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Mercado de Trabalho: Recuperação da Ocupação e Taxa de
Desocupação Elevada e Resistente
Vera Martins da Silva (*)

No mercado de trabalho a boa notícia é o aumento da População Ocupada no Brasil no último trimestre,
com informações disponíveis no
momento da elaboração desta nota
de conjuntura. A População Ocupada foi estimada em 89 milhões
no trimestre maio/junho/julho de
2021, indicando um aumento de 3,1
milhões (+3,6%) em relação a fev/
mar/abril de 2021 e de 7 milhões
(+8,6%) em relação ao trimestre de
maio/junho/julho de 2020, o pior
momento da pandemia no país. Já
os Desocupados – infelizmente, um
contingente muito grande − foram
estimados em 14,1 milhões no trimestre maio/junho/julho de 2021,
indicando uma redução de 676 mil
(-4,6%) em relação ao trimestre
anterior (fevereiro/março/abril
de 2021), mas ainda assim maior

em 955 mil (7,3%) em relação ao
mesmo trimestre de 2020. Ou seja,
a pandemia da Covid-19 deixou
uma cicatriz profunda no mercado
de trabalho.

A População na Força de Trabalho
(que inclui a População Ocupada
e os Desocupados) teve expansão
ao longo dos trimestres: 95,1 milhões entre maio/junho/julho de
2020, 100,7 milhões entre fev./
março/abril de 2021 e 103,1 milhões entre maio/junho/julho de
2021. Isto indica que o mercado de
trabalho como um todo continua se
expandindo, mesmo em períodos
de grave crise econômica. A População Fora da Força de Trabalho foi
no sentido contrário: de 79 milhões
entre maio/junho/julho de 2020
diminuiu para 76,4 milhões entre
fev./mar./abril de 2021 e para 74

milhões entre maio/junho/julho
de 2021. Apesar da queda ao longo
desses trimestres, há uma enorme ociosidade da mão de obra no
Brasil, que já vem de longa data e
se exprime na saída de muitas pessoas em direção a alguns países no
exterior.

No que tange à recuperação recente, houve melhora tanto dos números absolutos da Ocupação como
do Nível de Ocupação (que indica
o percentual entre a População
Ocupada sobre o Total de Pessoas
em Idade de Trabalhar). Essa recuperação ocorreu desde o trimestre
maio/junho/julho/2020 (47,1%),
passando para 48,5% entre fevereiro/março/abril/2021 e atingiu
50,2% no trimestre maio/junho/
julho/2021. Ainda assim, o Nível
de Ocupação continua inferior aos
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57% atingidos em meados de 2012, antes da série de
anos de severa crise econômica.

O Gráfico 1 apresenta os dados do número de pessoas
com 14 anos ou mais (critério usado pelo IBGE para
estabelecer a População em Idade de Trabalhar) desde
o primeiro trimestre de 2012. Esse indicador (colunas
em azul) é ligeiramente crescente, pois a população
continua crescendo, mas em ritmo reduzido. Tem-se
também a População Ocupada (coluna em vermelho),
com redução pela crise da pandemia pela Covid-19
a partir de 2020 e, finalmente, o Nível de Ocupação
(linha em preto), em declínio a partir de 2014 e com
um tombo em 2020, que ainda não retomou o nível
pré-pandemia.
O Gráfico 2 apresenta a População Ocupada (colunas
e eixo à esquerda) e a Taxa de Desocupação (linha,
eixo à direita), desde o primeiro trimestre de 2012,

indicando a queda abrupta da Ocupação em 2020 e sua
recuperação entre maio/junho/julho/2021 em relação
ao início da pandemia (fev/mar/abr/2020), porém
com Ocupação em média inferior ao ano de 2019
(-4,8%) e com uma Taxa de Desocupação superior em
12,6% à média de 2019.

Além disso, há que se ressaltar o seguinte: a Taxa Composta de Subutilização do Trabalho (que abrange além
do conceito mais restrito de desocupação e inclui os
desalentados e os que trabalham um período excessivamente reduzido durante a semana) foi estimada em
28% pelo IBGE para o trimestre maio/junho/julho de
2021. Isso mostra claramente que, apesar da melhora da Ocupação, que reflete o retorno das atividades
bloqueadas pelas ações de combate à pandemia, há
um problema estrutural, ou seja, a baixa absorção
da capacidade produtiva das pessoas pela economia
brasileira.

