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Guilherme Grandi, a partir dos trabalhos clássicos de Mario Henrique 
Simonsen, discute o conceito de inflação inercial e as principais divergên-
cias entre as duas propostas de enfrentamento à inércia inflacionária 
durante a década de 80 no Brasil, o choque heterodoxo e a proposta da 
moeda indexada. 

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 o documentário “O Capital no Século XXI”, 
baseado na famosa obra de 2013 do francês Thomas Piketty - um dos 
grandes responsáveis por revitalizar o debate público a respeito do au-
mento da desigualdade nos principais países do mundo. 

Luciana Suarez Galvão apresenta alguns dos resultados da reorganização 
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Mercado de Trabalho: Trabalho na Agropecuária Floresce em 
Meio a Desolação e Meização

Vera Martins da Silva (*)

O mercado de trabalho continua 
com expressivos números de de-
socupação e subutilização da mão 
de obra, com alguma perspectiva 
positiva pelo desempenho favorá-
vel da agropecuária e da informali-
zação. Infelizmente, o desempenho 
sofrível desse mercado não é uma 
questão temporária, já se arrasta 
por vários anos, não havendo si-
nalização de uma melhora robusta 
enquanto perdurarem os efeitos 
da pandemia da Covid-19 e de uma 
política disfuncional. 

A seguir, apresentam-se as infor-
mações advindas da Pesquisa Na-
cional de Amostra de Domicílios 
Contínua (PNADC) do IBGE para 
o trimestre móvel de fevereiro/
março/abril de 2021, cujos dados 
são os mais recentes dessa pesqui-
sa, focando-se na sua comparação 

com o mesmo trimestre de 2020.1 
Este período permite a análise do 
impacto destrutivo da pandemia, 
que atingiu a economia de maneira 
mais intensa entre março e abril de 
2020 e, após o choque inicial, mi-
lhares de mortos depois, ocorreu 
uma adaptação e alguma retoma-
da. 

Segundo a PNADC/IBGE, a Taxa 
de Desocupação no trimestre de 
fevereiro a abril de 2019 foi esti-
mada em 14,7%, 0,4 pontos per-
centuais superior ao trimestre de 
novembro/2020 a fevereiro/2021 
(aumento de 3,5%) e 2,1 pontos 
percentuais sobre o mesmo tri-
mestre de 2020 (aumento de 17%). 
Uma medida mais realista do des-
perdício produtivo nesta fase da 
economia é o indicador Taxa Com-
posta de Subutilização da Força 

de Trabalho, que é o percentual 
de pessoas desocupadas, subocu-
padas por insuficiência de horas 
trabalhadas e na força de trabalho 
potencial em relação à Força de 
trabalho ampliada, estimada em 
29,7% no trimestre móvel de feve-
reiro a abril de 2021.

Em números absolutos, o número 
de Pessoas Desocupadas foi esti-
mado em 14,8 milhões no trimes-
tre de fevereiro a abril de 2021, o 
que representa um crescimento de 
15,2% sobre o mesmo trimestre 
de 2020, um acréscimo de 1,9 mi-
lhões de Desocupados. A pandemia 
deixou clara a devastação na ativi-
dade econômica, com a redução de 
3,3 milhões de pessoas (-3,7%) no 
número de Ocupados. Este núme-
ro foi estimado em 89,2 milhões 
no trimestre de fevereiro a abril 
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de 2020 e caiu para 85,9 milhões 
neste último trimestre. 

A População na Força de Trabalho, 
que inclui os Ocupados e Desocupa-
dos, estimada em 100,7 milhões de 
pessoas no trimestre de fevereiro a 
abril de 2021, apresentou queda de 
1,3 milhões de pessoas (-1,3%) con-
tra o mesmo trimestre de 2020. Já 
o número de pessoas Fora da Força 
de Trabalho, estimado em 76,4 mi-
lhões de pessoas entre fevereiro e 
abril de 2021, apresentou aumento 
de 5,5 milhões de pessoas, 7,7% de 
aumento contra o mesmo trimestre 
de 2020.

O Nível de Ocupação (indicador que 
mostra o percentual de Pessoal 
Ocupado sobre o Total de Pessoas 
em Idade de Trabalhar) foi estima-
do em 48,5% no trimestre de feve-
reiro a abril de 2021 − queda de 3,1 
pontos percentuais sobre o mesmo 
período do ano anterior, de 51,6%.

O Gráfico 1 apresenta a tradicional 
Taxa de Desocupação, que estima 
o percentual de pessoas não ocu-
padas na semana de referência da 
pesquisa e que fizeram ações para 
a obtenção de um posto de traba-
lho no mês anterior àquela semana. 
Essa Taxa de Desocupação já era 

muito elevada no início de 2019, es-
tava declinando no segundo semes-
tre desse ano e, entre fevereiro e 
março de 2020, o choque sanitário 
atuou no sentido de ampliação da 
Taxa de Desocupação, que atingiu 
seu máximo no trimestre de feve-
reiro/março/abril/2021, último 
com dados disponíveis, com 14,7%. 
Este Gráfico apresenta também o 
Nível de Utilização da mão de obra, 
com queda de 5,4 pontos percen-
tuais entre o primeiro trimestre 
de 2019 e fev/mar/abr/2021, o que 
foi refletido na queda do Produto 
Interno Bruto (PIB) estimado de 
2020.

Gráfico  1 - Taxa de Desocupação (Eixo à Esquerda) e Nível de Utilização (Eixo à Direita),  
Jan/Fev/Mar/2019 a Fev/Mar/Abr/2021

                                        Fonte: PNADC/IBGE.



5análise de conjuntura4 análise de conjuntura

julho de  2021

Gráfico 2  - Distribuição de Pessoas Desocupadas por Faixa Etária, Fev/Mar/Abr/2021 (%) 

                                             Fonte: PNADC/IBGE.

O Gráfico 2 apresenta a distribuição de Desocupados 
por Faixa Etária nesse último trimestre. Destaca-se 
que a Taxa de Desocupação entre os jovens entre 18 e 
24 anos é mais do que o dobro da média, um fenôme-
no já relevante antes mesmo do período recessivo de 

2015/16 e da pandemia e que se tornou mais agudo 

com a crise sanitária. Um destaque negativo é a Taxa 

de Desocupação na população entre 40 e 59 anos 

(27,5%). 

Segundo seu tipo de vínculo, destacam-se a redução 
dos Empregados Com Carteira (exclusive Domésticos) 
de 2,6 milhões (-8,1%), a queda do número de Empre-
gados Domésticos com Carteira de 225 mil (-14,35%), 
dos Ocupados no Setor Público sem Carteira em 485 
mil (-20%), queda de 435 mil na categoria Empregador 
(-10,4%), no comparativo entre o trimestre de feverei-
ro a abril de 2021 contra o mesmo trimestre de 2020. 

Entre as categorias que apresentaram aumento, desta-
que para o crescimento de 334 mil nos Conta Própria 
sem Carteira (1,9%) e de 327 mil de Conta Própria com 
Carteira (5,9%), de 401 mil dos Ocupados no Setor 
Público como Militares ou Estatutários (4,9%) e de 
102 mil Ocupados como Trabalhador Familiar Auxiliar 
(5,4%). O Gráfico 3 ilustra o desempenho da Ocupação 

segundo o tipo de vínculo ao trabalho entre o último 
trimestre com dados disponíveis e o mesmo trimestre 
de 2020 em números absolutos. Fica evidente que, 
apesar das medidas de apoio ao emprego do governo 
federal, o emprego formal no setor privado foi a gran-
de vítima desta crise ainda em andamento. 

Trabalhar por conta própria foi a solução que atenuou 
o impacto da crise, sendo a opção mais usada, com 
percentuais relativamente iguais entre os que foram 
para a informalidade como para atividades formais. 
Cabe destacar a ampliação de pessoas ocupadas como 
MEI, (microempreendedor individual), que aumentou 
em 2,8 milhões de pessoas em 2020, aumento de 4,9% 
em relação a 2019, chegando a 14,4 milhões MEIs em 
2020 (72% do total de empresas do país).2
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Gráfico 3  - Variação por Tipo de Trabalho em Fev/Mar/Abr/2021 em Relação ao  
Trimestre Fev-Mar-Abr/2020, Números Absolutos (1.000)

                                     Fonte: PNADC/IBGE.

Entre os setores de atividade econômica, houve 
redução de 1,1 milhão de Ocupados em Comércio, 
reparação de veículos e motocicletas (-6,7%), 871 
mil em Alojamento e Alimentação (-17,7%), 660 mil 
em Outros Serviços (-13,4%) e 562 mil em Serviços 
Domésticos (-10,1%). Entre as poucas atividades que 
cresceram em Ocupados destacam-se o aumento de 
532 mil em Agricultura, pecuária, produção florestal, 

pesca e aquicultura (6,5%) e 333 mil em Informação, 
comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administrativas (3,2%). O Gráfico 4 
permite a visualização do desempenho da ocupação 
neste último ano em análise, destacando-se a agrope-
cuária como um dos poucos setores que ampliaram a 
ocupação de pessoas, enquanto indústria e serviços 
sofreram forte queda.
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O Gráfico 5 apresenta as infor-
mações sobre Rendimento Médio 
Mensal de Todas as Ocupações, 
indicando que os rendimentos es-
tavam subindo a partir do último 
trimestre de 2019, ficaram estabi-
lizados entre maio e setembro de 
2020 e tiveram redução a partir 
de então. A Massa de Rendimentos 
Reais também despencou a partir 
de março/abr/mai/2020 (-5,2% 
em relação ao último trimestre de 
2019) e só teve recuperação a par-
tir de julho/agosto/setembro/2020 
com a entrada de recursos do Au-
xílio Emergencial. Entre fev/mar/
abr/2021 a Massa de Recursos se 
reduz novamente com a suspen-

são de pagamentos desse auxílio, 
queda de 8% em relação ao último 
trimestre de 2019. O atraso e a 
redução do Auxílio Emergencial e 
de outros programas de apoio ao 
emprego em 2021 vão no sentido 
de manutenção desse estado de-
solador do mercado de trabalho, 
ainda que as evidências indiquem 
alguma recuperação.

As pesquisas do IBGE mostram re-
tomada na indústria, forte expan-
são da agropecuária, em resposta 
ao aumento de preços de commo-
dities e nos Serviços, que segundo 
a Pesquisa Mensal dos Serviços 
(PMS), divulgada em 13/07, re-

tomou seu volume ao nível pré-
-pandemia. Efetivamente, os Ser-
viços estão reagindo e ampliando 
contratações formais. Segundo o 
Novo Caged, no acumulado do ano 
até maio de 2021, houve um saldo 
positivo de geração de vínculos 
de 1,2 milhões, predominando 
atividades de Serviços (+509 mil), 
Comércio (+163 mil) e Indústria 
(+291 mil). Mas como o Novo Caged 
sofreu modificações em sua estru-
tura, qualquer comparação com 
anos anteriores não é fidedigna 
porque, entre outras, coisas passou 
a incluir vínculos de trabalhadores 
temporários e intermitentes ante-
riormente não captados.

Gráfico 4  - Variação de Ocupados em Relação ao Trimestre Fev-Mar-Abr/2020, Números Absolutos. (1.000) 

                                                   Fonte: PNADC/IBGE.
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Gráfico 5 - Rendimento Médio Mensal Real (Eixo à Esquerda) e Massa Real de Rendimentos  
(Eixo à Direita, R$ Milhões). Jan/Fev/Mar/2019 a Fev/Mar/Abr/2021

                                Fonte: PNADC/IBGE.

1  Cf. Indicadores IBGE, PNADC, Trimestre Fev.-Abril 2021, ibge.gov.br, 
publicado em 30/06/2021.

2  Cf. Mapa de Empresas, Boletim do Terceiro Quadrimestre de 2020, 
Ministério da Economia.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Negociação Coletiva: Balanço do Primeiro Semestre/2021

Hélio Zylberstajn (*)

Este artigo apresenta uma amos-
tra dos resultados do trabalho que 
a Fipe desenvolve no seu Projeto 
Salariômetro e tem dois objetivos: 
descrever o procedimento utili-
zado para a produção dos dados e 
apresentar, a título de exemplo, um 
balanço da negociação coletiva no 
primeiro semestre do ano. 

O Salariômetro acompanha siste-
maticamente as negociações co-
letivas, utilizando os textos dos 
acordos coletivos e das conven-
ções coletivas1, negociados por 
empresas, sindicatos empresariais 
e sindicatos de trabalhadores. Con-
cluída a negociação, as partes enca-
minham os instrumentos coletivos 
para o Ministério da Economia, 
que os valida e publica na página 
MEDIADOR.2 Uma vez publicados, 

os instrumentos se tornam docu-
mentos públicos e, diariamente, a 
Fipe os coleta e transfere para seus 
servidores. A equipe do Salariô-
metro examina cada documento e 
transforma as informações origi-
nalmente no formato de texto em 
um conjunto de dados, adequados 
para processamento e tratamento 
estatístico.

Uma negociação pode resultar em 
dezenas de cláusulas, mas nem 
todas podem ser transformadas 
em informações quantificáveis. O 
Salariômetro examina 42 tipos de 
cláusulas e publica os resultados 
em sua página (www.salariometro.
fipe.org.br), à qual seus assinantes 
têm acesso. Uma síntese é publica-
da mensalmente no Boletim Salari-
ômetro, acessível ao público. 

Para apresentar uma amostra dos 
resultados do Salariômetro, sele-
cionamos alguns aspectos das 42 
cláusulas e os apresentamos na 
forma de um balanço comparati-
vo do primeiro semestre de 2021 
e de 2020. Os resultados incluem 
salários e complementos salariais, 
abonos, benefícios não monetários, 
benefícios de alimentação, contri-
buições sindicais e inovações da 
pandemia, além do volume e da 
estrutura das negociações.3

1 Quanto se Negocia no Brasil?

A cada ano, ocorrem mais de 40 
mil episódios de negociação no 
Brasil, dos quais mais de 80% têm 
a estrutura de acordos coletivos. 
As convenções coletivas são menos 
numerosas, mas como cobrem 
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ramos de atividade por inteiro, se 
aplicam a um número mais amplo 
de trabalhadores. De acordo com a 
Tabela 1, no primeiro semestre de 
2020, tivemos 23.572 negociações 
coletivas, sendo 20.397 (86,5%) 
ACTs e 3.175 (14,5%) CCTs. Ainda 
na Tabela 1, a quantidade de ne-
gociações no primeiro semestre 
de 2021 é de apenas 11.788, mas 
as proporções entre ACTs e CCTs 
são muito semelhantes às do ano 

anterior. A menor quantidade de 
2021 se deve à demora no envio 
dos instrumentos negociados para 
registro na página MEDIADOR. 
Dentro de alguns meses, com a che-
gada dos instrumentos faltantes, as 
quantidades se equivalerão.

Os dados da Tabela 1 indicam duas 
coisas: primeiro, se negocia muito 
no Brasil e, segundo, há muita ne-
gociação direta e descentralizada, 

que resulta nos ACTs, os acordos 
coletivos. Registre-se, ainda, que 
logo após a Reforma Trabalhista de 
2017, houve uma redução sensível 
na quantidade de negociações. Os 
dados da Tabela 1 revelam que as 
partes se ajustaram às mudanças 
introduzidas pela Reforma Tra-
balhista e voltaram a negociar no 
mesmo volume de antes, da ordem 
de 40 mil negociações por ano. 

Tabela 1 - Quantidade e Estrutura das Negociações no 1º Semestre (2020 e 2021)

Estrutura da negociação
Quantidade Proporção
2020 2021 2020 2021

Acordos coletivos 20.397 10.056 86,5% 85,3%
Convenções coletivas 3.175 1.732 13,5% 14,7%
Total 23.572 11.788 100,0% 100,0%

Fonte: Salariômetro/Fipe, com base em dados do Mediador (Ministério da Economia).

2  Reajustes Salariais na Pandemia 

Tradicionalmente, a data-base é a 
ocasião em que os trabalhadores 
obtêm a atualização dos seus salá-
rios, normalmente acompanhada 
de algum ganho real. A probabi-
lidade de sucesso reflete o poder 
de barganha dos trabalhadores e 
este depende de diversos fatores, 
sendo dois os mais importantes: o 
nível de atividade e a taxa da in-
f lação acumulada desde a última 
data-base. O nível de atividade é 
positivamente correlacionado com 
o poder de barganha sindical e, 
portanto, com o tamanho do rea-
juste real alcançado. Na recessão, 
o reajuste real é pequeno ou, até 

mesmo, negativo. Na expansão, os 
ganhos reais tendem a ser maiores. 
A inflação tem dois efeitos sobre 
a magnitude dos reajustes, um 
positivo e outro negativo. Quan-
do a inflação é grande, o reajuste 
nominal é grande também, mas 
pode não ser suficiente para pro-
porcionar um ganho real. Por outro 
lado, quando a inflação é pequena, 
o reajuste nominal também é pe-
queno, mas, em geral, maior que a 
taxa de inflação. Do ponto de vista 
dos trabalhadores, o ideal é contar 
com um nível de atividade intenso 
e uma taxa de inflação pequena. 
Nessa situação, seu poder de bar-
ganha se beneficia e conseguem, 
invariavelmente, ganhos reais na 

mesa de negociações. Por outro 
lado, um cenário recessivo com-
binado uma com taxa de inflação 
de grande magnitude resultam em 
reajustes salariais reais negativos. 
Neste tipo de cenário, os sindicatos 
de trabalhadores são obrigados a 
mudar o foco, reduzindo a ênfase 
nos ganhos econômicos para prio-
rizar a preservação do emprego.

