identidade social e 
alinhamento ao grupo é determi-
nante para a adesão às medidas de 
combate à pandemia e compreen-
são do risco, enquanto o fator ideo-
lógico intrínseco aos eleitores não 
é tão importante. Uma observação 

que pode corroborar essa teoria é o 
fato de que não foram encontradas 
diferenças significativas na adesão 
a medidas contra o coronavírus 
entre eleitores de ideologias opos-
tas em outros países europeus 
(BECHER et al., 2020). Isso sugere 
que de fato uma ideologia anticien-
tífica intrínseca dos eleitores não é 
suficiente para explicar as atitudes 
negacionistas observadas na pan-
demia, e que o posicionamento dos 
líderes políticos do país é impor-
tante para explicar tais variações 
comportamentais. Em estudo que 
também reforça esse ponto, Dyevre 
e Yeung (2020) mostraram que, 
mesmo na Bélgica, país em que 
não há uma polarização tão grande 
e o governo não é caracterizado 
como representante de correntes 
populistas, apoiadores do partido 
que está no poder tendem a apoiar 
mais as medidas governamentais 
— por terem votado naqueles re-
presentantes, tendem a confiar 
mais no que dizem.

Dessa forma, há um efeito ideoló-
gico nas opiniões e atitudes, mas 
o discurso e exemplo dos líderes 
é preponderante. Ademais, a po-
larização política e a presença de 
traços populistas no governo são 
fatores que também contribuem 
para que haja maior distinção com-
portamental. Quanto à polariza-
ção, Soderborg e Muhtadi (2020) 
mostram que, na Indonésia, a in-
tensidade de variação na adoção 
de medidas de prevenção à doença 
é proporcional à magnitude de 
conflitos político-partidários nos 

governos locais, aumentando com 
a polarização. Sobre o papel do 
populismo, é evidente que medidas 
de combate à pandemia como proi-
bição de atividades não essenciais 
e uso obrigatório de máscaras são 
bastante impopulares, o que ex-
plica a relutância de líderes popu-
listas em concordar com essas es-
tratégias. Nessa linha, McKee et al. 
(2020) delineiam os mecanismos 
pelos quais o populismo pode ter 
contribuído para o agravamento 
da pandemia de COVID-19: a ten-
dência de populistas a promover 
desconfiança de instituições, o que 
explica ir contra as recomendações 
de autoridades sanitárias e incenti-
var o discurso de que a doença era 
um complô da mídia; a propensão 
a procurar culpados pelos proble-
mas, promovendo discursos de 
”nós versus eles” e termos como ”o 
vírus chinês”; e o negacionismo em 
geral, com a promoção de ideias de 
conspiração e atenção seletiva às 
evidências científicas. Assim, o go-
verno ser marcadamente populista 
também aumenta a chance de que o 
líder haja de maneira negacionista 
e de que os eleitores sejam influen-
ciados por tais ações, pois líderes 
populistas são tradicionalmente 
carismáticos.

Não surpreende, portanto, que 
todas essas relações tenham sido 
observadas nos Estados Unidos, 
país que em 2020 estava extrema-
mente polarizado e com um gover-
no populista. Foi extensamente 
relatado que eleitores republicanos 
são mais propensos a negligenciar 
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os riscos de contaminação e a não aderir a medidas 
de isolamento (PAINTER; QIU, 2021; ALLCOTT et al., 
2020), e essa variação comportamental se traduz em 
um aumento no número de mortes e infecções em 
regiões pró-Trump (GOLLWITZER et al., 2020). Nesse 
sentido, então, as características do governo Bolsona-
ro e do cenário político brasileiro sugerem que o Brasil 
também seria um excelente objeto de estudo para o 
tema.

2 Dados para o Brasil e o Efeito Bolsonaro

A polarização política no Brasil, os traços populistas 
e reacionários de Bolsonaro e suas repetidas atitudes 
contrárias às recomendações de autoridades sanitá-
rias sobre a COVID-19, tanto em falas e ações pesso-
ais quanto em determinações institucionais, fazem 
com que seja de interesse estudar as relações entre 
alinhamento ideológico ao presidente e adesão ao 
distanciamento e outras medidas de combate à pande-
mia. De forma similar ao que foi observado em outros 
países, eleitores pró-governo declararam percepções 
menores de risco da gravidade da pandemia (CALVO; 
VENTURA, 2021). Foi mostrado, com o uso de event 
study, que o isolamento social diminuiu após falas e 
manifestações do presidente, caindo mais em cidades 
onde ele tem maior número de eleitores (AJZENMAN et 
al., 2021). Municípios com maior percentual de votos 
em Bolsonaro também sofreram uma aceleração na 
incidência da doença e nas hospitalizações e mortes 
após discursos do presidente (MARIANI et al., 2020), 
e tiveram mais casos e óbitos confirmados por COVID-
19 quando se leva em conta fatores socioeconômicos 
da população (ROUBAUD et al., 2020). Há, ainda, dife-

renciação mesmo entre as cidades em que ele venceu: 
o número de casos e óbitos é maior nos locais em que 
Bolsonaro venceu com uma margem ampla em relação 
a cidades nas quais a vitória foi mais apertada (CA-
BRAL et al., 2021). Por fim, estudando a segunda onda, 
Rache et al. (2021) documentaram a existência de 
correlação entre aceleração de óbitos pela doença em 
2021 e percentual de votos em Bolsonaro nas eleições 
de 2018, considerando níveis estaduais e municipais.