Gráfico 1 - População com 14 anos ou mais, População Ocupada (Eixo da Esquerda, em 1.000) e Nível de
Ocupação (Eixo da Direita, %),
Brasil, Jan/Fev/Mar/2012 a Maio/Jun/Jul/2021

Fonte: PNADC/IBGE.
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Gráfico 2 - População Ocupada (em 1.000, Eixo da Esquerda) e Taxa de Desocupação
(%, Eixo da Direita), Brasil, Jan/Fev/Mar/2012 a Mai/Jun/Jul/2021

Fonte: PNADC/IBGE.

Os dados confirmam que, apesar da recuperação da
Ocupação, há ainda um contingente enorme de pessoas em busca de postos de trabalho, uma parcela relativamente baixa de pessoas em idade de trabalhar efetivamente ocupadas e, sobretudo, que a Ocupação está
crescendo de forma mais substancial no lado informal
da economia. Na comparação do trimestre maio/
junho/julho de 2021 com o anterior (fev/mar/abril de
2021), o maior aumento de Ocupação foi estimado em
955 mil (5,5%) entre os Conta Própria sem CNPJ, em
587 mil (6%) entre os Empregados do Setor Privado
(exceto empregados domésticos) sem Carteira, em 414
mil entre os Trabalhadores Domésticos sem Carteira
(11,5%) e até mesmo em 179 mil entre os Empregados
do Setor Público Sem Carteira (9,1%).

O Gráfico 3 apresenta a evolução em número absoluto
segundo a categoria de ocupação entre os dois últimos

trimestres com dados disponíveis, indicando que o
grosso do crescimento foi entre Empregados do Setor
Privado e dos Conta Própria, porém, com predominância da informalidade.

Para efeito de “comparação”, mesmo que muitíssimo
precária em função da diferença de metodologia, com
o Novo Caged do Ministério do Trabalho foram criados
novos vínculos formais de 2,2 milhões em 2021, dos
quais 881 mil no trimestre maio/junho/julho/2021
e de 689 mil no trimestre fev/mar/abril de 2021. O
estoque de vínculos formais era de 41,6 milhões em
agosto de 2021, cerca de 46% da População Ocupada
estimada pela PNADC/IBGE para o trimestre de maio/
jun/julho/2021, que era de 89 milhões. Portanto, a
formalização da economia continua baixa, apenas 46%
do total.
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Gráfico 3 - Crescimento de Ocupação por Categoria de Ocupação Entre os Trimestres
de Fev/Mar/Abr/2021 e Mai/Jun/Jul/2021 (em 1.000). Brasil

Fonte: PNADC/IBGE.

Pelo tipo de vínculo de ocupação,
considerando-se tanto os formais e
informais, ocorreu aumento de 1,6
milhões (4,1%) de Empregados do
Setor Privado (exceto domésticos)
e de 1,1 milhões dos Conta Própria
(4,7%). O crescimento da ocupação
entre maio/junho/julho e fevereiro/março/abril de 2021 foi especialmente relevante na Indústria
da Construção com aumento de
616 mil (10,3%), Alojamento e Alimentação 366 mil (9%), Emprego
Doméstico 385 mil (7,7%), Comércio e Reparação de Veículos 703
mil (4,5%) e Transporte, Armazenagem e Correio 210 mil (4,9%).
Convém notar que o setor de Alojamento e Alimentação foi atingido
duramente durante a pandemia,
assim como o de Transporte, que

estão agora se recuperando de sua
queda estrondosa em 2020.

O Gráfico 4 apresenta o crescimento percentual entre os dois últimos
trimestres da Ocupação por setor
de atividade econômica, destacando o desempenho da Indústria de
Construção Civil, com aumento de
10,3% devido ao bom desempenho
de novos lançamentos imobiliários, assim como o aumento de
9% da Ocupação em Alojamento e
Alimentação e de 7,7% em Atividades Domésticas. Já a Ocupação em
Comércio e Reparação de Veículos
aumentou 4,5% e em Transporte,
Armazenamento e Correio cresceu
4,9%.