Para avaliar o comportamento dos 
reajustes salariais negociados, es-
tendemos a análise para cobrir dois 
períodos sucessivos de 12 meses, 
julho/2019 a junho/20 e julho/20 a 
junho/2021. Os Gráficos 1 e 2 mos-
tram que:4
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Gráfico 1 – Reajuste Mediano e INPC – Jul/2019 a Jun/2020
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Gráfico 1: Reajuste mediano e INPC - jul/2019 a jun/2020
INPC Reajuste mediano Reajuste mediano real

                                         Fonte: Salariômetro/Fipe, com base em dados do Mediador (Ministério da Economia).

Gráfico 2 – Reajuste Mediano e INPC – Jul/2020 a Jun/2021
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Gráfico 2: Reajuste mediano e INPC - jul/2020 a jun/2021
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                                Fonte: Salariômetro/Fipe, com base em dados do Mediador (Ministério da Economia).
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a) Em períodos de recuperação eco-
nômica e inflação baixa, os reajus-
tes reais aparecem (2º semestre 
de 2019 e maio-junho de 2020);

b) Quando a inflação aumenta, os 
reajustes reais desaparecem (1º 
semestre de 2020 até abril e 2º 
semestre de 2020); 

c) Finalmente, quando a recessão se 
aprofunda e a inflação dispara, 
os reajustes ficam negativos (a 
partir de dezembro de 2020).

3  O Pacote de Remuneração: Sa-
lários, Pisos e Complementos 
Salariais

A Tabela 2 a seguir registra a pre-
sença de diversos itens negocia-
dos, que compõem a remuneração 
paga em espécie, de forma per-
manente e contínua. O item mais 
frequente é o Piso salarial (pre-
sente em 74,7% das negociações 
do 1º semestre de 2020 e 81,8% de 
2021). Reajuste salarial e adicional 
de horas extras vêm em seguida e 

com proporções crescentes entre 
os dois períodos. Os demais itens 
registram decréscimo na presença 
nas negociações. Como antecipado 
nos Gráficos 1 e 2 da seção an-
terior, O reajuste mediano do 1º 
semestre de 2020 foi 3,00% e o do 
1º semestre de 2021 foi 5,43%. No 
primeiro caso, o reajuste empatou 
com a inflação acumulada medida 
pelo INPC e, no segundo caso, per-
deu para o INPC.

Tabela 2 - Salários e Complementos Salariais no 1º Semestre (2020-2021) I

Resultados da negociação
Quantidade Proporção* Valor mediano

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Total de negociações 23.572 11.788 100,0% 100,0% - -
Reajuste nominal 10.948 5.692 46,4% 48,3% 3,00% 5,45%
Reajuste real 10.948 5.692 46,4% 48,3% 0,00% -0,19%
Piso salarial 17.609 9.648 74,7% 81,8% R$1.260 R$1.262
PLR 5.168 2.008 21,9% 17,0% Valores variados
Adicional noturno 6.937 3.376 29,4% 28,6% 25% 20%
Adicional de periculosidade 2.346 1.079 10,0% 9,2% 30% 30%
Adicional de sobreaviso 614 198 2,6% 1,7% 33,3% 33,3%
Adicional por tempo de serviço 3.859 1.678 16,4% 14,2% Valores variados
Adicional de hora extra 9.843 4.981 41,8% 42,3% 50% 50%

*Proporção em relação ao total de negociações. 
Fonte: Salariômetro/Fipe, com base em dados do Mediador (Ministério da Economia).

A Tabela 3 ainda se refere à remu-
neração em espécie, apresentando 
os abonos, que são pagamentos fei-
tos apenas uma vez, sem continui-
dade. O mais frequente é o abono 
por tempo de serviço, um prêmio 
concedido quando o trabalhador 
completa um número predeter-
minado de anos na empresa. Na 
sequência, aparecem o abono apo-
sentadoria (um prêmio quando o 
trabalhador se aposenta) e o abono 

indenizatório (um valor negociado 
para compensar e dar quitação a 
algum direito não cumprido pela 
empresa no passado).

As Tabelas 2 e 3 mostram que o 
adicional por tempo de serviço e o 
abono por tempo de serviço esta-
vam presentes em 24,9% dos ins-
trumentos negociados em 2020 e 
em 20,7% em 2021. Estes números 
indicam que empresas e trabalha-

dores ainda valorizam as relações 
de trabalho de longa duração. Fi-
nalmente, as duas tabelas registra-
ram que a presença de benefícios 
e complementos salariais decres-
ceu em 2021, quando comparada 
a 2020, indicando que, além de 
perdas salariais, os trabalhadores 
amargaram perdas em outros itens 
da sua remuneração.
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4  Benefícios Não Monetários

Além dos benefícios pagos em dinheiro, a negociação 
coletiva inclui diversos itens da remuneração, dispo-
nibilizados na forma de serviços ou de bens. A Tabela 
4 os apresenta em ordem decrescente de presença 
nos instrumentos coletivos negociados e mostra que 

a frequência deste grupo de benefícios caiu em 2021, 
no seu conjunto. Os dois itens mais frequentes, apesar 
de importantes, são de pequeno valor: auxílio-funeral 
e seguro de vida. Finalmente, a aposentadoria comple-
mentar, que muitas empresas oferecem, ainda não é 
assunto frequente na mesa de negociações.

Tabela 3 - Salários e Complementos Salariais no 1º Semestre (2020-2021) II

Resultados da negociação
Quantidade Proporção*

2020 2021 2020 2021

Total de negociações 23.572 11.788 100,0% 100,0%
Abono aposentadoria 1.902 711 8,1% 6,0%
Abono assiduidade 127 95 0,5% 0,8%
Abono compensatório 405 225 1,7% 1,9%
Abono indenizatório 1.744 689 7,4% 5,8%
Abono produtividade 40 16 0,2% 0,1%
Abono por tempo de serviço 2.000 768 8,5% 6,5%
Outros abonos 780 435 3,3% 3,7%

*Proporção em relação ao total de negociações. 
Fonte: Salariômetro/Fipe, com base em dados do Mediador (Ministério da Economia).

Tabela 4 - Outros Benefícios no 1º Semestre (2020-2021)

Resultados da negociação
Quantidade Proporção*

2020 2021 2020 2021

Total de negociações 23.572 11.788 100,0% 100,0%
Auxílio-funeral/morte 6.676 3.157 28,3% 26,8%
Seguro de vida 6.299 2.695 26,7% 22,9%
Auxílio-transporte 6.046 3.095 25,6% 26,3%
Auxílio-doença/invalidez 4.779 2.364 20,3% 20,1%
Plano de saúde 4.460 1.822 18,9% 15,5%
Auxílio-creche 4.193 1.843 17,8% 15,6%
Plano odontológico 2.967 1.326 12,6% 11,2%
Auxílio-educação 1.802 923 7,6% 7,8%
Auxílio-maternidade 1.468 1.042 6,2% 8,8%
Convênio farmácia 799 521 3,4% 4,4%
Aposentadoria complementar 187 40 0,8% 0,3%

*Proporção em relação ao total de negociações. 
Fonte: Salariômetro/Fipe, com base em dados do Mediador (Ministério da Economia).
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5  Benefícios de Alimentação

Devido à sua grande presença nos 
instrumentos negociados, os be-
nefícios de alimentação merecem 
um registro à parte, que é feito 
na Tabela 5. Estes benefícios as-
sumem pelo menos 4 formatos: 
Vale-Alimentação, Vale-refeição di-
ário e mensal e Cesta básica. Todos 
registram queda nas respectivas 
presenças e queda também nos 

valores nominais e/ou reais. Assim 
como nos demais, houve perdas 
também nos benefícios de alimen-
tação. 

Outra razão para o registro à parte 
é que os benefícios de alimentação 
são objeto de um programa antigo, 
o Programa de Alimentação do 
Trabalhador – PAT, que permite às 
empresas deduzir parte do Impos-
to de Renda para financiar estes 

benefícios. Como se sabe, o PAT 
pode ser extinto, pois está incluído 
no grupo de subsídios que o gover-
no pretende eliminar na reforma 
tributária. A presença maciça na 
negociação coletiva pode indicar 
que, mesmo com a extinção do 
PAT, haveria muita resistência dos 
sindicatos para concordar com a 
eliminação destes benefícios dos 
acordos e das convenções coletivas. 

Tabela 5 - Benefícios de Alimentação no 1º Semestre (2020-2021)

Resultados da negociação
Quantidade Proporção* Valor mediano

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Total de negociações 23.572 11.788 100,0% 100,0% - -
Vale-alimentação mensal 5.066 2.063 21,5% 17,5% R$266 R$253
Vale-refeição diário 4.405 1.922 18,7% 16,3% R$22 R$21
Vale-refeição mensal 1.172 519 5,0% 4,4% R$447 R$484
Cesta básica 1.861 1.053 7,9% 8,9% R$161 R$162

*Proporção em relação ao total de negociações. 
Fonte: Salariômetro/Fipe, com base em dados do Mediador (Ministério da Economia).

6  Contribuições Sindicais

A presença de contribuições para 
sindicatos de trabalhadores é 
muito grande, chegando a supe-
rar ligeiramente a de reajustes 
salariais. A Tabela 6 indica que as 
contribuições para sindicatos de 
trabalhadores estão presentes em 
metade das negociações, nos dois 
anos. Se o leitor somar a presença 
de cada um dos tipos de contri-

buições sindicais, obterá um nú-
mero maior que a presença total. 
A explicação é simples: é comum 
haver mais de uma contribuição 
na mesma negociação. Por outro 
lado, a Tabela 6 mostra que, contra-
riamente ao movimento de queda 
generalizada da presença de bene-
fícios e mesmo de reajustes, muitas 
das contribuições para sindicatos 
de trabalhadores estão mais pre-
sentes em 2021 do que em 2020.

A presença das contribuições de 
sindicatos de empresas é signi-
f icativamente menor que a dos 
sindicatos de trabalhadores, mas 
cresceu entre os dois períodos 
comparados, como demonstra a 
Tabela 7, a seguir. Similarmente às 
contribuições para sindicatos de 
trabalhadores, a presença das con-
tribuições para sindicatos empre-
sariais também cresceu em 2021.
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O crescimento da presença na negociação coletiva das 
duas categorias de contribuições sindicais se deve, 
evidentemente, à extinção da compulsoriedade da con-
tribuição sindical (o antigo imposto sindical) na Refor-
ma Trabalhista. Para substituir a antiga fonte compul-
sória e garantida de recursos, os sindicatos recorrem 
cada vez mais à negociação coletiva para obrigar seus 
representados a financiar suas atividades.

7  Inovações da Pandemia

A pandemia trouxe pelo menos dois novos assuntos 
para a mesa de negociação: o teletrabalho e a manu-
tenção do emprego. A Tabela 8 mostra que a presença 
destes dois temas se reduziu em 2021 e, portanto, os 
mesmos devem perder importância se a tendência de 
volta à normalidade se consolidar.

Tabela 6 - Contribuições para Sindicatos de Trabalhadores no 1º Semestre (2020-2021)

Resultados da negociação
Quantidade Proporção*

2020 2021 2020 2021

Total de negociações 23.572 11.788 100,0% 100,0%
Todas as contribuições 11.766 5821 49,9% 49,4%
Contribuição Associativa 4.926 2.527 20,9% 21,4%
Contribuição Confederativa 1.525 510 6,5% 4,3%
Contribuição Negocial 8.911 4.592 37,8% 39,0%
Contribuição Sindical 850 494 3,6% 4,2%
Contribuição de Serviços 700 538 3,0% 4,6%
Outras Contribuições 336 372 1,4% 3,2%

*Proporção em relação ao total de negociações. 
Fonte: Salariômetro/Fipe, com base em dados do Mediador (Ministério da Economia).

Tabela 7 - Contribuições para Sindicatos de Empresas no 1º Semestre (2020-2021)

Resultados da negociação
Quantidade Proporção*

2020 2021 2020 2021
Total de negociações 23.572 11.788 100,0% 100,0%
Todas as contribuições 2.502 1.601 10,6% 13,6%
Contribuição Associativa 183 104 0,8% 0,9%
Contribuição Confederativa 304 235 1,3% 2,0%
Contribuição Negocial 2.331 1.488 9,9% 12,6%
Contribuição Sindical 113 84 0,5% 0,7%
Contribuição de Serviços 16 7 0,1% 0,1%
Outras Contribuições 26 121 0,1% 1,0%

*Proporção em relação ao total de negociações.
Fonte: Salariômetro/Fipe, com base em dados do Mediador (Ministério da Economia).
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Tabela 8 - Inovações da Pandemia no 1º Semestre (2020-2021)

Resultados da negociação
Quantidade Proporção*

2020 2021 2020 2021
Total de negociações 23.572 11.788 100,0% 100,0%
Teletrabalho 3.465 977 14,7% 8,3%
Manutenção de emprego 3.859 859 16,4% 7,3%

*Proporção em relação ao total de negociações. 
Fonte: Salariômetro/Fipe, com base em dados do Mediador (Ministério da Economia).

8  Considerações Finais

Este texto apresentou a evolução da frequência e dos 
valores de 42 tipos de cláusulas negociadas entre as 
empresas e seus empregados, nos primeiros semes-
tres de 2020 e 2021. Apresentou também a estratégia 
de trabalho do Projeto Salariômetro, que transforma 
informações textuais em dados quantificáveis e pro-
cessáveis. E, mais importante, mostrou a utilidade 
destes dados para os diversos públicos com interesse 
no acompanhamento das negociações coletivas de 
trabalho. 

1  Acordo coletivo de trabalho (ACT) é o documento que resulta da 
negociação entre uma empresa (ou um grupo pequeno de empresas) 
e um sindicato de trabalhadores. Suas cláusulas se aplicam apenas 
para a(s) empresa(s) envolvidas. Convenção coletiva de trabalho 
(CCT) é o documento que resulta da negociação entre um sindicato 
(ou vários) de empresas e um sindicato (ou vários) de trabalhadores. 
As cláusulas negociadas se aplicam a todas as empresas representadas 
pelo sindicato patronal. 

2 O endereço do MEDIADOR é: http://www3.mte.gov.br/sistemas/
mediador/

3  Este texto apresenta todos os resultados de forma agregada para 
o país como um todo. Os assinantes do Salariômetro têm acesso a 
resultados desagregados segundo as atividades e as unidades da 
federação. 

4  O INPC é utilizado na mesa de negociação porque reflete a inflação 
para famílias com renda de até 5 Salários Mínimos, que constituem 
a clientela típica dos sindicatos. Os valores nos gráficos representam 
o valor do INPC acumulado nos 12 meses anteriores às respectivas 
datas-base.

(*) Professor Sênior da FEA/USP e Coordenador do Projeto  
Salariômetro da Fipe. (E-mail: hzy@hzy.com.br).
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Uma Proposta de Revisão das Regras Fiscais Brasileiras1

Mauricio Dias Leister (*)

1  Introdução

O debate recente no Brasil sobre 
a necessidade de respeitar o teto 
de gastos como uma âncora fiscal 
que o país tem precisa ser expan-
dido para que todo o arcabouço de 
regras fiscais seja remodelado e 
uma nova âncora fiscal seja esta-
belecida. 

Desde o seu surgimento, na déca-
da de 1990, as regras fiscais têm 
evoluído constantemente, tanto 
em tipos de regras quanto em aper-
feiçoamentos para torná-las mais 
efetivas. Partindo do objetivo geral 
de minimizar a possibilidade de 
a política f iscal levar as contas 
públicas a um déficit fiscal estru-
tural insustentável, as regras fis-
cais criam restrições permanentes 
sobre receita, despesa, resultado e 
dívida pública. 

São muitas as particularidades a 
serem consideradas quando do 
desenho das regras fiscais de um 
país a partir dos princípios gerais 
trazidos por referências exter-
nas. Há necessidade de se estudar 
desde quantas regras fiscais serão 
adotadas, passando pela definição 
da abrangência adequada de cada 
regra, de suas cláusulas de escape, 

de suas medidas corretivas, entre 
outras. 

De forma geral, as regras fiscais 
têm potencial para corrigir incen-
tivos distorcidos e conter pressões 
para o aumento de gastos públicos, 
especialmente em tempos de bo-
nança, de modo a assegurar a res-
ponsabilidade fiscal e a sustenta-
bilidade da dívida pública no longo 
prazo. Além disso, elas ajudam a 
ancorar as expectativas dos agen-
tes quanto ao futuro da política 
fiscal e das contas públicas, ou seja, 
a convencer investidores sobre a 
sustentabilidade fiscal do país em 
horizontes mais longos.

Apesar de terem crescido em rele-
vância, é importante que se tenha 
em mente que as regras fiscais têm 
uma atuação limitada. Elas por si 
só não são capazes de garantir a 
responsabilidade fiscal intertem-
poralmente se não houver com-
promisso político, reformas para 
solucionar desequilíbrios estrutu-
rais no campo fiscal e preocupação 
em dar organicidade e eficiência às 
regras fiscais adotadas.