Como os estudos mencionados foram realizados em 
escala municipal ou maior, é um exercício interessante 
investigar se as associações se mantêm em nível intra-
municipal. Usando geolocalização, associamos dados 
de óbitos confirmados por COVID-19 com resultados 
eleitorais da corrida presidencial de 2018 na cidade de 
São Paulo. 1 Seguindo a métrica de Rache et al. (2021), 
calculamos a variação entre o número médio de mor-
tes por dia em 2020 e 2021 por distrito da capital, 
como uma medida da severidade da segunda onda da 
doença. Em seguida, associamos esses dados ao per-
centual de votos em Bolsonaro no primeiro turno das 
eleições de 2018. Os resultados podem ser vistos no 
mapa a seguir (Figura 1). Distritos na cor mais clara e 
em vermelho, em sua maioria em regiões mais pobres 
da cidade, tiveram um percentual menor de votos em 
Bolsonaro, enquanto os distritos em azul ou vinho 
escuro são aqueles em que houve maior percentual de 
votos. A escala de cores indica o tercil dos distritos em 
relação às duas variáveis, votos e aceleração de óbitos. 
Por exemplo, distritos em vermelho, no canto inferior 
direito da legenda, estão no tercil com maior valor no 
que se refere a aceleração de óbitos, mas no tercil com 
menor percentual de votos.
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Figura 1 - Aceleração de Óbitos e Votos em Bolsonaro 
por Distrito

Nota: 1) Aceleração de Óbitos é definida como a variação percentual 
entre o número médio de óbitos confirmados por COVID-19 
por dia ao longo do ano de 2020 e o número médio de óbitos 
confirmados por COVID-19 por dia nos três primeiros meses de 
2021; 2) Votos no primeiro turno.

A correlação entre as duas variáveis é positiva e signi-
ficativa (R = 0.37,p < 0.0002), como pode ser observado 
na Figura 2. O tamanho dos círculos é proporcional à 
população de cada distrito, e as cores indicam o quar-
til de renda, com os distritos mais ricos sendo os mais 
claros. Além da relação entre votos e aceleração de 
óbitos, há uma forte associação entre renda média e 
percentual de votos, o que também é característico do 
eleitorado de Bolsonaro.

Figura 2 - Votos por Local de Votação

Nota: 1) Aceleração de Óbitos é definida como a variação percentual 
entre o número médio de óbitos confirmados por COVID-19 por 
dia ao longo do ano de 2020 e o número médio de óbitos confir-
mados por COVID-19 por dia nos três primeiros meses de 2021; 
2) O tamanho dos círculos é proporcional à população de cada 
distrito, e as cores indicam o quartil de renda, com os distritos 
mais ricos sendo os mais claros; 3) Os distritos Marsilac e Mooca 
foram omitidos da figura por terem valores muito extremos, mas 
não foram excluídos do cálculo do coeficiente de correlação.

Apesar de ser difícil inferir causalidade, é interessante 
notar que a mesma relação se repete em níveis esta-
duais, municipais e intramunicipais. Diversos estudos 
com diferentes estratégias de identificação encontra-
ram evidências que se complementam, identificando 
relações entre apoio ao presidente e ações negacio-
nistas no que se refere à percepção da severidade na 
pandemia, à atitude e respeito a medidas de isola-
mento, e nas consequências dessas ações no referente 
ao número de casos e óbitos em termos absolutos ou 
considerando a gravidade da segunda onda da doença. 
Essas evidências, apoiadas no embasamento teórico 
da ciência política e nas observações semelhantes ao 
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redor do mundo, sugerem a exis-
tência de relação causal.

Estudos futuros, portanto, são ne-
cessários para confirmar o nexo 
causal e detalhar os mecanismos 
e nuances dos efeitos das ações e 
discursos de Bolsonaro nos desfe-
chos da pandemia. Compreender a 
forma como líderes afetam o com-
portamento dos cidadãos é essen-
cial para delinear políticas públicas 
de conscientização que promovam 
medidas de saúde pública e re-
forçar os checks and balances das 
instituições, evitando que políticos 
extremistas e populistas causem 
sequelas irreversíveis na formação 
de opinião da população. O caso do 
Brasil merece particular atenção, 
pois os impactos do discurso ne-
gacionista e extremista podem ser 
bastante duradouros, potencial-
mente se estendendo para outras 
áreas que não a saúde pública, 
como ceticismo no combate a mu-
danças climáticas e aumento da 
violência xenofóbica.
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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 apre-
senta a evolução dos valores das carteiras. (1) Carteira 
de Mercado: comprada em ações e vendida na taxa de 
juros livre de risco; (2) Carteira Tamanho: comprada 
em ações de empresas pequenas e vendida em ações 
em empresas grandes; (3) Carteira Valor: comprada 

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-
-valor de mercado” e vendida em ações de empresas 
com baixa razão; (4) Carteira Momento: comprada em 
ações de empresas vencedoras e vendida em ações de 
empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do 
NEFIN, seção “Fatores de Risco”: <http://nefin.com.br/
risk_factors.html>.

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 – 11/06/2021)

 

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana -0,78% -0,55% -0,21% -0,42%

Mês atual 0,99% 1,57% -1,59% 2,80%

Ano atual 11,35% 3,31% 14,15% 8,74%

2010-2021 -38,59% -8,70% 637,91% 4,06%
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Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 11/06/2021)

 

Tabela 2 

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

1.   BIDI4 6869,20 SMLS3 4,23

2.   SQIA3 1131,35 CSMG3 6,21

3.   MDIA3 598,79 ELET3 6,64

4.   MGLU3 410,05 CPLE6 8,26

5.   MILS3 352,48 TRPL4 8,68

6.   GNDI3 303,45 BRAP4 12,88

7.   VIVA3 297,11 BRDT3 13,71

8.   HAPV3 280,54 BEEF3 13,72

9.   RADL3 243,50 CYRE3 13,96

10.   CARD3 238,71 ROMI3 14,32

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

são ao risco), quando os investidores exigem retorno 
esperado alto para investir no mercado, e baixa em 
momentos bons. A Tabela 2 apresenta o inverso do di-
vidend yield, conhecido como Razão Preço-Dividendo, 
de algumas empresas. Ordena-se os papéis da última 
semana de acordo com essa medida e reporta-se os 
papéis com as dez maiores e dez menores Razões 
Preço-Dividendo.
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Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 10/06/2021)