No que tange aos rendimentos do
trabalho, ocorreu um leve aumento
real de 0,6% da Massa de Rendi-
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mentos Reais Habitualmente Recebidos por Todos os Tipos de Trabalho entre maio/junho/julho/2021
em relação ao trimestre anterior
em função da queda de 2,9% do
Rendimento Médio Real das Pessoas Ocupadas e do aumento de 3,6%
da População Ocupada. O Gráfico
5 mostra a evolução da Massa de
Rendimentos Reais e do Rendimento Médio Real do Trabalho desde o
primeiro trimestre de 2012. Chama
atenção a queda do Rendimento
Médio Real a partir de meados de
2020, sem ainda se vislumbrar retomada desse valor, mesmo porque
a existência de um conjunto enorme de Desocupados (estimado em
14,1 milhões no último trimestre)
age como uma força monumental
de contenção dos salários e demais
rendimentos do trabalho.
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Gráfico 4 - Crescimento da Ocupação por Setor de Atividade Entre o Trimestre
de Fev/Mar/Abr/2021 E Mai/Jun/Jul/2021 (%).Brasil

Fonte: PNADC/IBGE.

Gráfico 5 - Evolução do Rendimento Médio Real habitual (R$, Eixo da Direita) e da Massa de Rendimentos do
Trabalho (Eixo da Esquerda), Brasil, Jan/Fev/Mar/2012 a Mai/Jun/Jul/2021. R$ Milhões

Fonte: PNADC/IBGE.
(*) Economista e doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Negociação Coletiva de Benefícios de Alimentação
Hélio Zylberstajn (*)

A inclusão de benefícios não monetários no pacote de remuneração
oferecido aos empregados é muito
comum, mas raramente nos detemos para saber quais as razões que
induzem as empresas a adotarem
essa prática e os empregados a
aceitá-las. Pode haver diversas
razões.
Uma delas é que o benefício simplesmente pode valer mais para o
empregado do que seu custo para
a empresa. Exemplo desse caso é o
plano de saúde. O empregado poderia comprar seu plano de saúde individualmente, mas os planos individuais custam mais caro do que os
coletivos devido à seleção adversa.
Quando a empresa compra o plano
para todos os empregados, o custo

de cada plano é menor porque não
há viés de seleção.

Outra razão é a capacidade de alguns benefícios contribuírem para
a retenção dos empregados e, dessa
forma, reduzirem a rotatividade da
mão de obra. Exemplo desse caso
é o plano de saúde complementar.
Quando existe este benefício, a empresa e o empregado contribuem
para a acumulação de capital que
mais tarde proporcionará a renda
na aposentadoria. Se o trabalhador
deixar a empresa antes de se aposentar, poderá levar o valor acumulado apenas das suas contribuições,
e deixar para trás as contribuições
patronais. Por essa razão, muitos
trabalhadores permanecem na
empresa para preservar o valor futuro das suas aposentadorias.

outubro de 2021

É cada vez mais frequente o oferecimento de benefícios para a empregada gestante e, após o parto,
para a criança, na forma de creche.
Algumas empresas contratam creches externas, pagando preços
menores do que o empregado pagaria individualmente. De novo, é
um benefício que vale mais do que
custa. Hoje há, inclusive, empresas
que oferecem creches no próprio
local de trabalho, benefício certamente muito valorizado pela comodidade proporcionada às mães, que
podem trazer seus bebês quando
se dirigem ao trabalho. Neste caso
há, inclusive, externalidades positivas do benefício, pois a presença
de bebês contribui positivamente
para o clima interno no local de
trabalho.
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As mudanças de hábitos e estilos
de vida certamente influenciam os
pacotes de benefícios. A preocupação crescente dos trabalhadores
com a forma física e o bem-estar
tem levado empresas a oferecerem
o “vale-academia” e, até mesmo, a
criarem espaços internos para a
prática de exercícios físicos.
Os exemplos acima não constituem
nenhuma exclusividade de empresas brasileiras. Pelo contrário,
são praticados em muitos países.
Mas existe uma família de benefícios que ganhou uma importância
muito grande e peculiar no nosso
país: os benefícios de alimentação.
Pode haver pelo menos três razões
relacionadas à grande frequência
com que são utilizados: a busca da
produtividade, a defesa contra a
inflação e o incentivo tributário.