Após a crise financeira global de 
2008 surgiu uma nova geração 
de regras fiscais que aperfeiçoou, 

principalmente, os atributos de 
flexibilidade, controle e eficiência. 
Diante disso, Brochado et al. (2019) 
defendem um novo arcabouço para 
as regras fiscais brasileiras, uma 
vez que as regras fiscais vigen-
tes no Brasil foram criadas em 
períodos distintos e apresentam 
diferentes objetivos, de forma que 
a consistência entre elas nem sem-
pre é garantida. A ausência de fle-
xibilidade e de ligação com o médio 
prazo, o alto grau de discriciona-
riedade e a responsabilização fo-
cada no gestor tornaram as regras 
pouco eficientes para garantir a 
sustentabilidade fiscal. Mesmo com 
a existência de metas de resultado 
primário, de regra de ouro e de 
um teto de gastos (este a partir de 
2017), a economia brasileira exibiu 
um crescimento acelerado da dí-
vida bruta do governo geral desde 
2014. Adicionalmente, registra-se a 
presença de déficits primários nas 
contas públicas desde 2014, com 
previsão de sucessivos déficits até 
pelo menos 2026.2

A situação f iscal brasileira e a 
emergência da segunda geração de 
regras fiscais no mundo pós-2008 
sugerem que ajustes no modelo 
brasileiro podem torná-lo compa-
tível com o que está na fronteira 
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em termos de regras fiscais. Com 
esse objetivo em mente, Brochado 
et al. (2019) apresentam uma abor-
dagem sistêmica para as regras 
fiscais brasileiras. Sua lógica parte 
do estabelecimento de um limite 
de dívida pública como âncora fis-
cal, contribuindo para a formação 
de expectativas de médio e longo 
prazos, mas sem limitar o funcio-
namento da política monetária. De-
rivadas da âncora de longo prazo, 
as regras de resultado primário e 
teto de gastos cumpririam o papel 
de regras operacionais, comuni-
cando a trajetória fiscal ao público 
e indicando o caminho para trazer 
a dívida pública ao patamar deseja-
do no médio prazo. 

2  Regras Fiscais – Referencial 
Teórico

2.1  O Que São Regras Fiscais e 
a Experiência Internacional 
Recente

Tipicamente, as regras fiscais pre-
tendem corrigir incentivos distor-
cidos e conter pressão por aumento 
de gastos, de forma a garantir a 
responsabilidade fiscal e a susten-
tabilidade da dívida. A literatura 
categoriza as regras f iscais em 
quatro grupos, a saber:

a) Regras de despesas ou gastos 
públicos: via de regra, a intenção 
é estabelecer um limite máximo 
(teto) para o crescimento das 
despesas do governo ao longo 
do tempo. 

b) Regras de receita: é uma catego-
ria de regra fiscal mais atípica, e 
como exemplo pode-se citar uma 
que estabeleça critérios para ado-
ção de uma renúncia de receita.

c) Regras de balanço orçamentário: 
busca estabelecer critérios para 
métricas que considerem conjun-
tamente as despesas e receitas do 
Governo. Os exemplos clássicos 
são regras para os resultados 
nominal e primário3 e regra de 
ouro.4

d) Regras de dívida pública: a in-
tenção dessa regra é evitar que 
o volume de dívida acumulado 
ao longo do tempo ultrapasse 
determinado patamar que seja 
considerado imprudente.

Importante salientar que a prática 
comum ao redor do mundo é um 
país adotar múltiplas regras fis-
cais. Em IMF (2018a) é possível ve-
rificar que, após a crise financeira 
mundial de 2008, a tônica tem sido 
cada país adotar conjuntamente 
uma regra de dívida pública, uma 
regra de despesa e uma regra de 
balanço orçamentário.

A evolução das regras fiscais ao 
longo do tempo evidencia o fato de 
que a mera adoção de uma regra 
fiscal não garante sua eficácia no 
fomento da sustentabilidade fis-
cal. Neste sentido, a experiência e 
literatura internacionais trazem 
diversos ensinamentos sobre a 
importância de se considerar o 
contexto de inserção de uma regra 

fiscal para a obtenção dos resulta-
dos almejados. Resumidamente:

1. Sem compromisso político, a 
credibilidade da regra fiscal é 
minada. Nenhuma regra fiscal 
sobrevive a um ambiente político 
que procura propositadamente 
meios de contornar as amarras 
colocadas pelo arcabouço de re-
gras fiscais.

2. Se o país estiver com problemas 
estruturais de desequilíbrio fis-
cal, a adoção de regras fiscais 
deve vir acompanhada de medi-
das e reformas necessárias para 
corrigir a dinâmica do resultado 
fiscal. Ou seja, as regras fiscais 
são ferramentas importantes 
para criar os incentivos corretos 
em termos de sustentabilidade 
fiscal aos formuladores de polí-
tica, e não se deve atribuir a elas 
expectativas além desses termos.

3. Idealmente, as regras fiscais ado-
tadas devem estar em sintonia 
entre si em relação a qual objetivo 
fiscal está sendo perseguido.5 

4. O arcabouço de regras fiscais é 
mais eficiente quando sustentado 
pelo processo orçamentário, in-
cluindo transparência,6 projeções 
adequadas de médio prazo e pro-
cedimentos de monitoramento e 
sanções.

Regras f iscais mal concebidas 
podem trazer custos. Por exemplo, 
regras que não contemplem uma 
válvula de escape em situações 
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excepcionais, como desastres natu-
rais, pandemias ou recessão econô-
mica, tendem a serem vistas como 
muito duras por dificultarem a 
adoção de uma política pública que 
vise superar a dificuldade imposta 
por uma situação específica. 

Essa constatação ficou mais forte 
com a emergência da crise finan-
ceira global de 2008 e da pandemia 
da Covid-19 a partir de 2020. A 
“segunda geração de regras fis-
cais” conta com: flexibilidade para 
acomodar choques, correção au-
tomática de desvios em relação às 
métricas estipuladas, forte amparo 
legal e monitoramento.

3  Avaliação das Regras Fiscais 
Brasileiras

No Brasil, podem ser consideradas 
regras fiscais em sentido estrito a 
regra de ouro, a meta de resulta-
do primário, o teto dos gastos e a 
previsão de limite para dívida. Elas 
foram criadas em momentos dis-
tintos, refletindo necessidades da 
política fiscal daquele momento. O 
arcabouço atual brasileiro, portan-
to, é composto por regras cujos ob-
jetivos não estão necessariamente 
interligados, e que em cenários 
específicos podem ser conflitan-
tes. Esse é um dos motivos pelos 
quais as regras fiscais existentes, 
sob o atual desenho, podem não 
ser suficientes para garantir uma 
trajetória de endividamento públi-
co sustentável no médio e no longo 
prazos.

A Regra de Ouro é a mais antiga 
regra fiscal em vigor no país, e 
encontra-se definida na Constitui-
ção Federal de 1988. Seu espírito é 
intuitivo: é uma regra clássica das 
finanças públicas que busca garan-
tir que o Estado não emita dívida 
para financiar gastos correntes. 

Outro aspecto positivo é a existên-
cia de cláusula de escape, mas sua 
abrangência parece muito ampla e 
sua aplicabilidade carece de nor-
matização do rito a ser adotado. 

A segunda regra fiscal, a meta para 
o resultado primário, foi formal-
mente instituída pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal em 2000. A 
regra brasileira é transparente, 
uma vez que o indicador é referen-
ciado pelo governo em seus diver-
sos canais institucionais. Entretan-
to, o fato de a meta ser obrigatória 
apenas para um ano enfraquece 
seu caráter de orientação da políti-
ca fiscal no longo prazo, conferindo 
à meta um caráter de planejamento 
operacional orçamentário de curto 
prazo. Ademais, a ausência de ba-
lizador explícito para a definição 
da meta resulta em sua definição 
a partir do resultado esperado da 
evolução das receitas e despesas 
para o período, e não do resultado 
que deveria ser alcançado dada a 
necessidade de equilíbrio fiscal. 

Em relação ao teto dos gastos, sua 
criação foi em 2016 pela Emenda 
Constitucional n° 95, e fixa limi-
tes para as despesas primárias da 
União por um prazo de 20 anos, 

com possibilidade de revisão a 
partir do 10º ano de sua vigência. 
A regra atende a vários dos prin-
cípios para uma boa regra fiscal 
de segunda geração, mas seu cum-
primento pode ser dificultado pela 
existência de diversos normativos 
legais que enrijecem as despesas 
públicas. Mudanças estruturais no 
orçamento só serão possíveis por 
meio de reformas que envolvam 
alterações legais, inclusive cons-
titucionais, que exigem ambiente 
político favorável e maturidade 
institucional. 

Embora ainda não esteja regula-
mentado o limite de dívida para a 
União, a sua previsão é derivada da 
Constituição Federal. A fixação de 
limites para a dívida é uma regra 
adotada internacionalmente e de 
fácil compreensão. A regra possui 
potencial de funcionar como ân-
cora de longo prazo, orientando 
a condução da política fiscal e as 
demais regras fiscais. 

4   Uma Proposta para o Arcabou-
ço de Regras Fiscais Brasileiras

IMF (2018c) defende que um limite 
legal de dívida pública seja a regra 
fiscal que represente a âncora de 
longo prazo, ao passo que uma 
regra de resultado orçamentário7 e 
uma regra de despesa podem cum-
prir o papel de regras operacionais 
por terem uma relação estreita e 
previsível com a dinâmica do endi-
vidamento público.
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Nessa abordagem, o desenho e a 
calibração devem ocorrer na se-
guinte ordem: (i) regra de dívida; 
(ii) regra de resultado orçamentá-
rio e, por fim (iii) regra de despesa. 

Em termos de desenho de uma 
regra de limite para a dívida públi-
ca, os casos da Polônia, Eslováquia 
e Armênia servem de inspiração 
por proverem atributos interes-
santes8, independentemente do pa-
tamar estipulado para o limite de 
dívida pública.9 Esses países con-
tam com acionamento de medidas 
corretivas (gatilhos) em patamares 
inferiores ao limite estabelecido. 
Ou seja, eles impuseram gatilhos 
em diferentes níveis possíveis de 
endividamento. Por exemplo, a 
Eslováquia aciona medidas corre-
tivas sempre que a Dívida Bruta do 
Governo Geral (DBGG) ultrapassar 
os seguintes níveis em relação ao 
PIB: 50%, 53%, 55%, 57% e o pró-
prio limite de 60%.10 Em cada um 
desses níveis, as medidas correti-
vas vão crescendo em termos de 
rigor: começando com a exigência 
de o Ministro das Finanças escre-
ver uma carta aberta explicativa 
ao Parlamento quando atingir o 
primeiro nível (50%) e terminando 
em 60% com o governo tendo que 
propor uma votação de moção de 
confiança ao Parlamento. Entre o 
primeiro e o último nível, os ga-
tilhos correspondem a medidas 
fiscais, que são cumulativas, com 
vistas a melhorar o resultado fiscal 
e, consequentemente, melhorar a 
dinâmica do endividamento públi-
co. Tal característica de gatilhos fa-

seados ajuda a não tornar o limite 
legal de dívida pública uma “meta 
de dívida pública”. 

Em uma abordagem sistêmica 
como a descrita até aqui, os gati-
lhos da regra de dívida, além de 
serem faseados, são mais coerentes 
se tiverem cunho de orientação 
às regras operacionais. Ou seja, 
tais gatilhos enviariam comandos 
para as regras operacionais caso 
disparados. Por exemplo, melho-
rar o resultado orçamentário em 
determinada magnitude ou limitar 
o teto de gastos em determinado 
nível. Dessa forma, a regra de dí-
vida dá as diretrizes e a natureza 
dos comandos, mas deixa liberdade 
para o gestor público decidir que 
gastos e receitas vão compor o es-
forço fiscal. Mais do que isso, como 
será visto adiante, essa natureza 
mais geral dos gatilhos da regra de 
dívida também evita sombreamen-
to com os mecanismos de correção 
de erros das próprias regras ope-
racionais.

Em relação à regra de resultado 
orçamentário, os principais indi-
cadores para essa meta seriam o 
resultado primário e o resultado 
nominal. E a regra de despesa pú-
blica, por sua vez, deve ser cali-
brada de forma compatível com a 
regra de resultado orçamentário. 
Ou seja, dada uma meta de resul-
tado orçamentário, a limitação de 
crescimento de despesa deve ser 
imputada de forma que seja compa-
tível, dada a expectativa de evolu-
ção das receitas, com o alcance da 

meta definida na etapa anterior, de 
maneira a conservar a consistência 
do arcabouço como um todo. 

4 . 1  A b o r d a g e m  S i s t ê m i c a  d e 
Regras Fiscais  para o Bra-
sil:  uma Proposta

No caso brasileiro, essa sistemática 
deve ser adaptada para responder 
a duas peculiaridades: a dívida 
pública continuará orbitando em 
patamares elevados nos próximos 
anos,11 mesmo com a adoção de me-
didas de consolidação fiscal. Assim, 
propõe-se a estruturação da regra 
em três períodos distintos: 

i) Carência, compreendendo a vi-
gência do primeiro decênio do 
teto de gastos atual, com mecâ-
nica que impõe melhoras anuais 
de resultado primário;

ii) Transição, vigente até o atin-
gimento de nível adequado de 
endividamento, com mecânica 
para as regras operacionais que 
estabeleça reduções anuais do 
endividamento público; e

iii) Permanente, com mecânica que 
busca manter a dívida abaixo do 
limite máximo de endividamento 
a partir de gatilhos restringindo 
as regras operacionais (Teto de 
Despesa e Resultado Primário).

4.1.1 Limite de Dívida

A partir do trabalho de Chicoli 
(2020), sugere-se que o indicador 
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DBGG/PIB tenha como limite o patamar de 70%. Se-
gundo o autor, a fadiga fiscal para países em desenvol-
vimento se inicia em torno de 70% do PIB e a “resposta 
marginal ao aumento do endividamento se torna ne-
gativa em torno de 110% do PIB”. Ou seja, chegar aos 
110% significa que o mercado não aceita mais rolar 
os títulos da dívida pública e o país passará por um 
evento de profundo estresse para refinanciamento da 
dívida pública, colocando em xeque a solvência. Esse é o 
patamar do qual se deve desejar largo distanciamento. 
Assim sendo, a regra fiscal de limite de dívida para o 
Brasil pode ser organizada da seguinte forma:

• Período de carência: até o fim da validade da pri-
meira fase do teto de gastos atual, isto é, até 2026. O 
período de carência não estipulará metas de dívida, 
mas melhoras anuais de resultado primário até 2026 
(incrementos anuais de 0,5 p.p. do PIB);

• Período de transição: a partir de 2026 até que a 
dívida atinja o nível prudencial (60% do PIB), defi-

nido como 10 p.p. do PIB abaixo do patamar que será 
considerado como limite legal. Nesse período serão 
estipuladas metas de reduções anuais de DBGG/PIB 
de 1,5% do PIB que orientarão a meta de resultado 
primário;

• Período permanente: quando a dívida tiver atingido 
o nível prudencial, isto é, quando a dívida atingir 60% 
do PIB. As metas de resultado primário deverão ser 
compatíveis com a manutenção do endividamen-
to abaixo desse nível. Em caso de superação dos 
patamares estabelecidos para a dívida, deve haver 
acionamento automático de gatilhos, impactando as 
regras de resultado primário e de despesa. Gatilhos 
serão faseados e cumulativos nos patamares de 60%, 
65% e 70% do PIB. 

A Figura 1 mostra de forma esquemática a mecânica 
sugerida para o caso brasileiro.12 

Figura 1 – Representação das Fases para Implementação de um Limite de Dívida Pública no Brasil

                                                                            Fonte: Brochado et al.(2019)



23temas de economia aplicada22 temas de economia aplicada

julho de  2021

A partir do início da vigência do 
período definitivo passam a valer 
os gatilhos em três níveis para a 
dívida pública:

• Nível 1 de gatilhos (DBGG supe-
rior a 60% do PIB) com cunho 
de sinalização e orientação leve 
ao orçamento. Duas ações são 
exigidas dos gestores públicos: 
(i) emissão de carta aberta ex-
plicativa do Ministro da Econo-
mia com propostas para evitar 
o crescimento da DBGG/PIB, e 
(ii) a meta de resultado primário 
(em % do PIB) para o exercício 
seguinte deverá ser superior à 
do ano imediatamente anterior;

• Nível 2 de gatilhos (DBGG supe-
rior a 65% do PIB) com cunho de 
orientação intermediária ao orça-
mento. Duas ações são exigidas 
dos gestores públicos: (i) a meta 
de resultado primário deverá ser 
compatível com uma redução 
anual da DBGG em 1 p.p. do PIB, 
e (ii) a regra de despesa limitará 
o crescimento real de despesas;

• Nível 3 de gatilhos (DBGG supe-
rior a 70% do PIB) com cunho 
de orientação acentuada ao or-
çamento. Duas ações são exigidas 
dos gestores públicos: (i) a meta 
de resultado primário deverá ser 
compatível com uma redução 
anual da DBGG em 1,5 p.p. do PIB, 

e (ii) a regra fiscal de despesa não 
poderá exibir crescimento real de 
despesas.