 

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   CYRE3 9,87% MTRE3 26,04%

2.   BRFS3 8,99% DMMO3 25,09%

3.   VVAR3 8,96% TASA4 21,69%

4.   TEND3 8,59% TASA3 19,68%

5.   BBDC4 8,32% MOSI3 19,30%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   YDUQ3 1,27% RCSL4 13,25%

2.   CVCB3 0,91% HBRE3 5,60%

3.   JBDU4 0,66% RCSL3 5,08%

4.   BRFS3 0,61% PLPL3 4,22%

5.   EZTC3 0,60% FRTA3 4,00%

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

empresa. O short interest do mercado, apresentado no 
gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short in-
terest individuais. A Tabela 3 reporta os cinco maiores 
short interest individuais e taxas de aluguel da semana 
passada, tanto em nível como primeira diferença (no 
caso deste último, são excluídos os papéis que tiveram 
variação negativa).
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A

B

1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasio-
nada pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar repro-
duzir 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/>.

O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada 
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do 
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVES-
PA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura espera-
da para o mercado americano calculado pela CBOE®. 

O Gráfico 4A apresenta ambas as séries. O Gráfico 
4B apresenta a diferença entre o 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)
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Machine learning para previsão intraday de retornos no merca-
do acionário brasileiro

Henrique Leone Alexandre

Dissertação de Mestrado
Orientador: Alan de Genaro Dario
Banca: Rodrigo de Losso da Silveira Bueno, Marcelo Fernandes, Thársis Tuani Pinto Souza
Link:  https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052021-212420/pt-br.php

Resumo

Esse trabalho aplica diferentes métodos de estimação, especializados em lidar com alta dimensionalidade 
dos dados, em janelas móveis para realizar previsões de retorno um passo à frente utilizando dados de alta 
frequência, 5 minutos. Os métodos utilizados são o ridge, LASSO, elastic net, PCR e PLS. As variáveis explicativas 
são apenas os retornos defasados da própria e de outras ações presentes no índice Ibovespa. Mais que somente 
estatísticos, o sentido econômico por trás dessas variáveis é que elas tornam possível capturar, de forma rápida, 
o impacto de novas informações sobre as empresas. O objetivo deste trabalho é realizar uma comparação do 
desempenho para previsão de retornos fora da amostra entre os métodos citados. Os resultados mostram que o 
Ridge produz o melhor desempenho entre todos os métodos, com uma vantagem significativa. Para avaliar a ro-
bustez dos resultados, foram formadas diferentes carteiras. Os retornos obtidos para o portfólio composto pelas 
ações mais voláteis e para o portfólio que explora a previsibilidade dos métodos de machine learning, mesmo sob 
uma premissa conservadora sobre o custo da transação, sugerem que essas abordagens parecem promissoras 
para serem aplicadas por traders.
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Assistência farmacêutica aos portadores de diabetes mellitus: 
impacto do farmácia popular e do acesso via judicialização da 
saúde