1 Produtividade

Em muitas situações, há empregados que se apresentam ao trabalho
sem terem se alimentado, ou sem
terem tido uma refeição mais substanciosa. As empresas entenderam
há tempos que o oferecimento de
alimentação poderia contribuir
para a saúde e para a disposição
dos empregados e, portanto, para a
produtividade do seu trabalho.

2 Inflação

As décadas de superinflação − até
mesmo os períodos de hiperinflação − que tivemos no passado

induziram as empresas e os trabalhadores a assegurar o poder de
compra de seus salários. Uma das
formas foi preservar o valor real
por meio de benefícios não monetários, como o vale-transporte e
os diversos tipos de vales-alimentação.

3 Incentivo Tributário

As duas razões acima apontadas já
teriam sido suficientes para que as
empresas brasileiras oferecessem
benefícios de alimentação. Apesar
disso, o Brasil criou, em 1976, o
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, por meio da Lei nº
6.321, que permitiu às empresas
deduzir nada menos que 4% do
Imposto de Renda com estes benefícios. O PAT admite os seguintes
tipos de benefícios: Vale-refeição,
Vale-alimentação, Alimentação na
empresa, Alimentação terceirizada,
Marmita e Cesta básica.
Como não fazem parte da remuneração, não incidem sobre os benefícios de alimentação o recolhimento
de contribuições previdenciárias,
do Sistema S e do FGTS. E não
sendo parte da remuneração, não
incidem as repercussões trabalhistas no 13º, nas férias e no aviso
prévio.
Além das vantagens mencionadas
– na gestão dos negócios, na produtividade e na tributação das empresas – a concessão dos benefícios
de alimentação ganhou entre nós

um empuxo adicional, por meio da
negociação coletiva. Os sindicatos
os incluíram nas suas pautas, em
negociações de acordos coletivos e
de convenções coletivas,1 e as modalidades mais frequentes na mesa
de negociação são o vale-refeição, o
vale-alimentação e a cesta básica.

Os próximos parágrafos descrevem
algumas tendências da negociação
coletiva do Vale-alimentação e do
Vale-refeição. O Gráfico 1 apresenta a evolução da presença do
Vale-alimentação nas negociações
de acordos coletivos (curva azul)
e de convenções coletivas (curva
vermelha), entre janeiro de 2014 e
setembro de 2021. Para construí-lo, utilizaram-se os textos destes
instrumentos coletivos, disponibilizados na página Mediador do
Ministério do Trabalho. Os técnicos
do Salariômetro da Fipe leem seus
conteúdos e os transformam em
dados tabulados.2
Ao longo do período analisado,
verifica-se que a presença de benefícios de alimentação é maior nos
acordos coletivos do que nas convenções coletivas. Nos dois casos,
a presença ganha impulso a partir
de 2016 e chega aos maiores níveis
em 2019. A partir daí sofre queda,
provavelmente determinada pela
perda de poder de barganha dos
sindicatos na recessão que se seguiu à pandemia da COVID-19. A
presença do Vale-alimentação não
é estável, tendo oscilado muito no
período. O maior valor foi 40%,
atingido em alguns momentos.
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O Gráfico 2 apresenta a evolução da presença do Vale-

-Refeição ao longo do mesmo período, janeiro/2014 a
setembro/2021. Neste caso, a maior presença ocorre

nas convenções coletivas, e o comportamento das curvas é muito semelhante ao observado no Gráfico 1. O

impulso na presença do Vale- refeição ocorre simulta-

neamente ao impulso observado no Vale-alimentação.
A redução na presença também se observa a partir da

pandemia, mas a queda é menor do que a observada
com o Vale-alimentação. No geral, o Vale-refeição tem
presença menos frequente do que o Vale-alimentação.