4.1.2 Resultado Primário

A reformulação da regra de resul-
tado primário parte do diagnóstico 
de que o atual arcabouço é insufi-
ciente para garantir uma trajetória 
de endividamento sustentável e 
de que possui pouca conexão com 
o médio prazo. Em linhas gerais, 
propõe-se a seguinte dinâmica 
para a regra de resultado primário:

• Período de carência: a evolução 
do resultado primário é prede-
finida – deve haver melhora de 
pelo menos 0,5 p.p. do PIB a cada 
ano.

• Período de transição: o gover-
nante deve calcular o resultado 
primário requerido para reduzir 
sua dívida em 1,5 p.p. ao ano. Tais 
valores de resultado primário 
passam a ser mandatórios para 
os 4 anos seguintes, sem possibi-
lidade de alteração – exceto pelas 
cláusulas de escape.

• Período permanente: mantém-
-se planejamento de médio pra-
zo com o estabelecimento de 
metas de primário compatíveis 
com a manutenção da DBGG em 
patamar inferior a 60% do PIB. 

Adicionalmente, propõe-se défi-
cit primário máximo de 2% do 
PIB para evitar comportamento 
imprudente. Caso a dívida esteja 
acima de 60%, os gatilhos da re-
gra de dívida restringirão a regra 
de primário.

Caso o governante verifique, du-
rante o planejamento, que não 
será possível atingir os resultados 
primários requeridos pela regra, 
poderá acionar um conjunto de 
gatilhos, relacionados a receitas 
e despesas, ou ainda encaminhar 
propostas de reformas que permi-
tam o atingimento dos resultados. 
Caso ainda se verifique que, encer-
rado o exercício, o gestor não foi 
capaz de cumprir sua meta fiscal, 
os gatilhos devem continuar acio-
nados no exercício seguinte.

Destaca-se que a meta de resultado 
primário deve estar interligada 
ao processo orçamentário. Neste 
sentido, propõe-se que no primei-
ro ano de mandato presidencial o 
chefe do Poder Executivo elabore 
uma proposta de planejamento 
para um período de quatro anos à 
frente, o Plano Plurianual (PPA), 
e envie para discussão e votação 
para o Poder Legislativo. 

4.1.3 Limite de Despesa

Em linhas gerais, a dinâmica da 
regra de despesa sugerida está de-
finida da seguinte forma: 
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• Período de carência: preserva-se 
a regra atual estabelecida pela EC 
nº 95/2016 – Teto de Gastos, com 
expansão de despesas limitada 
à variação da inflação. Ajustes 
seriam realizados para permitir o 
envio de orçamento descumprin-
do o teto e prevendo acionamento 
dos gatilhos;

• Período de transição: definição 
de limite para crescimento das 
despesas em termos reais, com-
patível com as metas de resultado 
primário definidas a partir da 
trajetória de endividamento. De 
forma complementar, o limite 
não poderá crescer mais de 2% 
em termos reais.

• Período permanente: será defi-
nido conforme o planejamento de 
médio prazo, enquanto a DBGG 
estiver inferior a 60%. Adicional-
mente, propõe-se limite adicio-
nal para evitar comportamento 
imprudente (exemplo: até 3% 
de crescimento real nas despe-
sas). Caso a dívida esteja acima 
de 60%, os gatilhos da regra de 
dívida restringirão o crescimento 
da despesa. 

Assim como a regra de resulta-
do primário, o limite de despesa 
também deve estar interligado ao 
processo orçamentário.

4.1.4 Regra de Ouro

No contexto da abordagem sistê-
mica, julga-se que a adoção inte-
gral do modelo proposto supre a 
necessidade de existência da regra 
de ouro. Mais do que isso, uma 
eventual necessidade de alteração 
da regra de ouro, tendo em vista 
a dificuldade de seu cumprimento 
nos próximos anos, pode trazer a 
oportunidade de substituir o re-
gramento atual pela abordagem 
sistêmica, mais consistente e em-
basada. 

Embora relevante e intuitiva, a 
literatura tem questionado a utili-
zação da regra de ouro porque ela 
apresenta fragilidades práticas que 
dificultam o cumprimento de seu 
objetivo. De fato, a regra de ouro 
tem sido abandonada do arcabou-
ço de regras fiscais em diversos 
países, como Inglaterra, Alemanha 
e Peru. 
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Reforma Tributária em Debate

Guilherme Tinoco (*)

No final de junho, o governo federal 
encaminhou ao Congresso, através 
do PL 2.337/2021, a chamada se-
gunda fase da proposta de reforma 
tributária, que concentra medidas 
relativas à tributação da renda. 
Nesse projeto, há três pilares de 
atuação principais: imposto de 
renda da pessoa física, imposto de 
renda das empresas e imposto de 
renda relacionado a operações no 
mercado financeiro. Desde então, 
o projeto vem sendo intensamente 
debatido, sendo inclusive “atuali-
zado” pelo relator da reforma na 
Câmara dos Deputados, o deputado 
Celso Sabino (PSDB-PA). O objetivo 
deste texto é apresentar os prin-
cipais pontos do projeto, seguidos 
de considerações a respeito e, por 
fim, considerações mais gerais e 
perspectivas.

Antes disso, é importante contex-
tualizar um pouco. Previamente 
a esta segunda fase, o governo 
havia apresentado a primeira fase 
da reforma tributária quase 1 ano 
atrás, do final de julho de 2020. 
Naquele texto, o foco estava nos 
impostos sobre consumo e a ideia 
era basicamente unificar o PIS/
Pasep e a Cofins, com a criação 
da CBS (Contribuição Social sobre 
Operações com Bens e Serviços). 

Outros projetos relacionados à re-
forma dos impostos sobre consumo 
também estiveram em evidência 
nos últimos anos, notadamente a 
PEC 45 e a PEC 110, que tinham um 
escopo ainda maior ao incluir, na 
unificação, impostos cobrados por 
Estados e Municípios (no caso, o 
ICMS e o ISS). Todos eles tramitam 
no Congresso, sem muitos avanços 
recentes.

Ao contrário desses, que versavam 
sobre os impostos sobre o consu-
mo, a proposta apresentada agora 
dispõe sobre os impostos sobre a 
renda. Para descrever os principais 
pontos do projeto, começamos pelo 
imposto de renda da pessoa física, 
cuja principal medida foi a atua-
lização da tabela com as faixas de 
tributação, o que propiciaria um 
ganho financeiro para muitos con-
tribuintes. Segundo números ofi-
ciais, cerca de 5,6 milhões de decla-
rantes, por exemplo, se tornariam 
isentos com a elevação do limite de 
isenção de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 
mil por mês. No rol das medidas 
apresentadas, também se destaca 
o fim da modalidade de imposto 
simplificado para os contribuintes 
com renda acima de R$ 40 mil por 
ano. Por fim, também foi proposto 
um dispositivo opcional para a 

atualização no valor de imóveis nas 
declarações de bens do IRPF, que 
poderá levantar alguma receita 
para a União no curto prazo.

No caso dos impostos sobre as 
empresas, a essência do projeto 
é a redução da tributação sobre 
o lucro (no caso, o IRPJ), com a 
contrapartida da adoção da tri-
butação de dividendos na fonte. 
As alíquotas do primeiro cairiam 
5 pontos percentuais,1 enquanto 
os dividendos seriam taxados em 
20%. As empresas de faturamento 
moderado teriam isenção na distri-
buição de dividendos em até 20 mil 
por mês. Dentre as outras mudan-
ças e ajustes, destaca-se o fim dos 
juros sobre capital próprio (JCP), 
instrumento bastante utilizado no 
país, e outras simplificações (por 
exemplo, para aproximação de 
bases entre IRPJ e CSLL).

Por fim, no caso do imposto rela-
cionado aos investimentos no mer-
cado financeiro, a proposta busca 
unificar alíquotas tanto para ope-
rações em Bolsa quanto em Renda 
Fixa e Fundos, tentando perseguir 
15% na maioria delas (por exem-
plo, os Fundos Imobiliários – FIIs), 
ainda que o projeto mantenha al-
gumas exceções (como as LCAs e 
LCIs).
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1  Comentários Sobre a Proposta

No caso das alterações no IRPF, 
a correção da tabela traz ganhos 
consideráveis para os contribuin-
tes, de maneira progressiva entre 
eles (lembrando que 85% dos mais 
pobres já são isentos). Por outro 
lado, as mudanças seriam negati-
vas para aqueles que optam pela 
declaração simplificada (normal-
mente aqueles sem dependentes 
e muitos gastos a deduzir) e pos-
suem renda acima dos limites pro-
postos. A correção da tabela, com 
custo estimado em pouco mais 
de R$ 20 bilhões ao ano, era uma 
promessa antiga de campanha e 
vem sendo caracterizada como 
populista por alguns analistas. A 
atualização de imóveis, apesar de 
possibilitar uma receita no curto 
prazo, pode estar reduzindo arre-
cadação futura e por isso também 
vem sendo criticada.

No caso das alterações na tribu-
tação das empresas, a principal 
crítica vem se dando pela cali-
bragem dos números. O cerne do 
argumento é que o imposto sobre 
a distribuição de lucros e dividen-
dos não seria compensado pela 
redução do IRPJ e, assim, esses 
contribuintes teriam um aumento 
enorme de carga (chegando a 43% 
nos casos mais extremos). Outra 
crítica recorrente é que a pejotiza-
ção (um dos principais problemas 
do sistema atual) não foi atacada 
em razão do limite de isenção ins-
tituído para a tributação dos lucros 
e dividendos. O fim do JCP também 

é um tema polêmico, tanto entre os 
economistas e tributaristas quanto 
entre contribuintes.

Por se tratar do coração da propos-
ta como um todo, essa alteração na 
tributação das empresas merece 
uma discussão mais aprofundada. 
Em termos conceituais, a tributa-
ção do lucro pode ocorrer em duas 
fases: na geração (IRPJ) ou na dis-
tribuição. Muitos países combinam 
as duas formas, tributando nas 
duas fases. O Brasil, desde meados 
dos anos 90, concentra a tributação 
apenas na empresa (geração) e é 
um dos poucos países que isenta 
a distribuição. De maneira geral, 
vale notar que o mais relevante é a 
alíquota total, independentemente 
de onde é tributada.

Um dos problemas do sistema bra-
sileiro, que a proposta visa corrigir, 
é a baixa tributação de renda de 
muitos acionistas e sócios de em-
presas no Brasil. Bernard Appy2, 
em artigo recente, explica que esse 
fato não decorre necessariamente 
da falta de tributação de dividen-
dos, mas sim da baixa tributação 
na empresa. Apesar da alta alí-
quota, um montante elevado de 
empresas paga alíquotas efetivas 
(muito) menores, seja por conta dos 
regimes simplificados3 ou de algu-
mas brechas e ajustes nas bases em 
empresas grandes. 

Segundo ele, o projeto de reforma 
corrige parcialmente esse proble-
ma, mas de forma inadequada, pois 
(i) possui um elevado limite de 

isenção (e, por isso, não combate a 
pejotização e ainda pode influen-
ciar no tamanho das firmas) e (ii) 
implica uma carga muito elevada 
para empresas que têm alíquotas 
efetivas próximas à alíquota nomi-
nal. Para ter melhores resultados, 
a reforma poderia ter caminhado 
no sentido de reduzir a diferen-
ça na tributação das empresas, 
aproximando a alíquota efetiva da 
alíquota nominal. Também poderia 
ter atuado para integrar a tributa-
ção dos dividendos com o IRPF, de 
maneira que fosse possível imple-
mentar um sistema de tributação 
de renda mais progressivo no país.

Outros economistas vêm apon-
tando que a redução do IRPJ e a 
adoção da tributação de dividendos 
caminha na direção correta, inclu-
sive em linha com o que ocorre no 
mundo, ainda que diferentes ajus-
tes no projeto sejam necessários 
(incluindo corrigir a distorção da 
baixa tributação na empresa, cau-
sada, por exemplo, pelos regimes 
simplif icados). Muitos também 
ressaltam a importância de inte-
grar a tributação dos lucros e divi-
dendos com o IRPF, possibilitando 
a já citada maior progressividade 
tributária.

Por fim, no caso das alterações na 
tributação no mercado de capitais, 
a principal crítica vem se dando, 
de um lado, pelas exceções rema-
nescentes, ao passo que, de outro 
lado, muitos players dos mercados 
mais impactados, como os FIIs, 
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vêm condenando a instituição da 
tributação em seus negócios. 

Desde que a proposta foi apresen-
tada (25/06), o debate se inten-
sificou, sobretudo em relação à 
tributação das empresas. Grande 
número de empresários se colocou 
contra o projeto, argumentando 
especialmente com relação à alta 
probabilidade de aumento de carga 
tributária. A queda no IRPJ seria 
muito tímida em relação à tribu-
tação dos dividendos. O próprio 
ministro Paulo Guedes recuou, ora 
dizendo que a proposta inicial era 
apenas o início dos debates, ora 
culpando a Receita Federal pela 
calibragem inadequada. Vale dizer 
que vários assessores do ministro, 
funcionários do próprio Ministério 
da Economia, andaram, curiosa-
mente, criticando a proposta que 
tinha saído exatamente daquela 
pasta.

Seja como for, em meados de julho, 
o relator do projeto na Câmara 
apresentou algumas alterações no 
projeto, destacando-se uma queda 
muito maior nas alíquotas de IRPJ, 
que sairiam de 25% para 12,5% até 
2023. Outra alteração que chamou 
atenção foi a retirada da parte que 
incluía tributação sobre rendi-
mentos de fundos imobiliários e a 
isenção da distribuição de dividen-
dos entre empresas de um mesmo 
grupo. Muitos dos interesses con-
trariados na versão inicial esta-
riam, assim, contemplados.

O principal problema dessas pri-
meiras alterações feitas pelo re-
lator, contudo, foi que cálculos 
oficiais passaram a sugerir uma 
perda de receita, que poderia atin-
gir algo próximo a R$ 30 bilhões 
em 2023. Além disso, a maior parte 
desse valor consistiria em perda 
de Estados e Municípios, em razão 
da composição de alterações entre 
impostos compartilhados ou não. 
Abriram-se com isso novas frentes 
críticas: tanto em relação ao de-
sequilíbrio que poderia causar às 
contas públicas no geral quanto em 
relação à concentração das perdas 
em entes subnacionais, o que certa-
mente não vem agradando Estados, 
Municípios e seus representantes.

2  Comentários Gerais e Perspec-
tivas

De maneira geral, a proposta traz 
alguns conceitos que caminham na 
direção correta, ainda que existam 
muitos pontos a serem melhorados 
e/ou corrigidos. Outros são mais 
polêmicos, como a atualização da 
tabela do IRPF em um contexto 
de restrição fiscal. Ficou claro, 
de qualquer maneira, que o grau 
de amadurecimento da proposta 
ainda era muito baixo, ao contrário 
da reforma dos impostos sobre 
o consumo, que vem sendo bem 
mais discutida nos últimos anos. 
A própria apresentação do projeto 
ocorreu de forma atabalhoada, com 
críticas internas e recuos do minis-
tro da Economia. 

Com o avanço das discussões na 
Câmara, novas versões serão apre-
sentadas pelo relator, e a primeira 
delas trouxe um problema inexis-
tente na versão original do gover-
no, que é previsão de queda líquida 
na arrecadação. Isso é ruim por 
dois motivos: primeiro porque o 
país ainda enfrenta um cenário 
fiscal delicado, com dívida eleva-
da e com resultados primários no 
vermelho. O segundo é que o país 
tem uma carga de impostos sobre o 
consumo muito elevada em relação 
aos pares, e uma forma de reduzir 
essa composição seria justamente 
através de um aumento relativo na 
tributação sobre a renda, podendo 
inclusive trazer maior progressivi-
dade para o sistema. Uma elevação 
na tributação sobre a renda pode-
ria trazer uma folga para a tribu-
tação sobre o consumo (por meio 
de uma alíquota menor para o IBS 
ou CBS – impostos previstos nas 
propostas citadas anteriormente).

Por falar nessas reformas, é im-
portante lembrar que a reforma da 
tributação sobre o consumo segue 
parada, seja nos projetos da PEC 
45 ou PEC 110, seja na chamada 
primeira fase da reforma tributária 
do governo federal (com a institui-
ção da CBS). Muitos especialistas 
argumentam que os maiores pro-
blemas do sistema tributário no 
Brasil estão justamente nos impos-
tos sobre consumo, com destaque 
para o ICMS, e que nesta reforma 
se encontra o maior potencial para 
ganho de eficiência e crescimento 
econômico. Assim, ficam as dúvi-
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das: o governo desistiu da primeira fase do seu pro-
jeto? Se não desistiu e está tendo dificuldades de 
aprovação, será que conseguirá aprovar essa fase sem 
redução global da carga?

Por fim, nota-se que o contexto político segue acirra-
do, com o governo tendo dificuldade para controlar 
sua agenda, de maneira que projetos estão sendo 
muito modificados no Congresso Nacional (a exemplo 
da privatização da Eletrobras). As eleições de 2022 
também já interferem bastante no ambiente político. 
Nesse caso, não é de se desprezar o risco de termos, 
ao final, uma reforma contraproducente, que não re-
solva os problemas, traga novas distorções e, no pior 
dos casos, ainda reduza a carga tributária de maneira 
populista. É isso que teremos que evitar.

1  Passando de 25% para 20%, já considerando a parcela adicional da 
alíquota. Quando somada à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido), a alíquota total passaria de 34% para 29%.