Vanessa Boarati
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Resumo

O amplo acesso a medicamentos no tratamento do Diabetes Mellitus (DM) é essencial para a redução de 
complicações e comorbidades, melhorando o estado de saúde e a expectativa de vida do paciente. Na presen-
te tese analisamos duas formas de acesso aos medicamentos, no Brasil, por portadores dessa doença crôni-
ca: o Programa Federal Farmácia Popular (PFP) e a Judicialização da Saúde. Na primeira parte, avaliamos o 
impacto do PFP sobre taxas municipais de internação e mortalidade do DM, comorbidades e complicações 
associadas a esta enfermidade crônica de prevalência elevada e crescente em todo o mundo, em particular, 
em países em desenvolvimento como o Brasil. Para tanto, utilizando duas bases de dados originais estrutu-
radas com base em dados recebidos, via Lei de Acesso à Informação (LAI), do Ministério da Saúde e Fiocruz, 
implementamos um modelo de efeito fixo com controles. A especificação foi implementada com o intuito de 
expurgar dos resultados o efeito de outras políticas públicas de saúde relacionadas à atenção primária (na 
qual está incluída o DM), fatores demográficos, epidemiológicos, econômicos e sociais. Nossos resultados in-
dicam impacto do programa nas taxas de internação, na população acima de 45 anos, no sinal esperado (re-
dução), do Diabetes Mellitus (-0.056), Doenças Hipertensivas (-0.074) e Insuficiência Cardíaca (-0.111); e nas 
taxas de mortalidade aumento de Doenças Hipertensivas (-0.012) e Doenças Cerebrovasculares (-0.018). 
Identificamos, ainda, efeitos heterogêneos por gênero (maior impacto nas mulheres), idade (diferenciado 
acima de 65 anos), região e perfil de desenvolvimento do município (medido pelo IDHM). Nossos resultados 
revelam, ainda, menor impacto em municípios com menor desenvolvimento (IDHM < 0,5) e, em particular, 
na Região Norte, o que pode estar relacionado à maior concentração do PFP em determinadas regiões pela 
expansão, por livre demanda dos estabelecimentos privados, da modalidade credenciada (“Aqui Tem Far-
mácia Popular”). Na segunda parte, realizamos uma detalhada análise do acesso à medicação por meio da 
judicialização da saúde por portadores de DM, com base em dados disponibilizados pelo Sistema da Coor-
denação das Demandas Estratégicas do SUS no Estado de São Paulo (S-Codes). Segundo nossas estimativas, 
essas demandas cresceram, entre 2011 e 2017, a uma taxa anual de 26% a.a. e representaram, em 2017, 
25% do total gasto com atendimentos de determinações judiciais no Estado, sendo 52% dessas concentra-
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das em 10 municípios do Estado. Na comparação dos custos total e custo médio por paciente verificamos, 
também, que a via judicial, em 2017, a judicialização, atendeu a uma proporção equivalente a 0, 1% do total 
de pacientes do PFP, mas consumiu valor equivalente a 12% do total gasto pelo programa Federal. O perfil 
dos demandantes, segundo análise de georreferenciamento elaborada com base nos dados do CEP da resi-
dência do autor da ação (paciente) e dados do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), revela que 
apenas 15% possuem maior vulnerabilidade (11% média, 0.02% alta rural, 2.7% alta urbano e 0.9% muito 
alta urbano). A judicialização é motivada principalmente pela requisição da insulina análoga, em média, 
770% mais caro que o substituto disponível no SUS e PFP, incluindo, ainda, por conveniência do paciente, 
itens disponibilizados gratuitamente pela política pública. Na maior parte das ações, o local de tratamento 
é um hospital privado/médico privado (63%) e o patrono um advogado público (80%), quando analisados 
conjuntamente, temos que: (i) 53% das ações são de médico e advogado privados; (ii) 10% são de médico 
particular e advogado público; (iii) 9% são de médico e advogado públicos; e (iv) 19% por médico público 
e advogado privado. Ademais, utilizando base de dados originais estruturada com dados S-Codes (via LAI) 
e controles (Datasus, Rais, IBGE), elaboramos duas análises empíricas com base em modelos de regressão 
não lineares de escolha dicotômica Probit. Na primeira, avaliamos as variáveis associadas à probabilidade 
de judicialização de pacientes portadores de DM no nível municipal e verificamos que, implementados os 
testes de robustez, há efeito significativo das variáveis de acesso ao SUS (negativo), despesa com saúde (ne-
gativo) e oferta de médicos (positivo). Por outro lado, não encontramos efeito da variável proxy de acesso 
a justiça, calculado pelo total de advogados privados e públicos per capita, PIB per capita e do Programa 
Farmácia Popular. Na segunda análise, avaliamos as principais características associadas aos demandantes 
que buscam acesso aos medicamentos para o tratamento do DM por meio do expediente da justiça gratuita 
(patronos públicos). Segundo nossos resultados, a demanda judicial conduzida por advogado público, em-
bora represente uma pequena parcela do total da judicialização, é positivamente associada a demandantes 
de maior vulnerabilidade e local de tratamento em um hospital público ou UBS (receita médico SUS).
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Da Formatação de um Hub Financeiro na Europa e a Decadência 
Lisboeta: Uma Breve Análise

José Alex R. Soares (*)

1  Introdução

A chegada da família real ao Brasil 
em 1808 e a transferência da corte 
de Lisboa para o Rio de Janeiro 
marcam o princípio do fim da era 
colonial,1 culminando na crise do 
antigo sistema colonial, marca-
da pela predominância do capital 
mercantil sobre a produção da 
economia mundial (NOVAES, 1979; 
ARRUDA, 1980; PRADO Jr., 1993). A 
abertura dos portos às nações ami-
gas é o grande desfecho e demarca 
não apenas o fim de uma era, mas 
essencialmente o início da transi-
ção para uma nova etapa, de rein-
serção da economia brasileira no 
interior da economia mundial co-
mandada pelo capital financeiro.2 

A fuga de uma corte da periferia 
europeia para sua colônia é a pedra 
de toque de uma pantomima ou 
típico fado português. Ela celebra 
o desajuste espacial, um gap entre 
metrópole e colônia, entre centro 
político e núcleo de concentração 
econômica. Desta forma, “[...] abo-
liu-se o desajuste que se formava 
pela separação no espaço do centro 
político e de decisões do núcleo de 
concentração das forças produti-
vas que sustentavam a economia e 
finanças da nação.” (NASCIMENTO, 
2004, p.191). 

O advento da corte no além-mar 
não supera a sua exposição frente 
à realidade de plena mudança da 
economia mundial. A condição de 
precarização desse pequeno país 
ibérico se acelerou não apenas pela 

condição de sua exposição militar 
(presença das forças napoleônicas 
nas suas fronteiras),3 mas essen-
cialmente pela sua própria depen-
dência na estrutura de comércio 
enquanto metrópole estagnada, 
presa ao passado colonial mer-
cantil, diante de uma economia 
mundial que passava por transfor-
mações aceleradas a partir da pre-
dominância do capital industrial 
financeiro e militar da City. 

A condição tutorial da Inglaterra 
sobre Portugal é reflexo dessa re-
alidade econômica e política, ex-
pondo sua dependência que já não 
era nova, mas agora agravada pelas 
mudanças do sistema econômico 
mundial (CARDOSO, 2010; RAFFA-
ELLI, 2018).



35economia & história34 economia & história

junho de 2021

Ela simboliza tardiamente o fim de 
um ciclo mercantilista − o esgota-
mento de um sistema sustentado 
pelo capital comercial e o apare-
cimento de um capital industrial 
financeiro, anunciando uma nova 
ordem mundial que há tempos 
reivindica seu lugar na história. 
Em termos, a revolução industrial 
foi acompanhada por mutações 

substantivas nas finanças interna-
cionais (FLANDREAU et al., 2009).