Gráfico 1 – Vale-AlimentaçãoPresença- na
Negociação
Coletiva Jan/2014
Gráfico 1: Vale alimentação
Presença
na negociação
coletiva a Set/2021
jan/14 a set/21
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Os dois gráficos seguintes apresentam a evolução do
valor dos dois benefícios no mesmo período. Os valores estão inflacionados, tendo sido convertidos em
Reais de setembro/2021 por meio do IPCA. Percebe-se, nos dois gráficos, que os sindicatos de trabalhadores não conseguiram manter o valor real dos dois benefícios. O Vale-alimentação nas convenções coletivas
valia em janeiro/2014 R$480, e nos acordos coletivos,
R$382. Em setembro/2021, os dois convergiram para

o mesmo valor, R$253. Desvalorização semelhante

ocorreu com o Vale-refeição nas convenções coletivas,

que passou de R$34 em janeiro/2014 para R$23 em

setembro/2021. O único benefício que manteve seu
valor real foi o Vale-refeição negociado nos acordos

coletivos, que começou o período valendo R$23 e chegou ao final valendo R$22, mantendo-se praticamente
constante ao longo dos quase 13 anos cobertos.

Gráfico 3 – Vale-Alimentação
Mediano mediano
- Jan/2014- ajan/14
Set/2021
R$ de Set/2021
Gráfico 3: Vale Alimentação
a set/21
R$ de set/2021
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jul/19

out/19

jan/19

abr/19

jul/18

out/18

jan/18

abr/18

jul/17

out/17

abr/17

jan/17

jul/16

out/16

jan/16

abr/16

jul/15

out/15

jan/15

abr/15

jul/14

R$253

out/14

jan/14

R$ 150

R$382

abr/14

R$ 250

Tendência
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Gráfico 4 –Gráfico
Vale-Refeição
- Jan/2014- ajan/14
Set/2021
R$ de Set/2021
4: Vale Mediano
Refeição mediano
a set/21
R$ de set/2021

R$ 45

R$34

R$ 40

R$ 35

R$ 30
R$23
R$ 25

Vale-refeição - Valor em acordos

No início deste texto, consideraram-se três hipóteses
para explicar a concessão de benefícios de alimentação: a busca da produtividade, a defesa contra a inflação e o incentivo tributário. Com os dados aqui apresentados, procurou-se verificar a validade da segunda
hipótese, a da proteção da remuneração dos trabalhadores contra a inflação. Ficou evidenciado que os sindicatos que os representam, embora conquistassem e
ampliassem o espaço para negociar os benefícios, não
conseguiram preservar seu valor real.

1 Acordo coletivo é o resultado da negociação coletiva entre uma
empresa (ou um pequeno grupo de empresas) e o sindicato de
trabalhadores que representa seus empregados, e as regras negociadas se aplicam apenas a estes. Convenção coletiva é o resultado da
negociação coletiva entre um sindicato patronal e um sindicato de
trabalhadores, e seus resultados cobrem todos os trabalhadores do
setor representado pelo sindicato patronal.

Tendência

jul/21

jan/21

abr/21

jul/20

out/20

abr/20

jan/20

jul/19

out/19

jan/19

abr/19

jul/18

out/18

jan/18

abr/18

jul/17

Vale-refeição - Valor em convenções

4 Considerações Finais
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out/17

jan/17

abr/17

jul/16

out/16

jan/16

abr/16

jul/15

out/15

abr/15

jan/15

jul/14

out/14

jan/14

R$ 15

R$22

abr/14

R$ 20

Tendência

2 Ao disponibilizar os instrumentos coletivos na página Mediador, o
governo os torna públicos. São acessíveis com o link http://www3.
mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo

(*) Professor Sênior da FEA/USP e Coordenador do Projeto
Salariômetro da Fipe. (E-mail: hzy@hzy.com.br).
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Cinco Razões para Empresas Terem Mais Mulheres no Conselho
de Administração
Joelson Sampaio (*)
Priscilla Tavares (**)
Rodrigo De Losso (***)

Este artigo apresenta argumentos
e evidências a favor dos benefícios
que a presença de mulheres nos
cargos de alta gestão e conselhos
de administração pode trazer às
empresas.
De acordo com a Harvard Business
Review, as mulheres trazem diferentes perspectivas e experiências,
bem como novas abordagens para
a tomada de decisões em conselhos
de administração. As conselheiras
tendem a fazer mais perguntas
e estão menos dispostas a tomar
decisões que não entendem totalmente. Elas tendem a ter um estilo
diferente de engajamento, buscando um espectro de opiniões mais
robusto antes de tomar decisões
finais.