2  Bernard Appy – Uma boa reforma tributária corrigiria os pro-
blemas atuais sem gerar novas distorções – O Estado de São Paulo, 
06/07/2021.

3  Como o sistema de lucro presumido ou o Simples.
(*) Mestre em Economia pela FEA/USP.  

(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com).
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Reformas Importantes e Reduzida Legitimidade Política: Desa-
fios à Vista

Gabriel Brasil (*)

Nas últimas semanas, intensificou-
-se o debate acerca da implemen-
tação de uma reforma tributária 
– uma recomendação antiga de 
economistas para o endereçamen-
to da notória complexidade do 
sistema brasileiro atual. Há, afinal, 
um raro consenso em torno da ava-
liação da alta regressividade e do 
potencial distorcivo dos múltiplos 
impostos e tributos do Brasil. Estes 
são recorrentemente classificados 
como elementos importantes da 
nossa reconhecida baixa produti-
vidade em comparação com econo-
mias desenvolvidas e também com 
outros emergentes. 

Como usual na realidade política 
do país – dados vários aspectos 
do sistema político brasileiro –, o 
debate, que é essencialmente le-
gislativo, é liderado pelo governo 
federal. Trata-se, afinal, do agente 
que é, em tese, aquele com a maior 
capacidade de coordenação e ne-
gociação para viabilizar a acomo-
dação de mudanças estruturais 
importantes no sistema tributário. 
É importante mencionar que tais 
mudanças requerem o complexo 
engajamento de stakeholders em 
múltiplos entes federativos, in-
cluindo prefeitos e governadores. 
Neste contexto, vale a pena discutir 

as condições nas quais o governo 
federal, liderado pelo presidente 
Jair Bolsonaro e pelo ministro da 
economia Paulo Guedes, poderá 
coordenar este debate. O formato 
final – e, no limite, o sucesso – de 
uma eventual reforma tributária 
dependerá, em boa medida, da sua 
eficiência neste processo. 

Em primeiro lugar, é importante 
ponderar que se trata de um go-
verno fraco em múltiplos aspectos. 
Estes incluem uma baixa aprova-
ção popular (em torno de 25%, de 
acordo com a maioria das mais 
recentes pesquisas); um reduzido 
suporte institucional (explicado 
em boa medida pela postura con-
frontacional do governo frente 
a instituições como o Supremo 
Tribunal Federal e a própria im-
prensa); e, principalmente, um er-
rático apoio no legislativo. Embora 
conte com uma base de apoio no 
Congresso que tem sido suficiente 
para bloquear, por exemplo, riscos 
mais agudos de um eventual impe-
achment, é notória a dificuldade do 
governo de construir uma coalizão 
majoritária, com a maioria dos 
projetos em discussão nos últimos 
três anos sendo aprovados através 
de negociações caso a caso e com 
práticas explícitas de pork-barrel. 

Essa fraqueza traz implicações 
importantes para a discussão da 
reforma tributária. Com reduzida 
legitimidade para liderar discus-
sões complexas que, quase sempre, 
requerem a construção de consen-
sos, o governo se torna significa-
tivamente exposto à atuação de 
grupos de interesse, que podem 
explorar os seus desafios de gover-
nabilidade para obter vantagens 
no desenho do novo sistema tribu-
tário. Um exemplo recente foi re-
portado por múltiplos veículos da 
imprensa em 13 de julho, tratando 
da isenção tributária para fundos 
imobiliários – uma ideia que ori-
ginalmente não estava prevista no 
projeto apresentado pelo governo. 

Outro ponto importante diz respei-
to à estreita ligação do governo de 
Bolsonaro com grupos específicos 
– notadamente os militares, sejam 
eles das Forças Armadas ou mesmo 
das polícias estaduais. Tal ligação 
teve efeito significativo nas nego-
ciações da reforma previdenciária 
em 2019. Após intervenção direta 
do presidente nas discussões do 
projeto inicial, tal categoria ficou 
isenta do critério da idade mínima 
– aplicado à grande maioria dos 
trabalhadores de acordo com o 
projeto aprovado. Privilégios dessa 
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natureza tendem a gerar distor-
ções e desequilíbrios importantes 
também no caso das discussões da 
reforma tributária.

Um terceiro aspecto diz respeito 
à capacidade de coordenação do 
governo em termos estritos. Trata-
-se, afinal, de uma administração 
com notórias dificuldades internas 
para conceber e apresentar proje-
tos mais complexos. Uma evidência 
disso foi a reconhecida ‘debandada’ 
– nas palavras do próprio ministro 
Guedes em agosto de 2020 – ocorri-
da dentro do ministério nos últimos 
três anos, com a saída gradual de 
sete dos seus secretários. Outra 
indicação desse fenômeno tem a ver 
com a recorrente desautorização, 
por parte de Bolsonaro, a projetos 
econômicos, com interferências que 
muitas vezes contrariam as diretri-
zes retóricas de Guedes. Um exem-
plo foi a substituição do CEO da 
Petrobras, Roberto Castello Branco, 
pelo general Joaquim Silva e Luna 
em abril de 2021 – uma iniciativa 
patrocinada pessoalmente pelo 
presidente e que assustou investi-
dores e mesmo aliados do governo. 
Atuando de forma descoordenada, 
a capacidade do governo de liderar 
a construção de consensos se torna 
significativamente limitada. 

Cabe debater, ainda, os incentivos 
polít icos que tendem a marcar 
o policy making de Bolsonaro no 
próximo ano. É fundamental, afi-
nal, considerar que se trata de um 
presidente em campanha para sua 
reeleição. Isso significa que são 

claros os desincentivos para que o 
presidente embarque em debates 
potencialmente impopulares – seja 
junto a grupos políticos poderosos 
ou ao eleitorado de forma geral. 
No caso da reforma tributária, isso 
poderá impactar, por exemplo, a 
ordem e o ritmo da substituição de 
parte do imposto de renda por um 
imposto sobre dividendos, even-
tualmente liberando caixa para o 
governo investir em 2022 sem que 
isto traga benefícios para a (ou, 
pior, impactando os prospectos da) 
reforma. 

Adiciona-se, finalmente, o fato de 
que o presidente atualmente sofre 
pressões crescentes em razão de 
sua altamente controversa postura 
durante a pandemia da COVID-19. 
Isso signif ica que seu apoio no 
Congresso tende a ficar progres-
sivamente mais caro à medida que 
tal pressão ganha momentum, ge-
rando incentivos claros para que o 
governo priorize sua sobrevivência 
em detrimento da aprovação de 
projetos complicados, como uma 
reforma tributária. 

Há, portanto, condições bastante 
desfavoráveis para que o executi-
vo federal efetivamente lidere um 
processo bem-sucedido de imple-
mentação de uma reforma tributá-
ria ampla nos próximos meses. Por 
mais que exista vontade política, 
ao menos em termos retóricos, 
para a construção de um projeto 
republicano e com vistas no longo 
prazo, há fatores latentes jogando 
contra expectativas neste sentido. 

Esse panorama reforça a tese de 
que não se pode dissociar a agenda 
econômica do equilíbrio político-
-institucional do país – no sentido 
contrário, na verdade, o governo 
Bolsonaro mostra, a cada dia, a 
importância da preservação da 
saúde da democracia e dos seus 
incentivos para o fomento de po-
líticas econômicas efetivas. Isto é 
especialmente válido considerando 
que, até sua campanha eleitoral, 
em 2018, o presidente nunca havia 
advogado, na sua extensa carreira 
política, pelas bandeiras econômi-
cas que atualmente advoga – o que 
já prejudicou, de partida, sua legi-
timidade para liderar seu debate. 

É salutar, em meio aos enormes de-
safios econômicos que vive o Brasil, 
que o governo discuta a implemen-
tação de reformas ambiciosas. É 
arriscado, no entanto, que estas 
percam legitimidade e valor efetivo 
– inclusive para o futuro – por serem 
lideradas por um grupo que patro-
cina incertezas substanciais acerca 
do funcionamento da democracia 
e das suas instituições, como o do 
atual presidente. À sociedade (eco-
nomistas inclusos) caberá balancear 
suas prioridades, tendo em mente 
que, caso a premissa seja mesmo a 
do desenvolvimento de longo prazo, 
cuidar da nossa maturidade política 
desde já deve ser fundamental. 

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

internacional pela Universidade de São Paulo. 
(E-mail: gabrielchbrasil@gmail.com)
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Relatório de Indicadores Financeiros1

Núcleo de Economia Financeira da USP – Nefin-FEA-USP (*) 

Em 02/jan/2012 foram (teoricamente) investidos R$ 
100 em quatro carteiras long-short tradicionais da 
literatura de Economia Financeira. O Gráfico 1 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 – 08/07/2021)

 

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana -0,96% -1,41% 1,08% -1,71%

Mês atual -1,86% -1,99% 2,88% -1,02%

Ano atual 15,37% -1,47% 19,07% 4,87%

2010-2021 -36,37% -12,92% 669,73% 0,36%
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Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 08/07/2021)

 

Tabela 2 

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

1.   BIDI4 9148,03 SMLS3 4,23

2.   SQIA3 1316,94 CSMG3 5,13

3.   MGLU3 430,74 CPLE6 7,96

4.   MILS3 371,06 TRPL4 8,10

5.   LREN3 316,42 ELET3 10,69

6.   MDIA3 311,51 CYRE3 12,67

7.   VIVA3 298,85 BEEF3 12,84

8.   GNDI3 295,50 VALE3 12,85

9.   HAPV3 271,05 ROMI3 12,87

10.   CARD3 222,63 BRAP4 13,91

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. 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.
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Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 07/07/2021)

 

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   TEND3 9,78% MMXM3 30,00%

2.   CYRE3 9,64% VIVR3 25,27%

3.   IRBR3 9,54% TASA4 23,49%

4.   AZEV4 9,53% DMMO3 23,24%

5.   COGN3 8,49% MTRE3 23,13%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   AZEV4 1,17% MOAR3 7,50%

2.   USIM5 0,67% RCSL4 5,43%

3.   HBOR3 0,66% JBDU3 5,03%

4.   TEND3 0,61% RAPT3 4,75%

5.   TRPL4 0,59% RECV3 4,14%

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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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®.2 

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)
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Analisando episódios de liberalização através da abordagem de 
espaço de produtos

Matias Rebello Cardomingo

Dissertação de Mestrado
Orientador: Fernando Monteiro Rugitsky
Banca: Laura Barbosa de Carvalho, Paulo Sergio Oliveira Simões Gala, Dominik Hartmann 
Link:  https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12012021-164001/pt-br.php

Resumo

O espaço de produtos, junto com as medidas da Economia da Complexidade, fornece uma abordagem que pos-
sibilita renovar linhas de pesquisa dedicadas a posicionar a composição setorial do produto no centro das for-
mulações sobre desenvolvimento econômico. Tal perspectiva, entretanto, é contraposta por outras escolas de 
pensamento cujo foco está na relevância do funcionamento de instituições de mercado, para as quais o comércio 
internacional exerce um papel crucial. Assim, esse estudo visa analisar como o impacto de políticas orientadas 
por essa segunda perspectiva podem ser compreendidas pela metodologia do espaço de produtos. No Capítulo 
1 são executados três exercícios empíricos de comparação entre países para identificar como a liberalização 
comercial afetou medidas de complexidade do espaço de produtos. Contudo, os resultados não mostram um 
impacto robusto de tais políticas sobre essas medidas. Há evidências de alguma heterogeneidade entre níveis 
de renda quando consideramos a interação entre políticas e a estrutura produtiva, mas ela tampouco se mos-
trou robusta a diferentes especificações. Já no Capítulo 2 é proposta uma base de dados que conecta a série de 
comércio construída pelo Observatório de Economia da Complexidade com dados sobre tarifas fornecidos pelo 
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Sistema de Informação e Análise do Comércio da ONU (TRAINS) para compreender o impacto de mudanças em 
políticas tarifárias sobre as capacidades dos países. O exercício empírico foca no processo de liberalização brasi-
leiro nos anos 90. Resultados sugerem que, embora o Brasil tenha aumentado a diversidade de suas exportações 
logo após o corte de tarifas no início da década, ele não foi capaz de ganhar relevância em atividades associadas 
com capacidades diferentes daquelas para as quais já possuía vantagem comparativa.

Ensaios sobre fundos de investimentos

 Elias Cavalcante Filho

Tese de Doutorado
Orientador: Rodrigo de Losso da Silveira Bueno
Banca:  Alan de Genaro Dario, Rogério de Deus Oliveira, Ruy Monteiro Ribeiro
Link:   https://www.teses .usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052021-204549/pt-br.

php

Resumo

A tese explora dados de fundos de investimento em ações e traz evidências sobre os mecanismos de ava-
liação dos seus investidores, desempenho dos seus gestores e características sobre a distribuição dos seus 
retornos. No capítulo 1 se investigam os determinantes dos fluxos de recursos para fundos de investimen-
tos brasileiros. Constata-se que investidores são mais atentos ao risco de mercado (beta) ao avaliar fundos, 
e atribuem à habilidade do gestor (alfa) os retornos atrelados aos demais fatores de risco como tamanho, 
valor, momentum, iliquidez e risco de indústrias. Adicionalmente, usando medidas de variação da sofistica-
ção de investidores, confirma-se a hipótese de que investidores mais sofisticados tendem a avaliar fundos 
com base em critérios mais complexos. No capítulo 2 analisa-se a relação entre fatores climáticos e o de-
sempenho dos fundos. Conclui-se que, apesar de os gestores dos fundos, a princípio, trabalharem em locais 
climatizados e com iluminação artificial adequada, existe relação entre fatores climáticos externos e os 
desempenhos dos fundos. Essa relação se mostra côncava para temperatura, o que implica região de tem-
peratura ótima em termos de produtividade. Além disso, observam-se efeitos distintos a depender das con-
dições climáticas médias da região e data analisadas. Por exemplo, aumentos de temperatura em locais de 
clima frio têm efeitos nulos, ao passo que em regiões de clima quente aumentos de 1ºC têm efeitos negativos 
de 0,03% sobre os retornos dos fundos. Por fim, no capítulo 3, é examinada a distribuição de retornos dos 
fundos quando utilizados ETFs como benchmarks. Conclui-se que conjuntos de 3 a 5 ETFs são ideais para 
replicar o desempenho de fundos de gestão ativa, porém por meio da seleção aleatória de ETFs não é possí-
vel explicar a variabilidade de desempenho dos fundos. Assim sendo, são propostos algoritmos para seleção 
de ETF, com os quais estima-se que 95% dos fundos de gestão ativa não geram valor aos seus investidores.
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Revisitando o Tema da Inflação Inercial no Brasil dos Anos 1980

Guilherme Grandi (*)

1  Introdução

No Brasil, as gerações mais novas 
não sabem o que é viver em um 
contexto de elevação e descontro-
le da inf lação. Conceitualmente, 
o fenômeno pode ser entendido 
como um aumento persistente e 
generalizado dos preços e conse-
quentemente dos números-índices 
gerais de preços. Entendida tam-
bém como uma manifestação do 
agravamento de conflitos distri-
butivos na economia, a inf lação 
em nível exagerado representa a 
deterioração do padrão monetário 
de um país ou, em outras pala-
vras, corresponde à depreciação 
do valor real da moeda. O estado da 
arte hoje no Brasil sobre inflação e 
história monetária está reunido, e 
criteriosamente sistematizado, no 

adensado livro de Gustavo Franco, 
intitulado A moeda e a lei.

Araújo (2019) é outro autor que 
traz uma contribuição importante 
acerca do debate inflacionário no 
Brasil. Segundo sua avaliação, as 
medidas políticas de combate ao 
aumento generalizado dos preços 
estão sempre na dependência dos 
diagnósticos que são formulados 
em torno das causas da inflação. 
Durante a implementação do Plano 
de Ação Econômica do Governo 
(PAEG) no governo do marechal 
Castelo Branco (1964-67), o exame 
sobre as causas inflacionárias, por 
exemplo, centrou-se nos compo-
nentes da demanda, fundamen-
talmente no aumento dos gastos 
governamentais e do consumo das 
famílias, este último em decorrên-
cia de uma política desordenada 

de reajustes salariais que havia 
sido intensificada no decorrer do 
governo de João Goulart. O diag-
nóstico dos formuladores do PAEG 
apontava para o argumento de 
que a inflação seria um trade-off 
inevitável do acelerado desenvol-
vimento da economia brasileira, o 
que tornava necessária a criação 
de mecanismos institucionais que 
permitissem uma convivência sa-
lutar com o fenômeno monetário. 
Nesse sentido, a reforma financeira 
realizada durante o PAEG instituiu 
o mercado de títulos da dívida pú-
blica no Brasil em conjunto com o 
mecanismo da correção monetária. 

Mediante a Lei n. 4.357 de 16 de 
julho de 1964, relativa às Obriga-
ções Reajustáveis do Tesouro Na-
cional (ORTN), o governo implan-
tou um mercado de capitais por 
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meio da captação de recursos no 
mercado interno, no qual tais títu-
los públicos se mostravam imunes 
aos efeitos da inflação devido à cor-
reção monetária. Pastore (2015) 
observa que, de início, as ORTNs 
foram concebidas como instrumen-
to não inflacionário de financia-
mento do déficit público e, tempos 
depois, se transformaram em uma 
unidade para reajustar contratos, 
de modo a elevar progressivamen-
te o grau de indexação da economia 
brasileira. Assim, o combate infla-
cionário assumido pelos governos 
militares descartava a ideia de um 
tratamento de choque ao se pautar 
pelo gradualismo, buscando-se 
evitar uma excessiva elevação dos 
preços ao longo do tempo ou, em 
outras palavras, criando-se um 
ambiente econômico propício de 
convívio pacífico com certo nível 
de inflação.