2   Da Formatação de um Hub Fi-
nanceiro: Portugal e Seu Cami-
nho

Para efeitos elucidativos, precisa-
mos retornar na linha do tempo. 
Em meados do século XVIII é pos-
sível detectar um grande hub fi-

nanceiro se formando na Euro-
pa (Figura 1), magnetizando as 
finanças mundiais para além da 
City nesse momento. Ainda em 
meados desse século, o continente 
europeu já dispunha de 78 centros 
financeiros, sendo metade portos 
(FLANDREAU et al., 2009, p. 158). 
Lisboa encontrava-se na maior teia 
de cinco centros – que incluía Ams-
terdã, Gênova, Livorno e Londres.4
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A intensidade e o volume das tran-
sações financeiras em meados do 
século XVIII definiram o papel dos 
principais centros financeiros para 
o próximo século. Os primeiros pi-
lares dessa arquitetura financeira 
ainda se passam em Amsterdã, 
com o surgimento de mercado de 
dívida soberana (FLANDREAU; 
FLORES, 2017). 

Consolidava-se o deslocamento 
do centro financeiro, em termos 
geográficos, o qual provocava um 
frenesi das atividades financeiras, 
com evidência especial na consti-
tuição de um mercado de dívidas 
soberanas e o surgimento de um 
mercado acionário dinâmico (GRI-
FFITH-DAWSON, 1998; FLANDRE-
AU; FLORES, 2017; SOARES, 2020). 

Desta feita, ao f im das Guerras 
Napoleônicas Londres suplantou 
Amsterdã enquanto hub de um sis-
tema complexo e integrado. “Other 
important regional or national 
centers included Paris, Hamburg, 
Frankfort, Vienna, Milan, Madrid, 
Cadiz, and Naples. Cross listing 
of securities and partnership be-
tween correspondents facilitated 
arbitrage operation.” (FLANDRE-
AU; FLORES, 2017, p. 656). 

Ao se consolidar como uma grande 
potência não apenas colonial, mas 
como uma potência econômica 
que conduz a grande mudança nas 
condições objetivas dos meios de 
produção, a Inglaterra abre o cami-
nho das grandes transformações 

na lógica de produção e introduz 
um sistema de consumo em massa.

A hegemonia que a Inglaterra 
forma na esfera financeira sobre 
as demais potências europeias se 
alarga e formata esse movimento, 
constituindo uma sobreposição às 
demais nações, até se explicitar na 
virada do século XVIII e começo do 
XIX (ARRIGHI, 1996, p. 163-165). 
É nessa condição que ocorre a for-
matação da supremacia da City, 
assumindo o papel de articulador 
mundial, como bem descrito por De 
Cecco (1987):5  

The British financial system had 
emerged from the turmoil of the 
Napoleonic wars apparently unsca-
thed. It was formed by a cluster of 
merchant banks and other financial 
institutions, like the discount hou-
se, and by the great commodity and 
service exchanges, and it had the 
Bank of England at its center. The 
composition of the governing body 
of the Bank of England ensured that 
most City voices would get a fair 
hearing. It is impossible to exagge-
rate its internal homogeneity and 
cohesion (especially at a time like 
the present, when the system is 
definitively being demolished) […] 
They had huge branch networks 
which channelled savings from the 
remotest corners of Britain to Lon-
don, and thence to all parts of the 
world through City intermediation. 
(DE CECCO, 1987, p. 09)

Esse movimento metamorfoseia e 
leva a consolidar a hegemonização 

da City, um novo desenho impõe 
uma condição formatada para ex-
-colônia, fora do circuito tradicio-
nal colonial, que por sua vez não se 
introduz em definitivo na órbita fi-
nanceira mundial que se apresenta.

Ainda que não plenamente ama-
durecida na primeira década do 
século XIX, enquanto desenvolvi-
mento do seu capital industrial e 
financeiro6, a Inglaterra, ao capita-
near através de sua City uma órbita 
hegemônica, se torna capaz de arti-
cular os capitais numa grande rede 
de inter-relações, sobrepondo o 
capital comercial de forma definiti-
va. A era do capital já era realidade 
na década de 1820, demonstrando 
a eficácia de sua indústria e suas 
finanças.  (HOBSBAWM, 2011; DE 
CECCO, 1987, WOOD, 2001).

Esse desenho vai confirmar o papel 
coadjuvante em que Portugal se 
assentou no processo de mate-
rialização do capital financeiro e 
sua permanência numa estrutura 
baseada no mecanismo comercial, 
deslocando-se cada vez mais para 
a margem no novo arranjo inter-
nacional.

No meio dessa metamorfose finan-
ceira se realiza a propagação de 
uma rede comercial extensa, na 
qual verificamos o comportamento 
restrito entre Portugal e sua ex-co-
lônia. De forma sumária, podemos 
verificar que até 1810 a ex-colônia 
representava 54% na estrutura do 
comércio externo português (con-
sideradas as exportações, impor-
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tações e reexportações). Em 1810, 
esse peso baixa 33% (ARRUDA, 
1980; CAETANO, 2008).

3   Um Novo Desenho Internacio-
nal para Ex-Colônia

A nova ordem internacional apre-
sentada iria acomodar essa ex-
-colônia portuguesa, mas não pela 
condição do decreto de Dom João 
VI acerca da abertura dos portos 
às nações amigas. O decreto visava 
ajustar a ordem das coisas, mais 
do que dinamizar o comércio, e 
rompia a intermediação da me-
trópole junto à ex-colônia. É o re-
conhecimento de fato do papel de 
protagonismo da ex-colônia junto à 
Inglaterra, desde meados do século 
XVIII (ARRUDA, 1980; CARDOSO, 
2010).7 

A economia da principal colônia 
portuguesa já se encontrava total-
mente integrada à esfera econômi-
ca inglesa muito antes da chegada 
da família real em seu território 
(HABERS; KLEIN, 1992, p. 240).   