Mesmo com esses benefícios de
diversidade que a presença das
mulheres traz aos conselhos de administração, o número de mulheres
que ocupam estes cargos no Brasil
é muito baixo. Há diversas evidências sobre o contraste entre aumento da escolaridade, experiência
e participação das mulheres na
força de trabalho e o baixo percentual delas em cargos de liderança e

em conselhos de administração das
empresas. Uma pergunta natural
é se os acionistas dessas corporações conhecem essas diferenças.

Segundo um recente levantamento
da B3, apenas 6% das empresas
listadas têm três ou mais mulheres
ocupando cadeiras no conselho de
administração. Excluindo os casos
de conselheiras de subsidiárias europeias ou indicação familiar, esse
número é ainda menor. Já na União
Europeia, esse número passa para
28%.

Há uma corrente de pensamento
que acredita que o aumento da participação das mulheres em cargos
de alta gestão virá com o tempo; já
há outra que argumenta que esse
ajuste pode levar muitos anos, caso
não haja algum mecanismo de incentivo para mudar esse equilíbrio.
O fato é que a União Europeia e
outros países estabeleceram cotas,
mesmo que temporárias, para ampliar o número de mulheres nos
conselhos de administração.
A ideia deste artigo não é dissertar sobre políticas de cotas, mas
traçar razões objetivas, por meio

de evidências científicas, de como
as mulheres executivas e nos conselhos de administração podem
contribuir para agregar valor às
companhias.

1 Melhora das Práticas de Governança Corporativa

Renee Adams e Daniel Ferreira
(2009) mostram que mulheres no
conselho de administração têm um
impacto significativo na atuação
de monitoramento e transparência do conselho e nos resultados
das empresas. Em uma amostra
de empresas americanas, eles evidenciam que as mulheres são mais
assíduas nas reuniões do que os homens e que, à medida que aumenta
a participação delas nos conselhos
de administração, a assiduidade
dos homens melhora. Eles evidenciaram também que as mulheres
têm maior propensão a participar
dos comitês de monitoramento.
Esses resultados sugerem que conselhos com diversidade de gênero
alocam mais esforços para o monitoramento. Por fim, foi evidenciado
que a rotatividade do CEO é mais
sensível ao desempenho das ações,
e os conselheiros recebem mais

outubro de 2021

14

temas de economia aplicada
remuneração baseada em ações
em empresas com conselhos mais
diversificados por gênero.

2 Melhora do Desempenho das
Empresas

Yu Liu, Zuobao Wei e Feixue Xie
(2014) examinam o efeito da diversidade de gênero no conselho de
administração sobre o desempenho das empresas listadas na China
de 1999 a 2011. Eles encontram
que há uma relação positiva entre
a diversidade de gênero no conselho e o desempenho das empresas
medido por lucro sobre ativos e
lucro sobre vendas. O efeito encontrado para as diretoras executivas
é ainda maior do que o encontrado
para as conselheiras independentes, indicando que o efeito gestão
supera o efeito de monitoramento.
Além disso, conselhos com três ou
mais conselheiras têm um impacto
mais forte no desempenho da empresa do que conselhos com duas
ou menos conselheiras.
Lilian Costa, Joelson Sampaio e
Eduardo Flores (2019) analisam a
influência da participação feminina
sobre o desempenho e risco financeiro das empresas, considerando
uma amostra composta por 218
empresas listadas e negociadas na
B3 nos períodos de 2010 a 2016 no
Brasil. Os autores evidenciam uma
relação positiva da participação
feminina e a variável Q de Tobin,

utilizada como proxy para geração
de valor.