Ao longo da década de 1980, cons-
tatou-se que a inflação estava na 
dependência do hiato do produto, 
o que implica dizer que ela não 
sofria significativa influência das 
variáveis nominais. É como se não 
existisse relação entre moeda e 
nível de preços, ou entre expansão 
monetária e inf lação. Esta pers-
pectiva revelava a importância da 
incorporação da curva de Phillips 
aos modelos de teoria monetária, 
além das expectativas (adaptativas 
e racionais) e da ilusão monetária. 
Assim, a inflação dependia “exclu-
sivamente das condições correntes 
e esperadas da economia real” 
(RESENDE, 2017, p. 64). Ademais, 

nos modelos neokeynesianos que 
utilizam o conceito de expectativas 
adaptativas, o policy maker pode 
escolher, no curto prazo, determi-
nados níveis de inflação e hiato do 
produto, “ainda que no longo prazo 
a economia tendesse ao nível con-
siderado ‘natural’, compatível com 
o pleno emprego” (ARAÚJO, 2019, 
p. 304). 

De qualquer forma, a teoria mo-
netária padrão tem se mostrado 
incapaz de compreender as razões 
da indeterminação dos preços e 
de prescrever medidas eficazes 
para as elevadas taxas de inflação 
crônica. O mero controle da ex-
pansão monetária e o objetivo de 
se contrair o nível de liquidez da 
economia têm se mostrado, à luz da 
experiência histórica brasileira, os 
responsáveis por crises bancárias 
e recessões econômicas. O fato é 
que em certo momento passou-se 
a reconhecer a relevância da inde-
xação para a geração e manutenção 
da inflação de forma “neutra”, isto 
é, como se não houvesse outra in-
fluência para o processo. O predo-
mínio dessa interpretação surgiu 
no contexto da elaboração do Plano 
Cruzado mediante a chamada “teo-
ria da inflação inercial”, cuja ideia 
principal é de que a inflação brasi-
leira dos anos 80 era um efeito sem 
causa, provocada exclusivamente 
pelo instituto da correção mone-
tária.

Mario Henrique Simonsen é indu-
bitavelmente um dos principais 
teóricos brasileiros sobre o cará-

ter inercial da inflação brasileira. 
Porém, reconhece-se que as bases 
da teoria inercialista foram clara-
mente explicitadas em um texto 
publicado no boletim do Conselho 
Regional de Economia de São Paulo 
em agosto de 1984, de autoria de 
Francisco Lafayette Lopes.1 Neste 
artigo, Lopes (1984) pontuou que 
toda inflação crônica é predomi-
nantemente inercial e, portan-
to, em processos inf lacionários 
crônicos pode-se identificar um 
componente autônomo, ou seja, 
um componente que se reproduz 
em função de si mesmo (o qual se 
chama de tendência) e outro com-
ponente responsável pela alteração 
do patamar inflacionário (denomi-
nado choque). Uma inflação iner-
cial é necessariamente estável e, 
nesse sentido, a taxa de inflação 
tende a se repetir sem alterações 
significativas ao longo do tempo 
(SIMONSEN, 1970).

Nas próximas duas seções do pre-
sente artigo discute-se, primeiro, 
o conceito de inf lação inercial à 
luz da sua teoria correspondente 
promovida fundamentalmente por 
Simonsen e, em seguida, apresen-
tam-se as principais divergências 
entre duas propostas de enfren-
tamento à inércia inf lacionária 
durante a década de 80 no Brasil: 
o choque heterodoxo, defendido 
por Francisco Lopes, e a proposta 
da moeda indexada, sugerida por 
André Lara Resende. A quarta e 
última seção reúne comentários 
gerais sobre os planos de estabili-
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zação implementados durante o go-
verno de José Sarney (1985-1989).

2   Simonsen e a Teoria Brasileira 
da Inflação Inercial

Entre os principais fatores que 
teriam comprometido a efetiva es-
tabilização de preços a partir dos 
anos 60, havia, como já dissemos, a 
introdução do sistema de correção 
monetária, que consiste no rea-
justamento periódico do valor no-
minal de preços contratados com 
base em números-índices observa-
dos e estabelecidos por contrato. 
Por esta razão, os reajustes tinham 
grande automaticidade, e a corre-
ção monetária figurou até o início 
dos anos 1990, segundo Simonsen 
(1995), como um mecanismo de 
“tolerância” em relação à inflação, 
ao realimentá-la sistematicamente, 
tornando-a, assim, imune a uma 
signif icativa desaceleração. De 
acordo com um especialista no 
assunto:

No início de 1986 a inflação alcan-
çava extremos inéditos, e a indexa-
ção era mais fluida e generalizada 
como nunca. O sistema monetário 
havia sido alterado de forma im-
portante pelo decreto-lei 857/69, 
que retirou o nominalismo da lei 
monetária, e pelas inúmeras leis 
que dispuseram sobre correção 
monetária, com destaque para a 
lei 6.423/77, que praticamente 
definia a ORTN como uma segunda 
moeda destinada a servir como 
padrão monetário de valor. A dis-

seminação da correção monetária 
e seus efeitos sobre a dinâmica da 
própria inflação estavam na raiz da 
efervescência intelectual em torno 
da “teoria da inflação inercial”, de 
onde saíram as ideias básicas que 
compuseram a reforma monetária 
ocorrida em 1986, com a introdu-
ção do cruzado (FRANCO, 2017, 
p. 487).

A noção de inércia inf lacionária 
está na base das formulações não 
apenas do Plano Cruzado, mas de 
todos os programas heterodoxos 
de estabilização lançados no decor-
rer do governo Sarney: Cruzado, 
Bresser e Verão. Pouco antes, entre 
1981 e 1985, a inflação teve um au-
mento de cerca de 147% e, a partir 
daí, o diagnóstico predominante se 
pautou pela noção de que a inflação 
detinha um caráter eminentemen-
te inercial. Novamente, de acordo 
com Franco (2017, p. 492):

Em termos simples, o conceito 
básico consistia em atribuir aos 
“componentes de realimentação” – 
para usar a linguagem do trabalho 
pioneiro de Mario Henrique Simon-
sen, de 1970 – a maior parte, quem 
sabe a íntegra, da determinação do 
processo inflacionário. Essa não era 
uma percepção particularmente 
nova nem surpreendente, pois 
para todas as inflações elevadas já 
documentadas há relatos sobre o 
esforço de “defender-se” da espiral, 
repondo ou antecipando a inflação, 
pela via de expedientes como a 
indexação ou a dolarização.

O fenômeno da “inércia inflacioná-
ria” era o resultado de uma infinida-
de de arranjos formais e informais, 
contratos, leis e regulamentos 
desenvolvidos ao longo de muitos 
anos, tratando de correção mone-
tária e também de hábitos, práticas, 
políticas, posturas, acordos pelos 
quais, em mercado, preços e prazos 
eram continuamente negociados.

Como observa Ramalho (2003, 
p. 230), no editorial para a Carta 
Apec de julho de 1970, Simonsen 
apresentou uma das primeiras 
formulações do “slogan inercialis-
ta” a respeito da transferência da 
alta de preços do passado para o 
presente. Sobre o comportamento 
dos preços, o autor observou que 
o processo inflacionário no Brasil 
parecia conter um forte componen-
te de realimentação, pois a inflação 
se mantém no presente devido à 
sua existência pretérita.

O problema que o autor buscou 
inicialmente resolver ao construir 
o seu modelo foi o de explicar a 
ocorrência da queda do produto 
quando se pratica políticas anti-
-inflacionárias (SIMONSEN, 1970, 
p. 126-127). A resolução desse pro-
blema também é um dos principais 
propósitos da literatura em torno 
da afamada curva de Phillips. Mas, 
além disso, Simonsen introduziu 
outro componente para represen-
tar o que chamou de “inflação au-
tônoma” e, sobretudo, interpretou 
a elevação dos preços do período 
passado como um efeito direto da 
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correção monetária a partir da se-
guinte equação:

 rt = at + b.r t − 1 + gt

onde rt designa a taxa de inflação 
no período t; at é a parcela da in-
f lação independente da inf lação 
do período anterior e determinada 
por fatores exógenos; gt consiste na 
fração da inflação provocada pelo 
excesso de demanda, também cha-
mada de componente de regulagem 
da demanda; e b.r t − 1 representa o 
componente de realimentação ou 
“a parcela da inflação resultante 
da inflação do período anterior” 
(CABELLO, 2014, p. 320). 

O termo autônomo (at) era tradicio-
nalmente usado na literatura ma-
croeconômica até os anos 60 por 
influência da visão keynesiana. Co-
mumente, representava-se algum 
fator econômico como formado por 
dois componentes: um “induzido” 
e outro “autônomo”, o primeiro va-
riando em função da renda, ou de 
outra variável econômica explicita-
da pelo modelo, e o segundo sendo 
determinado por fatores exógenos 
ao modelo.

A partir da interpretação que se 
tornou hegemônica nos anos 80, a 
equação simonseneana sugere que 
a inflação presente determina-se 
pela inflação passada na proporção 
do grau de indexação de preços e 
contratos da economia, mas tam-
bém por choques inf lacionários 
de oferta e de demanda. Com base 
em seu modelo de realimentação, 

Simonsen (1970; 1972) enunciou 
o tripé teórico basilar do inercia-
lismo:

1) Os resultados de um combate à 
inflação serão tão mais rápidos 
quanto mais se reduz o coeficien-
te de realimentação; 

2) Pode-se reduzir a inflação até o 
nível da inflação autônoma, sem 
recessão, desde que se elimi-
ne a realimentação. Em outras 
palavras, na ausência de cho-
ques inflacionários (que geram 
a inflação autônoma), pode-se 
extinguir a inflação por meio de 
desindexação total, sem que se 
gere recessão; 

3) O controle de preços é uma forma 
eficaz de reduzir o coeficiente de 
realimentação. 

 Citemos o próprio Simonsen (1972, 
p. 231):

Os reajustes presentes de preços 
não resultam, em boa parte, de 
pressões autônomas da demanda 
ou dos custos, mas simplesmente 
da inflação passada. Esse efeito de 
realimentação cria apreciável rigi-
dez nos processos inflacionários 
crônicos. Estancar subitamente 
uma alta continuada de preços exi-
giria ou a interrupção desse auto-
matismo ou sua neutralização por 
pressões inflacionárias autônomas, 
as quais exerceriam certos efeitos 
depressivos sobre a produção e o 
emprego. 

Interromper o referido automatismo 
significa desindexar a economia. De 
março de 1974 a fevereiro de 1979, 
Simonsen foi ministro da Fazenda 
do governo de Ernesto Geisel. Nesse 
período, economistas tinham, via de 
regra, uma visão favorável sobre a 
indexação em virtude da função que 
ela havia desempenhado na política 
econômica das três gestões presiden-
ciais anteriores (MOURA, 2007, p. 
31). A partir da visão simonseneana, 
compreende-se que se reajustes de 
preços, lucros e salários ocorrem na 
proporção da inflação passada, o re-
sultado mais provável não será a esta-
bilização da moeda, mas tão-somente 
a da taxa de inflação que, por sua vez, 
pode se manter em patamar elevado 
em virtude do caráter inercial da 
inflação como consequência de um 
amplo sistema de indexação.

O autor menciona que o expediente 
da correção monetária consiste em 
um “corpo estranho” à boa teoria 
econômica, pois sua vigência tende 
a dificultar a obtenção de uma ver-
dadeira estabilidade monetária e a 
aplicação de medidas mais ortodoxas 
de controle dos preços (SIMONSEN, 
1970). Em outro livro, ele reconhece 
que a indexação pode ser recomen-
dável em processos inf lacionários 
considerados agudos e, nesse senti-
do, o indexador mais natural seria o 
preço de uma moeda estrangeira de 
ampla aceitação, a exemplo do dólar, 
que poderia servir como unidade de 
conta, reserva de valor e, em casos 
extremos, até como meio de troca 
(SIMONSEN, 1995).
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É preciso dizer, contudo, que Si-
monsen também discorreu sobre 
as vantagens do sistema de in-
dexação. Estas vantagens seriam 
facilitar os contratos, simplificar 
a contabilidade das empresas por 
meio do registro comercial em uma 
unidade estável de conta e prote-
ger o governo contra as perdas de 
receita tributária resultantes do 
efeito Tanzi, que decorre do pa-
gamento de impostos devidos em 
moeda desvalorizada pela inflação 
entre o fator gerador do imposto 
e o seu pagamento (SIMONSEN, 
1995). 

Segundo a teoria inercial, a causa 
básica da inflação não estaria em 
um excesso da oferta monetária 
nem no suposto excesso de deman-
da a ele associado. A existência e 
persistência da inflação estariam, 
portanto, relacionadas à falta de 
sincronia do processo de reajuste 
de preços e rendimentos e, em 
função disso, à inexistência de 
mecanismos de coordenação que 
impeçam os agentes de transferir 
para o futuro a inflação ocorrida 
nos períodos anteriores (SIMON-
SEN, 1995, p. 118). O fato é que 
Simonsen (1988) também utilizou 
um argumento formulado a partir 
da teoria dos jogos para explicar 
a existência da inflação inercial, 
como mencionado por Cabello 
(2014, p. 323):

Situações de estabilização são vis-
tas como jogos não cooperativos, 
uma vez que, na hora de determinar 
preços, cada jogador age sem saber 

qual será a estratégia adotada pelos 
demais. Nesse ambiente de infor-
mação incompleta, ele conclui que, 
caso os jogadores escolham uma 
estratégia do tipo maximin, ou seja, 
de maximizar o payoff obtido no 
pior estado de natureza, a inércia 
permanecerá, dado que o compor-
tamento defensivo implicará a não 
interrupção das remarcações de 
preços. Assim, mesmo com indi-
víduos racionais, é possível que a 
inflação passada continue afetando 
o nível de preços atual, pois os jo-
gadores estão incertos de como os 
demais jogadores irão responder 
ao programa de estabilização.

Seja como for, o conf lito distri-
butivo parece estar na origem do 
problema da teoria da inf lação 
inercial desenvolvida por Simon-
sen e aprofundada por outros eco-
nomistas durante a década de 80. 
Quando tal conflito se apresenta 
de modo passivo, os mecanismos 
de indexação reproduzem a infla-
ção passada devido à ausência de 
instrumentos de coordenação dos 
preços e ao comportamento não 
cooperativo dos agentes em tais 
situações. É isso que se entende por 
não-sincronia dos processos de re-
ajuste. Em contrapartida, quando o 
conflito se mostra ativo, verifica-se 
a elevação do patamar inflacioná-
rio. Em suma, o movimento iner-
cial da inflação reproduz as taxas 
passadas de variação dos preços da 
economia à medida que os agentes 
defendem a respectiva parcela da 
renda no produto real. Entende-se 
que o conflito distributivo gera um 

equilíbrio da inflação ao redor dos 
valores médios das rendas reais, ao 
passo que choques, ou alterações 
de preços relativos, alteram o pa-
tamar inflacionário da economia 
marcado por uma situação de ace-
leração da taxa de inflação.

A seguir, passamos à discussão 
sobre as principais divergências 
entre outros dois expoentes do 
pensamento inercialista que trava-
ram um interessante debate sobre 
o enfrentamento do problema da 
inflação no Brasil dos anos 80.

3   Congelamento de Preços Versus 
Moeda Indexada

Há evidências de que atualmente 
o Brasil tem enfrentado complica-
ções para fazer funcionar a conten-
to o regime de metas de inflação, 
tendo em vista os expressivos efei-
tos das oscilações cambiais sobre 
seus preços domésticos, bem como 
a maior amplitude das obrigações 
financeiras que são cotadas em mo-
edas estrangeiras (PAULA; SARAI-
VA, 2015, p. 162). Na presença de 
choques externos, ou de confiança 
em relação à economia brasileira, 
nos quais um dos resultados pre-
visto é o da contração da demanda 
por ativos brasileiros, a primeira 
variável macroeconômica a ser 
impactada será indubitavelmente 
o câmbio. Este, provavelmente se 
depreciará afetando dessa forma 
a dinâmica da dívida pública. Tal 
circunstância acarreta o aumento 
dos prêmios de risco dos ativos 
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brasileiros, levando à contração do 
ingresso de capitais no país com 
reflexos expressivos sobre o de-
sempenho da atividade econômica.

O aumento dos prêmios de risco 
dos títulos públicos representa, 
para os analistas de mercado, o 
aumento da possibilidade de de-
fault do país. A respeito da relação 
entre ativos financeiros e taxa de 
câmbio, nota-se que há a disponi-
bilidade tanto de ativos brasileiros 
transacionados no exterior (como 
os bônus de dívida soberana) quan-
to de ativos negociados no mercado 
interno (dívida pública interna, 
ações e outros ativos privados). 
Não obstante, a elevação do risco 
contrai a demanda por todos esses 
ativos indistintamente e, no mer-
cado secundário, ocorre a queda 
de seus preços e a elevação dos 
prêmios de risco. Essa dinâmica 
se completa com a redução dos 
ingressos ou com a acentuação das 
fugas de capitais interessados em 
comprar ativos no país, deprecian-
do, por conseguinte, o câmbio.