A homologação (decreto real) é o 
reconhecimento de um fato consu-
mado na esfera econômica com a 
Inglaterra. Sem a intermediação da 
antiga metrópole a dinâmica não 
se altera, prossegue a condição pri-
mária do comércio, restrita à esfe-
ra material. O circuito D-M (ARRI-
GHI, 1996) se mantém ainda muito 
dependente do capital comercial.8

Enquanto a metamorfose do capi-
tal se realiza, Lisboa reluta em se 
libertar do capital comercial, Por-
tugal se prende à velha periferia 
do Mediterrâneo, aqui entendido 
pela lógica do capital comercial 
(MACEDO, 2011). Mesmo que essa 
nova ordem só tenha se materiali-
zado de forma plena no século XIX, 
é nessa configuração que a ex-co-
lônia cumpre sua passagem. Mas 
ainda não havia emergido de forma 
plena a fim de acomodar a ex-colô-
nia que cumpriu um papel decisivo 
no grande sistema colonial.9

O circuito M-D-M é um circuito 
lento, ele se realiza somente após o 
translado do produto realizado em 
diferentes espaços. Esse circuito 
é incapaz de comprimir o espaço 
tempo, comprimir um “[...] hori-
zonte de tempo e espaço” (HAR-
VEY, 1989, p. 89), num processo de 
concentração espacial.10 Enquanto 
o circuito D-M-D é infinitamente 
mais rápido e dinâmico, apesar da 
consumação de uma nova fase po-
lítica para a ex-colônia, o passivo 
colonial ainda é hegemônico, pre-
sente no circuito D-M.

 A transferência da corte para o Rio 
de Janeiro e o decreto de abertura 
dos portos não tange as mudanças 
na órbita do novo sistema de acu-
mulação que se apresenta, expondo 
a dependência da não mais colônia 
ao circuito financeiro, a partir da 
estruturação de um sistema de 
acumulação que começa a se de-
senrolar a partir da esfera finan-
ceira gerenciada pela Inglaterra.

A ex-colônia portuguesa reverbera 
a dinâmica da ex-metrópole, presa 
à estrutura comercial no circui-
to que possibilitou a ser grande 
fornecedora de mercadorias para 
o centro, mas selou seu destino 
naquele momento. Contudo, esse 
processo em si não significou o 
isolamento da economia brasileira, 
mas essencialmente o reposiciona-
mento das características da nova 
ordem internacional, que começa 
a ser impulsionada no transcorrer 
da década de 1820, com a inserção 
de forma dependente no mercado 
financeiro.

A consolidação na década de 1820 
do grande império econômico in-
glês se faz não apenas pela sua ca-
pacidade de revolucionar os meios 
de produção, articulando um siste-
ma produtivo de massa junto com o 
trabalho livre. Essa transformação 
passa por duas frentes, além das 
mudanças técnicas: uma essen-
cialmente financeira, que explora-
remos com mais detalhes, e outra 
que se refere à própria plasticidade 
desse capital em se adequar às dis-
tintas formas de trabalho social. 
Assim, o capital que se encontra 
amadurecido no centro dinâmico 
do capitalista na City se relaciona 
de forma direta com outras formas 
de trabalho – como o escravo.

4   Conclusão

A opção portuguesa em focar o 
velho regime mercantil vai impedir 
de forma definitiva sua inserção na 
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nova ordem internacional, ordem 
essa capitaneada pelo capital fi-
nanceiro. Deste modo, as escolhas 
da antiga metrópole vão refletir na 
dinâmica econômica de sua ex-co-
lônia. Ao cabo, podemos perceber a 
composição de uma opção da eco-
nomia portuguesa pelo antigo sis-
tema mercantil que vai repercutir 
de forma intensa na constituição 
de sua ex-colônia. A nova ordem 
que nasce não é apenas industrial, 
que solapa as antigas estruturas 
mercantilistas, mas é essencial-
mente financeira.

Ao fim do antigo sistema colonial, 
se estabelece um período de tran-
sição; esse período não se prorroga 
por muito tempo, logo a econo-
mia brasileira se insere no circui-
to financeiro internacional, para 
além dos empréstimos tradicionais 
entre Estados.

A introdução do Brasil no mercado 
financeiro é colocada em tela por 
um processo sistêmico de acumu-
lação capitalista, dado o advento 
da escassez de divisas enfrentadas 
por essa jovem nação.
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1  Mesmo que pesem várias ideias de transfer-
ências da corte portuguesa para sua princi-
pal colônia. Tal transferência foi ventilada 
pela primeira vez em 1580, logo após o rei 
da Espanha Filipe II reivindicar o trono por-
tuguês.  Anos mais tarde, em 1680, ao fim da 
União das Coroas. Para maior detalhamento 
sobre a mudança da corte para o Brasil e as 
transformações no cotidiano da nova capital, 
ver Schultz (2008, p. 38-47).

2 A chegada da família real traz consigo uma 
presença maior do capital comercial e a 
influência política, material, ideológica, 
cultural e tecnológica inglesa, como res-
salta Sérgio Buarque de Holanda (1993). A 
abertura dos portos no nosso entendimento 
não é a condição principal e definitiva de in-
terlocução com a nova dinâmica econômica 
que ainda está por se materializar com o 
protagonismo da City. 

3  As guerras napoleônicas representam a 
disfunção entre os Estados na nova ordem 
que se avizinha. O poder bélico é a tradução 
da capacidade de centralização do Estado 
em termos estratégico, militar e financeiro. 
Assim, inaugura-se uma nova etapa na acu-
mulação de capital primitivo. Ver Alliez e 
Lazzarato (2021).

4  Portugal não conseguiu tirar proveito dessa 
posição estratégica, mas não podemos con-
ceber o espaço como algo que existe em si 
próprio, de forma independente das relações 
sociais particulares que constroem, se repro-
duzem e ocorrem nele -, a constituição do 
território, é condição da própria dinâmica 
do desenvolvimento econômico e social. O 
território não é um legado da “natureza” ou 
da própria “história”, é resultado da relação 
social que acaba por moldar o território

5  O capital monetário se acumula além dos 
canais normais de investimentos em mer-
cadorias e cria as condições de “oferta” da 
expansão financeira. Na opinião de Hobson, 
a principal fonte desse capital excedente foi 
o “tributo do exterior”, sob a forma de juros, 
dividendos e outras remessas [...] essa foi 
realmente a fonte “original” da migração da 
Grã Bretanha do século XIX (ARRIGHI, 1996, 
p.167).

6  A nossa caracterização de capital financeiro 
se desloca da interpretação de Hilferding e 
se aproxima de Braudel: “Hilferdinng [...] 

vê o mundo do capital como uma gama de 
possibilidades dentro da qual a variedade 
financeira – fenômeno de surgimento muito 
recente, na visão dele – tendeu a derrotar 
as demais, penetrando-as por dentro. Essa 
é uma visão com que me disponho a con-
cordar, com a ressalva de que vejo a plu-
ralidade do capitalismo remontando a um 
longo tempo atrás. O capitalismo financeiro 
não foi um novo evento da década de 1900; 
eu diria até que, no passado – digamos, em 
Gênova ou Amsterdã –, após uma onda de 
crescimento do capitalismo comercial e 
acumulação de capital numa escala superior 
aos canais normais de investimento, o capi-
talismo financeiro já estava em condições de 
assumir o comando e dominar, pelo menos 
por algum tempo, todas as atividades do 
mundo comercial” (BRAUDEL, 1987, p.604) .

7  Arruda descreve o comércio Brasil-Portugal 
e Inglaterra da propagada de abertura 
dos portos em 1808 até 1820, da seguinte 
forma:” O que nos impede, necessariamente, 
de transformar o comércio Brasil-Portugal, 
depois da abertura dos portos, como in-
strumento de caráter geral. Pois, como 
se vê, o comércio brasileiro com Portugal 
não mudou a sua característica do período 
anterior à abertura dos portos; manteve-se 
superavitário, com exceção dos anos de 
1808, 1816  e 1817 [....] Se nosso comércio 
era superavitário em relação a Portugal, 
com a Inglaterra era deficitário [...] Sendo o 
nosso superávit em relação a Portugal muito 
reduzido em relação ao nosso déficit para 
com a Inglaterra, concluímos que o nosso 
movimento comercial neste período tornou-
se deficitário. (ARRUDA, 1980, p.624-625). 
Para uma síntese sobre o debate da im-
portância  do mercado interno colonial e do 
comércio entre Portugal e sua ex-colônia, ver 
Mariutti (2008, Cap. 4).

8  “[...] o ponto de partida de nossa sequência 
de ciclos sistêmicos de acumulação, que 
tomaremos como ponto zero do desenvolvi-
mento do capitalismo como sistema mun-
dial, será a expansão financeira deslanchada 
no fim da expansão comercial do século XIII 
e início do século XIV” (ARRIGHI, 1996, p. 
502).

9  A hegemonização do estado português pelo 
mercado-fidalgo, onde se forma uma es-
trutura compacta de poder, exercendo uma 

rigidez tal que se torna incapaz de sofrer 
qualquer fissura é a consumação perfeita 
de hegemonia e inércia econômica. Desta 
forma, não se permitiu a penetração de 
outras forças políticas no desenho de poder, 
constituindo uma aliança que condena ao 
capital comercial e ao atraso.  

10 “A produção implica uma concentração 
geográfica de dinheiro, meios de produção 
e força de trabalho (em grande parte, con-
tida em mercados de trabalho localizados). 
Esses elementos são reunidos em um lugar 
específico, onde uma nova mercadoria é 
produzida. São então enviados para fora, 
para mercados no quais serão vendidos e 
consumidos. A proximidade dos meios de 
produção (incluindo os recursos naturais), 
da força de trabalho e dos mercados de 
consumo reduz custos e aumenta o lucro 
em local privilegiado.” (HARVEY, 2011, 
p.152).

(*) Doutor pelo PROLAM/USP e  
Pós-doutorando pela FEA/USP.  
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A Aula Magna de Fernando Henrique Cardoso no Instituto Rio 
Branco

Rômulo Manzatto (*)

No dia 8 de março de 1993, Fernan-
do Henrique Cardoso foi recebido 
no Instituto Rio Branco para profe-
rir a aula magna que daria início ao 
período letivo daquele ano.

Cardoso ocupava então o cargo de 
Chanceler, ou Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, e foi re-
cebido na academia diplomática 
brasileira para iniciar o curso de 
leituras brasileiras promovido pelo 
instituto.

Em sua fala, Fernando Henrique 
Cardoso começou por retomar o já 
célebre prefácio de Antonio Candi-
do à obra Raízes do Brasil, em que 
o sociólogo e crítico literário ori-
ginalmente enfatiza a importância 
de três autores fundamentais para 
a formação do pensamento de sua 
geração.

Em O significado de Raízes do Brasil, 
escrito no final da década de 1960, 
Candido retoma o contexto inte-
lectual e as recepções dessa obra 
de Sérgio Buarque de Holanda em 
conjunto com Casa-grande e Senza-
la, de Gilberto Freyre, e Formação 
do Brasil Contemporâneo, de Caio 
Prado Jr.