Mas pergunta-se: de que maneira o 
mecanismo acima descrito afeta o 
nível geral de preços ao gerar pres-
sões inflacionárias? Segue a nossa 
avaliação a esse respeito, exposta 
em outro artigo:

A diminuição do ingresso de capital 
no país leva à depreciação da taxa 
cambial e, consequentemente, à 
elevação da relação dívida/PIB, o 
que acaba exigindo alguma respos-
ta do governo como, por exemplo, 

a elevação do superávit primário. 
Adicionalmente, a depreciação 
cambial que interfere na relação 
dívida/PIB aumentando-a também 
afeta a taxa de inflação que tende a 
subir, o que induz o Bacen a aumen-
tar os juros para conter o recru-
descimento dos preços (GRANDI, 
2019, p. 138).

No ent end i ment o de  P r esser 
(2007), os inercialistas da PUC-RJ 
compõem o grupo de economistas 
neo-estruturalistas que, em para-
lelo com os de extração keynesiana 
oriundos da Unicamp, se opuseram 
à época ao ajustamento ortodoxo 
promovido pelo ministro Antonio 
Delfim Netto, entre 1980 e 1985. 
Para os neo-estruturalistas da 
PUC-RJ, o principal desafio, ou a 
resposta a se esperar das autorida-
des governamentais, era encontrar 
uma forma de evitar que o ajuste 
fiscal redundasse em recessão no 
início da implementação de todo 
e qualquer plano de estabilização. 
Tal grupo de economistas defen-
dia a transferência da poupança 
do setor público ao setor privado 
e, para isto, fazia-se mister elevar 
a carga tributária e cortar gastos 
correntes do governo, além do es-
forço de se buscar uma renegocia-
ção do pagamento da dívida exter-
na (PRESSER, 2007, p. 41-42).

Lopes (1984) afirmava que o nível 
inf lacionário corrente decorria 
da inflação passada e que o com-
ponente de autossustentação dos 
preços não sofria grande influência 
de políticas monetárias restritivas 

nem das medidas de contenção do 
déficit público. Nesse sentido, a al-
ternativa proposta pelo autor seria 
a do choque heterodoxo mediante 
congelamento total dos preços 
pelos valores de pico, acompanha-
do por uma política econômica 
(f iscal e monetária) de caráter 
passivo ou acomodatício. Já para 
Lara Resende (1984), a estratégia 
de desindexação com controle ou 
congelamento de preços esbarraria 
em dificuldades operacionais, pois 
tornar-se-ia impraticável reajustar 
preços numa economia em que, a 
cada momento, enquanto alguns 
preços estivessem prestes a serem 
reajustados, outros já haveriam 
sido e, portanto, estariam em nível 
mais alto do que o nível médio 
geral dos preços.

Este, por sua vez, é um dos prin-
cipais pontos de crítica ao choque 
heterodoxo, dado que o congela-
mento não é neutro do ponto de 
vista distributivo, o que acaba por 
impor perdas aos setores que ainda 
não reajustaram seus preços em 
comparação com os ganhos auferi-
dos por aqueles que já realizaram 
seus reajustes. Isto é, a estrutura 
de preços relativos estaria, via de 
regra, distorcida pela falta de sin-
cronia dos reajustes e, por conse-
guinte, a utilização dessa proposta 
de Lopes provocaria perdas que, no 
momento seguinte, serviriam de 
estímulo aos empresários reajus-
tarem seus preços visando repor 
perdas pretéritas, o que indubita-
velmente prejudicaria o objetivo do 
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plano de estabilização (RESENDE, 
1984, p. 5; ARAÚJO, 2019, p. 307).

Um plano que se pretende neu-
tro do ponto de vista distributivo 
precisaria alinhar previamente os 
preços relativos e, nesse sentido, 
Lara Resende (1984) propunha a 
introdução de um regime com uma 
“nova” moeda indexada ao valor 
dos títulos públicos e uma taxa 
de conversão oficial, em relação 
à “velha” moeda, que seria atuali-
zada diariamente. Assim, as duas 
moedas conviveriam até que todos 
os preços relativos se alinhassem.

Durante o tempo de convivência 
entre as duas moedas (a “nova” 
e a “velha”), o preços relativos se 
acomodariam, permitindo que a 
desinflação ocorresse com o má-
ximo de neutralidade. Quando o 
realinhamento de preços relativos 
ocorresse, seria possível retirar 
a moeda “velha” de circulação e 
manter apenas a moeda “nova” 
(ARAÚJO, 2019, p. 308).

A proposta de Lara Resende em 
parceria com Pérsio Arida, que 
ficou conhecida na literatura como 
“Larida”, baseia-se na ideia da 
moeda indexada como estratégia 
de estabilizar a inflação mediante 
uma reforma monetária com a in-
trodução de um sistema bimonetá-
rio. Arida (1999) destacou quatro 
princípios da proposta “Larida” 
que serviram de subsídio ao Plano 
Real de 1994: o pré-anúncio do pro-
grama, a introdução da “moeda” 
alternativa na fase de transição, a 

livre conversão de contratos para 
a nova moeda pelo mercado e o 
uso da reforma monetária como 
instrumento central da desinde-
xação. Porém, ressaltam-se duas 
diferenças do Real em relação à 
proposta “Larida”: a moeda indexa-
da existiu apenas virtualmente nos 
primeiros meses do plano como um 
indexador universal por meio de 
uma quase-moeda, uma unidade de 
conta, denominada Unidade Real 
de Valor (URV); atribuiu-se ao câm-
bio a função de ancorar os preços 
domésticos aos preços internacio-
nais por meio do dólar. Ao que tudo 
indica, a crise da dívida externa da 
primeira metade dos anos 80, e sua 
consequente restrição de acesso 
ao fluxo internacional de capitais, 
impossibilitava a adoção do câmbio 
para esse fim. Tal fato parece ter 
favorecido a escolha pelo choque 
heterodoxo em 1986 quando da 
formulação do Plano Cruzado. 

Embora o processo inflacionário 
brasileiro apresentasse um caráter 
inercial nas visões de Lopes e Lara 
Resende, os autores justificavam 
a presença da inércia de maneiras 
distintas. Na visão do primeiro, a 
inércia teria origem na atitude dos 
agentes em tentar recompor os 
valores de pico de suas rendas, ou 
seja, com base no passado. Já para 
Lara Resende, a inércia estaria as-
sociada à formação de expectativas 
quanto ao futuro, o que implicava 
o comportamento dos agentes de 
tentar recompor o seu nível médio 
de renda real. Lara Resende (1984, 
p. 25) argumentava que a indexa-

ção, formal ou informal, introduzia 
uma rigidez no processo inflacio-
nário, o que tornava ineficazes as 
políticas tradicionais de controle 
da demanda. Segundo essa pers-
pectiva, a moeda indexada seria a 
forma neutra de transpor a econo-
mia para um sistema não indexado. 
Além disso, o autor entendia o grau 
de intervenção do governo no sis-
tema de preços, representado pelo 
congelamento, uma medida exage-
rada e desnecessária, pois, caso os 
agentes formassem racionalmente 
suas expectativas, a introdução 
da moeda indexada seria suficien-
te para reverter as expectativas 
quanto à inflação. Diante, portanto, 
de uma sinalização que apontas-
se para uma situação de inflação 
mais baixa, ou até nula, os agentes 
seriam induzidos a substituir a 
moeda antiga pela nova e também 
não teriam motivo para converter 
seus preços e rendimentos pelos 
valores de pico.

Em suma, Arida e Resende (1986) 
se mostravam críticos ao expe-
diente do congelamento devido ao 
fato de os preços relativos estarem 
frequentemente em desequilíbrio. 
Caso o congelamento fosse breve, 
diziam os autores, fracassaria no 
objetivo de eliminar o impulso 
inflacionário herdado do passado; 
caso fosse mais prolongado no 
tempo, a inconsistência dos preços 
relativos bem como quaisquer cho-
ques de oferta ou demanda teriam 
de ser absorvidos pelo racionamen-
to frente à real possibilidade de 
desabastecimento de bens da eco-
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nomia. Adicionalmente, uma vez 
suspenso o congelamento, haveria 
provavelmente fortes pressões 
para que fossem restabelecidas 
as relatividades prévias entre os 
preços, fazendo assim ressurgir a 
inflação.

4   Breve Comentário sobre a “Tra-
dução” da Teoria em Política de 
Estabilização: Os Choques He-
terodoxos dos Anos 80

À guisa de conclusão, tecemos al-
guns comentários gerais sobre a 
experiência dos planos heterodo-
xos de estabilização implementa-
dos durante o governo Sarney que, 
como já dissemos, tiveram como 
fundamentação teórica básica as 
contribuições do pensamento iner-
cialista.

Implementado em fevereiro de 
1986, o Plano Cruzado substituiu 
a moeda, o cruzeiro, pelo cruzado, 
ao cortar três zeros e definiu re-
gras novas de conversão de preços 
e salários. Como o objetivo era a 
neutralidade distributiva, preços e 
taxa de câmbio foram congelados; 
os salários reais deveriam se ba-
sear no nível médio dos seis meses 
anteriores; o salário mínimo foi 
elevado em 16% e todos os demais 
salários em 8%. Ademais, criou-se 
uma cláusula de reajuste automá-
tico de salário para quando a in-
flação acumulada atingisse 20%, a 
chamada “escala móvel” ou “gatilho 
salarial”. 

Quanto à política monetária, a taxa 
de juros seria a variável de acom-
panhamento do grau de liquidez da 
economia e de controle da oferta 
de moeda, já que era difícil prever 
qual seria a demanda por moeda 
nesse novo contexto. No entan-
to, logo após a implementação do 
Plano, observou-se uma monetiza-
ção em excesso da economia, o que 
levou a uma significativa redução 
das taxas de juros. O plano não 
recorreu a uma desvalorização da 
moeda tanto em virtude de o país 
possuir, naquele momento, um 
nível razoável de reservas, como 
em função da projeção de uma des-
valorização do dólar em relação às 
demais moedas. A crença à época 
era de que com a estabilização e 
crescimento da economia o país 
voltaria a receber novas injeções 
de capital por meio do retorno dos 
fluxos de investimento externos.

Além de ter proporcionado uma 
queda abrupta da inflação – mesmo 
mediante congelamento de preços 
que, como vimos, carrega compli-
cações com respeito à correção dos 
preços relativos – o Plano Cruzado 
produziu algumas transformações 
estruturais que permitiram um 
ligeiro crescimento da economia 
através do estímulo à demanda 
interna. Todavia, tais transforma-
ções acarretaram contradições 
que aumentaram as dificuldades 
do Plano em manter o controle da 
inflação. A expansão do crédito e 
da base monetária, o aumento do 
salário real, a defasagem de preços 
e a diminuição da poupança cau-

sada pela queda das taxas de juros 
nominais são alguns dos fatores 
que explicam o dilema entre esta-
bilidade e crescimento econômico.

No segundo semestre de 1986, 
começou a haver escassez de cer-
tos produtos em decorrência da 
excessiva remonetização da eco-
nomia e da explosão da demanda 
geradas pelo Cruzado. Além disso, 
o país enfrentava dificuldades em 
honrar os seus compromissos in-
ternacionais com o pagamento dos 
juros e do principal de sua dívida 
junto aos credores privados, pois 
as reservas oficiais se exauriram 
em uma tentativa tardia de com-
pensar o aumento da demanda por 
meio das importações. O fato é que 
o Plano acabou fracassando por 
adotar uma alternativa de choque 
em vez do gradualismo e ajuste 
continuado ao mercado. A intenção 
de acabar com a inflação de modo 
repentino despertou, não há dúvi-
da, certo entusiasmo popular, mas 
sua implementação induziu à cro-
nicidade dos problemas decorren-
tes da passagem de uma economia 
pautada pela indexação para outra 
pautada pelo controle de preços.

Para Franco (2017), a questão fis-
cal e a “incontinência intervencio-
nista” do Estado brasileiro repre-
sentavam as razões do fracasso 
no combate à inflação dos planos 
de estabilização que antecederam 
o Plano Real. Assim, o problema 
central a ser atacado era o déficit 
fiscal. Não à toa, o Plano Bresser, 
anunciado em junho de 1987, en-
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saiou implementar práticas reces-
sivas de austeridade fiscal e man-
teve a taxa real de juros positiva 
visando inibir a especulação com 
estoques e o aumento do consu-
mo. O fato é que desequilíbrios 
de preços relativos, que geravam 
pressões de custos, aliados ao des-
contentamento da massa assala-
riada que exigia reposição salarial, 
agravaram a inflação. Como vários 
segmentos profissionais consegui-
ram a reposição de salários, entre 
eles o funcionalismo público, o 
plano entrou em colapso uma vez 
que sua ênfase era a contenção do 
déficit público. O desequilíbrio do 
orçamento federal era um sintoma 
tanto do aumento dos gastos com 
funcionalismo e transferências a 
Estados e Municípios como de sub-
sídios dados às empresas estatais.

O plano seguinte (Plano Verão), 
introduzido em janeiro de 1989, 
tinha por objetivo reduzir o déficit 
operacional do governo ao adotar o 
congelamento dos empréstimos ao 
setor público, a contenção salarial e 
a redução no prazo de recolhimen-
to dos impostos. Observou-se tam-
bém a elevação das taxas de juros, 
que tinha por objetivo evitar a fuga 
dos ativos financeiros. De curta 
duração, o Plano não conseguiu lo-
grar bons resultados frente à exis-
tência de uma armadilha, na qual 
o descontrole fiscal levava ao des-
controle monetário. Este aspecto, 
juntamente com o imobilismo da 
política econômica e as incertezas 
em relação à sucessão presidencial, 
levava a crer que o país trilharia 

o caminho rumo à hiperinflação, 
sendo que a inflação média anual 
entre janeiro de 1989 e fevereiro 
de 1990 alcançou a impressionante 
marca de 2.559%, evidenciando 
assim um quadro hiperinflacioná-
rio (FRANCO, 2017, p. 36).

A economia brasileira nos anos 
80 testemunhou uma série de fa-
tores que, de uma forma ou de 
outra, contribuiu para o malogro 
das tentativas de combate à infla-
ção. Nesse sentido, destacamos a 
estatização da dívida externa, a 
transformação das empresas es-
tatais em mecanismos de ajuste, a 
desvalorização dos preços e tarifas 
públicas e o estímulo ao endivi-
damento como forma de atrair 
recursos externos em quantias 
suficientes para o fechamento das 
contas externas. Como resultado, 
observou-se a perda de eficiência 
do setor produtivo nacional que, 
assolado pela incerteza sobre o 
futuro do ambiente econômico, 
via o custo de vida do trabalhador 
aumentar incessantemente a cada 
nova decepção em relação aos pla-
nos heterodoxos.

À época, a discussão sobre a infla-
ção pôde ser sintetizada a partir 
da percepção de Franco (2017, p. 
493), segundo a qual os econo-
mistas brasileiros se mostravam 
simpáticos à ideia de se trabalhar 
com deslocamentos da curva de 
Phillips e manifestavam certa ob-
jeção às propostas de estabiliza-
ção consideradas ortodoxas ou 
fundamentalistas. Havia inúmeras 

discordâncias desses economistas, 
de formação convencional, diga-
-se de passagem, com respeito às 
prescrições do FMI sobre a natu-
reza fiscal da inflação e sobre os 
indicadores mais adequados para 
demonstrar essa vinculação, além 
de controvérsias sobre a inércia, 
se pautada pelas expectativas fu-
turas ou orientada pelo passado, 
e, fundamentalmente, sobre a neu-
tralidade ou não relativa aos con-
flitos distributivos. Curiosamente, 
o debate que opôs no passado mo-
netaristas e neo-estruturalistas 
segue relevante ainda hoje ao di-
vidir opiniões entre economistas 
de orientação liberal, keynesiana e 
novo-desenvolvimentista.
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um artigo dele de 1983, em coautoria com Nakano, a primeira 
formulação teórica sobre o tema.

(*) Professor de História Econômica e Economia Brasileira do  
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Um Documentário Sobre O Capital no Século XXI

Rômulo Manzatto (*)

É possível que a desigualdade eco-
nômica no século XXI se torne tão 
elevada quanto a que era vigente 
nos séculos XVIII e XIX no conti-
nente europeu. 

Esse prognóstico pessimista é feito 
pelo economista francês Thomas 
Pikett y em uma das primeiras 
cenas do documentário O Capital 
no Século XXI. E esse não é o único 
alerta. Piketty acredita que níveis 
tão altos de desigualdade podem 
provocar conflitos políticos e rup-
turas sociais tão agudas quanto as 
que ocorreram há alguns séculos.

Thomas Piketty foi um dos grandes 
responsáveis por revitalizar o de-
bate público a respeito do aumento 
da desigualdade nas principais 
economias do mundo. O economis-
ta francês tornou-se mundialmente 
conhecido a partir da publicação 
de O Capital no Século XXI no ano 
de 2013, obra na qual é baseado o 
documentário atual, lançado já no 
fim de 2019.