Foram obras que inf luenciaram 
profundamente a visão de passado 
da geração de Candido, assim como 
eloquentes manifestações do que o 
crítico literário chamou de “sopro 
de radicalismo intelectual” nas 
análises históricas e sociais reali-
zadas a partir da década de 1930.1

Algumas décadas depois, retoman-
do a temática, Fernando Henrique 
Cardoso afirma acreditar que, se 
Candido pudesse atualizar o prefá-
cio, talvez acrescentasse a contri-
buição de Formação Econômica do 
Brasil, de Celso Furtado.2

Em sua fala, que classifica como 
um misto de “evocação e interpre-
tação”, o chanceler afirma que as 
contribuições de Freyre, Buarque 
de Holanda e Prado Jr., embora 
muito diferentes entre si, foram 
motivadas por uma “mesma matriz 
que originou esse esforço para re-
pensar o Brasil” (CARDOSO, 1993a, 
p. 4).

Ao tratar de Casa-grande e Senzala, 
de Gilberto Freyre, Cardoso acaba 
por rememorar alguns aspectos de 
sua própria trajetória intelectual, 
marcada inicialmente pela crítica 
aguda à visão de Freyre. Postura 
que Cardoso agora define como 

fruto do “olhar do jovem sociólogo 
militante, que quer, naturalmente, 
cobrar dos outros uma postura 
de recusa da ordem estabelecida” 
(CARDOSO, 1993a, p. 5).

Em sua leitura de então, Cardoso 
procura ressaltar o que conside-
ra como os aspectos positivos da 
interpretação de Freyre sobre o 
Brasil.  Assim, segundo ele, um dos 
grandes méritos da obra seria tra-
zer o exame da vida cotidiana para 
o primeiro plano da análise social 
e histórica, algo então incomum 
em obras que propunham pensar o 
Brasil de maneira global. 3

Por outro lado, Freyre acabou por 
compor o que mesmo Cardoso con-
sidera como um mito, produto de 
uma obra que “ao mesmo tempo 
em que desvenda, oculta e mistifi-
ca”. Expressão que deu ao livro e a 
Freyre um aspecto de contempora-
neidade que “deriva precisamente 
da sua atemporalidade”, criando 
um “mito que, ao mesmo tempo em 
que deforma, explica” (CARDOSO, 
1993a, p. 7).

Na perspectiva da história das 
ideias, Cardoso acredita que Ra-
ízes do Brasil de Sérgio Buarque 
constituiu uma interpretação mais 
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sofisticada do país do que a de Gilberto Freyre. Outra 
diferença marcante seria que enquanto Freyre parece-
ria pouco preocupado em pensar as mudanças, Sérgio 
Buarque sempre tentaria “vislumbrar brechas para a 
emergência de um possível comportamento diferente 
do comportamento brasileiro tradicional”. (CARDOSO, 
1993a, p. 8)

Cardoso considera que um dos capítulos mais impor-
tantes do livro de Sérgio Buarque é o que trata do 
“homem cordial”, momento em que Buarque realizaria 
uma crítica das “virtudes brasileiras”, procurando 
mostrar como esta “cordialidade, na verdade, é uma 
maneira de reter vantagens individuais”. Caracterís-
ticas que “parecendo romper com fórmulas estabele-
cidas, na verdade utilizam a displicência e a falta de 
ordem em benefício dos que são capazes do exercício 
do poder pessoal” (CARDOSO, 1993a, p. 9). Outro 
mérito da obra de Sérgio Buarque teria sido realizar 
a “crítica da democracia liberal a partir do ponto de 
vista democrático” (CARDOSO, 1993a, p. 10).

Em uma avaliação pouco usual, Cardoso chega a co-
mentar o trabalho de Sérgio Buarque na coleção His-
tória Geral da Civilização Brasileira, principalmente 
no que se refere à reconstituição factual do período 
monárquico brasileiro, por isso afirma que a análise 
de Buarque de Holanda sobre o período monárquico 
teria a mesma estatura de Casa-grande e Senzala. 
(CARDOSO, 1993a, p. 11) .

Já Caio Prado Jr. é visto por Cardoso como um autor de 
outra tradição intelectual. Seu principal livro, Forma-
ção do Brasil Contemporâneo, constitui o que o soció-
logo considera como uma verdadeira obra-prima da 
historiografia brasileira, capaz de sintetizar a coloni-
zação do Brasil com perfeição, “sempre fundindo aná-
lises sobre o meio físico com os processos de explora-
ção econômica e as formas históricas de organização 
do trabalho e da sociedade” (CARDOSO, 1993a, p. 12).

Em síntese, o então chanceler acredita que, por cami-
nhos distintos, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Ho-

landa e Caio Prado Jr. procuraram no passado brasilei-
ro os elementos que constituíam a identidade do país.

Suas interpretações, acredita ele, seriam também um 
traço característico da cultura brasileira, isso é, ex-
pressões de “uma interrogação contínua sobre nossas 
origens, sobre o que somos, o que poderemos ser, que 
ora sustenta a ideia de um legado ora a de um peso que 
tem que ser posto à margem”. (CARDOSO, 1993a, p. 14)
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1  Abordei o prefácio de Antonio Candido a Raízes do Brasil em edição 
anterior de Informações Fipe. Ver Manzatto (2020). 

2  Em outra intervenção, o autor explorou mais detalhadamente a 
relação da obra de Celso Furtado com as de Freyre, Buarque de Ho-
landa e Prado Jr. Ver Cardoso (2013).

3  Como afirma Bernardo Ricupero, Gilberto Freyre talvez tenha sido o 
autor que mais contribuiu para formular uma ideologia que “ajuda a 
encobrir muito da violência que caracteriza a escravidão e continua 
a permear as relações raciais no Brasil”. (RICUPERO, 2011, p. 99)
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