Na época, a obra de Piketty surgiu 
como um verdadeiro best-seller e 
alçou seu autor à categoria de pop 
star do debate econômico e social 
mundial.1

Com direção de Justin Pemberton, 
o documentário constrói um vasto 
painel da história econômica e 
social contemporânea. Os aconte-
cimentos históricos são reconstitu-
ídos através das falas de reconhe-
cidos especialistas, entre os quais 
o prêmio Nobel de economia Joe 
Stiglitz, o conhecido economista 
político Francis Fukuyama e o pró-
prio Piketty.

Essas falas são ilustradas por ima-
gens de arquivos, por referências a 
filmes, séries e músicas sugestivas 
dos temas em pauta, o que cria uma 
narrativa ágil, de fácil assimilação 
para um público que não tem a 
obrigação de conhecer detalha-
damente os meandros da história 
econômica dos últimos séculos.

O documentário começa com uma 
fala de Piketty sobre os impactos 
causados pela queda do muro de 
Berlim e o fim da URSS. O econo-
mista francês critica de maneira 
veemente o modelo soviético, mas 
considera que o debate econômico 
dos anos posteriores colocou uma 
fé exagerada na capacidade de au-
torregulação dos mercados, assim 
como incentivou uma espécie de 
sacralização da riqueza ostensiva.

A linha narrativa do filme retro-
cede então alguns séculos, para a 
tumultuada transição do século 
XVIII para o XIX. Aqui, Piketty não 
poupa críticas mesmo aos revo-
lucionários franceses de 1789. O 
economista francês acredita que a 
visão de liberdade defendida pelos 
revolucionários de então se mos-
trou ingênua, ou mesmo hipócrita, 
já que capturou a luta social contra 
o Antigo Regime em benefício de 
uma nova classe específica, a bur-
guesia. 

Daí surgiria a contradição entre 
um novo regime político que pro-
punha a liberdade e a igualdade, 
sem que houvesse um aparato es-
tatal capaz de garanti-las.

O próximo grande abalo nessas 
estruturas viria pelo avanço da 
Revolução Industrial. Nesse novo 
contexto, como apresenta o docu-
mentário, a riqueza passa a depen-
der menos do domínio das terras 
e da produção agrícola, já que as 
indústrias permitem formas mais 
dinâmicas de expansão do capital.

A expansão do capitalismo em sua 
forma industrial convive com os 
esforços de colonização do Novo 
Mundo. Nesse ponto, o documen-
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tário chega a citar lateralmente 
o fato de que parte expressiva da 
riqueza atual dos países europeus 
é proveniente das colonizações 
que repartiram o mundo de ma-
neira arbitrária, principalmente 
entre os séculos XVI e XIX, mas não 
aprofunda e sequer cita possíveis 
iniciativas de compensação do ne-
fasto legado colonial das potências 
europeias.

Em sua reconstituição histórica, o 
documentário passa pelo final do 
século XIX, época em que, como in-
forma, o Império Britânico chegou 
a dominar 25% de toda a popula-
ção mundial, e chega ao início do 
século XX. 

A narrativa detém-se então na 
exuberância irracional dos anos 20 
e sintetiza a Grande Crise de 1929 
a partir da fala de Joe Stiglitz, que 
faz questão de alertar para o fato 
de que, pelos menos desde 1989, o 
mundo vem assistindo a sucessivas 
rodadas de desregulamentação 
bancária, com a revogação da Lei 
Glass-Steagall nos Estados Unidos 
como um dos momentos simbólicos 
desse processo.

Em seguida, o filme procura des-
tacar o clima de otimismo do pós-
-guerra, já quase no início dos anos 
de 1950. Piketty lembra que até 
1914 a classe média praticamen-
te não existia. Foi somente nas 
décadas do pós-guerra que essa 
classe média pôde se expandir, 
com melhores padrões de vida e de 
consumo.

Essa fase de ascensão, contudo, 
seria interrompida de maneira 
brusca já nos anos de 1970, período 
em que os choques do petróleo e a 
entrada massiva de países emer-
gentes no mercado global põem em 
xeque a dominância das principais 
economias do mundo até então.

Tem início então uma época de 
hostilidade aberta às organizações 
de trabalhadores e uma mudança 
ampla da mentalidade corporativa. 
É também o momento em que os 
salários passam a crescer menos 
do que os lucros das empresas, 
levando a uma piora sensível do 
padrão de vida das classes médias 
nas principais economias indus-
triais ocidentais.

Na linha cronológica apresentada 
pelo documentário, a década de 
1990 é caracterizada pela expan-
são do crédito, pelo aumento expo-
nencial dos derivativos financeiros 
e por novas rodadas de desregu-
lamentação financeira, apontados 
como responsáveis diretos pela 
crise econômica de 2008.

Já os desafios atuais são de outra 
ordem e até mais urgentes. Em 
depoimento para o documentário, 
Francis Fukuyama chega a afirmar 
que a democracia pode estar sendo 
capturada pelas elites oligárquicas 
em vários países do mundo.

Essa é a deixa para que o filme 
passe a abordar temas que estão 
na ordem do dia. De maneira aces-
sível, fala-se sobre os atuais me-

canismos internacionais de elisão 
fiscal das empresas transnacionais 
que debilitam a arrecadação dos 
Estados nacionais e prejudicam 
a oferta de serviços públicos em 
muitos países. Entre outros impor-
tantes temas, são abordadas a hi-
pertrofia atual do setor financeiro 
nas economias avançadas e a subs-
tituição acelerada da mão de obra 
pelos avanços tecnológicos.

Embora o futuro delineado pela 
obra pareça sombrio, a fala de Tho-
mas Piketty que encerra o docu-
mentário pode ser vista como algo 
otimista ao afirmar que a existên-
cia de sociedades coesas e harmo-
niosas pode ser alcançada desde 
que as desigualdades econômicas 
não sejam exageradamente gran-
des.

Em suma, O Capital no Século XXI 
apresenta a um público mais amplo 
e de maneira acessível algumas das 
principais questões do debate pú-
blico internacional. Mesmo que em 
alguns trechos a narrativa históri-
ca possa parecer demasiadamente 
esquemática, o documentário é 
bem-sucedido ao apresentar as 
ideias-força que orientam o livro e 
a agenda de pesquisas de Thomas 
Piketty.

Referências

O Capital no Século XXI. Direção: Justin 
Pemberton, Thomas Piketty. Produção: 
General Film Corporation; Upside Produc-
tion. Brasil: Bretz Filmes, 2020. Google 
Play (102 min.).
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Os Interlocutores de Caio Prado Júnior: os Primeiros Resultados 
do Projeto de Reorganização do Acervo de Correspondências

Luciana Suarez Galvão (*)

No Boletim de agosto de 2020, di-
vulgamos um projeto de Cultura e 
Extensão apoiado pelo Programa 
Unificado de Bolsas de Estudo da 
Universidade de São Paulo, que 
tinha como objetivo a reorganiza-
ção do conjunto de correspondên-
cias do intelectual Caio Prado Jú-
nior. As cartas são parte do acervo 
doado pela família do estudioso ao 
Instituto de Estudos Brasileiros, 
também da Universidade de São 
Paulo.1

A importância de Caio Prado Júnior 
para o pensamento intelectual 
brasileiro do século XX é inquestio-
nável. Nascido a 11 de fevereiro de 
1907 numa tradicional e abastada 
família paulista, Prado Júnior fez 
seus estudos primários em casa, 
orientado por professores parti-
culares, sendo matriculado pos-
teriormente no Colégio São Luiz. 
Entre 1924 e 1928 cursou Direito 
na Faculdade de Direito do Largo 
São Francisco. Seu debut intelectu-
al ocorreu em 1933, com a publica-
ção do livro “Evolução Política do 
Brasil”. (Cf. AMARAL LAPA, 1999, 
p. 259) 

Mas seria somente com a publica-
ção de “Formação do Brasil Con-
temporâneo: colônia”, ocorrida em 

1942, que começaria a se consoli-
dar a formulação conceitual que 
marcaria de forma indelével o pen-
samento intelectual brasileiro do 
século XX. 

Na obra, em muitos momentos a 
simplicidade e a clareza da escri-
ta escondem a profundidade das 
reflexões.2 O conceito do sentido 
da colonização foi revolucionário. 
Até os dias de hoje os cursos de 
Formação Econômica e Social do 
Brasil geralmente começam por 
ele; e até hoje os livros-texto que 
são base dos cursos de história dos 
ensinos fundamental e médio são 
elaborados sob sua égide. Todavia, 
tais fatos não fazem do paradigma 
pradiano algo inquestionável. A 
bem da verdade, para muitos ele já 
se encontra ultrapassado. Contudo, 
não se forma massa crítica apre-
sentando tão-somente o resultado 
pronto. Há que se construir uma 
base sólida o bastante para su-
portar a revolução dos conceitos. 
Temos que ter um ponto de partida 
para que o conhecimento históri-
co evolua, para que surjam bons 
temas de pesquisa, para que essas 
pesquisas sejam por seu turno 
questionadas e um novo conheci-
mento seja construído. Pois bem, 
para os historiadores econômicos 

essa base é o paradigma pradiano, 
e hoje também as suas várias de-
rivações. É essa a importância da 
obra de Caio Prado Júnior. 

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

O esforço pradiano de entender e 
estudar nosso processo histórico 
de formação não era único. No 
mesmo período, outros autores 
também buscaram refletir sobre os 
problemas contemporâneos olhan-
do para nosso passado colonial. 
Com temáticas e conteúdos varia-
dos, as cartas trocadas por Caio 
Prado Júnior constituem material 
valioso tanto para pesquisadores 
como para o público em geral. 

Antes da reorganização proposta 
pelo projeto, as correspondências 
estavam organizadas apenas em 
“ativas” e “passivas”, com fichas 
relativas a cada uma dessas cartas 
disponíveis no Catálogo Eletrô-
nico do IEB.3 Mas tal organização 
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acabava por dificultar a pesquisa deste acervo, e em 
consequência sua extroversão. Não era possível, por 
exemplo, fazer uma busca por interlocutor, sendo ne-
cessário analisar carta por carta, seja com o objetivo 
de encontrar um interlocutor em especial, seja bus-
cando mapear a rede de interlocutores do intelectual. 

Ao todo, já foram reclassificadas 2.233 cartas, sendo 
encontrados, até o momento, 749 correspondentes, 
um número significativamente maior do que o inicial-
mente esperado quando da elaboração do projeto. O 
SGA – Sistema de Gerenciamento de Arquivos do IEB 
já foi atualizado, como pode ser observado nas Figuras 
1 e 2, e em breve todos os consulentes poderão contar 
com mais essa ferramenta de busca. O SGA é um siste-
ma interno de gerenciamento, e por essa razão as telas 

mostradas a seguir ainda não se encontram disponí-
veis para consulta via catálogo eletrônico do IEB.

Importante destacar que a metodologia de organi-
zação de cartas, entre “ativas” e “passivas”, vem dos 
primórdios da década de 1980, quando chegava ao 
Brasil a proposta de organização de arquivos pesso-
ais, tendo sua aplicação pelo CPDOC – FGV no então 
recém-chegado arquivo pessoal do presidente Getúlio 
Vargas. O IEB seguiu a mesma metodologia em ar-
quivos de escritores, como o de Mário de Andrade e 
Graciliano Ramos e, posteriormente, em Caio Prado Jr. 
Com o passar do tempo, tanto a jovem área de Ciência 
da Informação quanto os próprios protocolos de tra-
tamento documental de arquivos pessoais avançaram.

Figura 1 – Reclassificação da Correspondência de Prado Júnior e Atualização do Sistema  
Interno de Gerenciamento de Arquivos (SGA) do IEB

                                  Fonte: Sistema interno de gerenciamento de arquivos do IEB/USP.
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Figura 2 – Reclassificação da Correspondência de Prado Júnior e Atualização do Sistema  
Interno de Gerenciamento de Arquivos (SGA) do IEB

                                                    Fonte: Sistema interno de gerenciamento de arquivos do IEB.

Dentre os interlocutores que mais se destacaram pelo 
número de cartas trocadas com o historiador, encon-
tram-se instituições acadêmicas, amigos e familiares, 
além de universidades e outros intelectuais. Uma 

amostra desses nomes pode ser encontrada na Tabela 
1, na qual se encontram listados os principais interlo-
cutores, considerando-se o número de cartas trocadas 
com Prado Júnior. 
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Tabela 1 – Lista de Correspondentes de Caio Prado Júnior com 10 Cartas Trocadas ou Mais

Correspondente Número de cartas
Norberto A. Frontini 89
Universidade de São Paulo 51
Carlos da Silva Prado 46
Helena Maria Nioac 38
Benedito Corrêa 34
Dagoberto Carneiro 34
Evaldo da Silva Garcia 30
University of California Press 30
L'Institut Pelman 28
A. Mout & B.W.F. Paauwe 23
Carla Prado Alves Pinto 23
Manuel Correia de Andrade 20
Zillah Murgel Branco 20
Fondo de Cultura Económica 18
Héctor P. Agosti 18
Hermes Lima 18
Faculdade de Direito 17
FFLCH 17
Clóvis de Oliveira Neto 15
Ernest Feder 15
Francisco de Assis Barbosa 15
Paulo Krause 15
Caio da Silva Prado 13
Elias Chaves Neto 13
Heleno Claudio Fragoso 13
UNICAMP 13
Ana Yolanda Prado 12
Andre Gunder Frank 12
Associação Brasileira de Reforma Agrária 12
Zdenek Kourim 12
Associação dos Geógrafos Brasileiros 11
Biblioteca Ayacucho 11
Casa Euclidiana 11
Rui Miller Paiva 11
International Arts and Sciences Press 10

                                                               Fonte: Sistema interno de gerenciamento de arquivos do IEB
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A tabela mostra um total de 35 
nomes que trocaram 10 cartas ou 
mais com o autor. Se somadas, as 
cartas listadas na tabela totalizam 
768, pouco mais de 1/3 do total de 
cartas reclassificadas nessa pri-
meira etapa de trabalho. Ou seja, a 
maioria das pessoas e instituições 
trocou nove ou menos cartas com 
o autor, o que nos permite inferir o 
tamanho e a extensão de sua rede 
de interlocução.  Dentre aqueles 
que trocaram nove ou menos car-
tas com o autor, destacam-se os 
nomes de Fernand Braudel (7 car-
tas), Luiz Carlos Prestes (7 cartas), 
Nelson Werneck Sodré (6 cartas), 
FEA/USP (5 cartas), José Roberto 
do Amaral Lapa (3 cartas), Luiz 
Felipe de Alencastro (3 cartas), Ro-
berto Simonsen (3 cartas), e Sérgio 
Buarque de Holanda (3 cartas). 

Agora, um novo projeto propõe a 
continuidade do trabalho iniciado 
em 2020. O objetivo principal é a fi-
nalização do banco de minibiogra-
fias desses variados interlocutores, 
dando continuidade à atualização 
do SGA do IEB/USP. Ademais, ao 
final da construção do banco de 
minibiografias dar-se-á início ao 
mapeamento da rede de interlo-
cutores de Caio Prado Júnior, bus-
cando sistematizar os mais de se-
tecentos interlocutores em grupos, 
a serem determinados a partir da 
representatividade na reorganiza-
ção do acervo de correspondências. 
Espera-se que tal projeto possa ser 
novamente apoiado com uma bolsa 
do Programa Unificado de Bolsas 

de Estudo, em sua edição 2021-
2022. 

A disponibilização de acervos na 
rede mundial de computadores 
torna-se cada vez mais importante, 
ampliando a responsabilidade das 
instituições detentoras de acervos 
físicos. Todavia, apenas a disponibi-
lização não é suficiente para incen-
tivar a ampla utilização das bases 
de dados. Mecanismos de pesquisa e 
indexação eficientes são ferramen-
tas igualmente importantes. 
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1  O projeto contou com o trabalho da bolsista 
Beatriz Correa, sob supervisão técnica de 
Elisabete Marin Ribas, e ocorreu no período 
de agosto de 2020 a julho de 2021 nas de-
pendências físicas e virtuais da Seção de 
Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros 
da Universidade de São Paulo. Todos os 
protocolos de prevenção à COVID-19 foram 
observados. 

2  É interessante destacar que anos mais tarde, 
Celso Furtado – cujo acervo pessoal também 
se encontra atualmente preservado no IEB/

USP – me causaria a mesma impressão. 
Ambos os autores, Caio Prado Júnior e 
Celso Furtado, cada um com sua maneira e 
singularidade, tinham, a meu ver, o dom de 
sistematizar e racionalizar aspectos bem 
complexos relacionados ao nosso processo 
de formação histórica, econômica e social. 

3  O acervo da Seção de Arquivo do IEB está 
disponível em http://200.144.255.59/
catalogo_eletronico/consultaAcervos-
Arquivo.asp. Já o acervo de correspondên-
cias de Caio Prado Júnior está disponível 
em http://200.144.255.59/catalogo_
eletronico/consultaUnidadesLogicasIn-
feriores.asp?Setor_Codigo=1&Acervo_
C o d i g o = 1 6 & U n i d a d e s _ L o g i c a s _
Codigos=11133,10553&Numero_Docu-
mentos=. O presente projeto de pesquisa 
considera apenas as correspondências 
ativas e as passivas. Não constitui 
nosso objetivo trabalhar com os cartões 
postais nem com a correspondência de 
terceiros. Os acessos foram feitos em 18 
de julho de 2021. 
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