A maior representatividade feminina nos conselhos das empresas
também está positivamente associada ao maior cumprimento
ou aderência aos valores éticos e
sociais das companhias, o que representa um canal indireto para
a geração de valor para as firmas,
segundo Helena Isidro e Márcia
Sobral (2015).

3 Melhora de Diversidade dos
Conselhos de Administração

Val Singh, Siri Terjesen e Susan Vinnicombe (2008) analisam o perfil
do capital humano de novos nomeados para conselhos de administração de empresas do Reino Unido,
explorando as diferenças de gênero
em termos de educação, perfil e
experiências de carreira. Os resultados revelam que as mulheres são
significativamente mais propensas
a trazer diversidade internacional
para os conselhos e possuem mais
diplomas de MBA. Essas evidências contradizem a visão de que as
mulheres não têm capital humano
adequado para cargos de alta gestão nas empresas.
Carter, Simkins e Simpson (2003)
examinam a relação entre a diversidade do conselho de administração e o valor da empresa,
medido por Q de Tobin, para as
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empresas da Fortune 1000. A diversidade do conselho é definida como
a porcentagem de mulheres, afro-americanos, asiáticos e hispânicos
no conselho de administração.
Esta pesquisa é importante porque
apresenta a primeira evidência empírica examinando se a diversidade
do conselho está associada a um
maior valor das empresas. Depois
de controlar para tamanho, setor
e outras medidas de governança
corporativa, os autores encontram evidências da relação positiva
entre a fração de mulheres no conselho de administração e o valor da
empresa.

4 Incentiva Mais Mulheres a Seguirem Essa Carreira

A presença de mais mulheres nos
conselhos de administração também tem um papel importante de
incentivar mais mulheres a aspirarem esses cargos. O próprio fato
de haver atualmente tão poucas
mulheres em conselhos de administração no Brasil, por exemplo,
atua como uma barreira para que
mais mulheres se interessem por
essa carreira.
Amy Hillman, Christine Shropshire
e Albert Cannella Jr. (2007) evidenciam que mulheres nos conselhos
de administração representam
role models para pares mais jovens,
sinalizando para elas maiores possibilidades na carreira executiva,
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ao verem os conselhos de administração como uma forma de acesso.

5 Ajudam a Reduzir a Disparidade
Salarial entre Homens e Mulheres
A maior presença de mulheres em
cargos de alta gestão não só ajuda
a diminuir a diferença salarial na
extremidade superior da distribuição, mas também ajuda a diminuir
a diferença em outros pontos da
distribuição de salários.

Ana Rute Cardoso e Rudolf Winter-Ebmer (2010) exploram o impacto
das empregadoras femininas e da
segregação de gênero nos salários
em Portugal, analisando se o gênero de um gestor de uma empresa
afeta as diferenças salariais de
gênero. Eles descobriram que as
mulheres se beneficiam de salários
mais altos em empresas lideradas
por mulheres do que em empresas
lideradas por homens. Além disso,
quando as mulheres lideram, a
diferença salarial entre homens e
mulheres é reduzida em 1,5%, independentemente da composição
de gênero da força de trabalho da
empresa.
D e f or m a e qu i v a lent e , Dav id
Newton e Mikhail Simutin (2014)
encontram que, depois de controlar por características do posto de
trabalho, os CEOs tendem a pagar
salários mais baixos a funcionários
do gênero oposto. Os CEOs homens

e mais velhos são ainda mais propensos a diferenciar a remuneração com base no gênero.

6 Conclusões

Do exposto, duas principais conclusões podem ser enunciadas. A
primeira é que as mulheres em
postos executivos e conselhos de
administração trazem outra perspectiva administrativa que agrega
valor às empresas. Ante essa evidência, uma possível explicação
para participarem menos dessas
posições relativamente aos homens
é o desconhecimento do valor que
agregam às companhias pelos acionistas. À medida que os acionistas
perceberem resultados melhores
da companhia, haverá ainda mais
razão para apoiarem uma participação maior delas.
A segunda conclusão é que as mulheres, ao trazerem resultados
melhores às companhias, provam
que são diferentes dos homens.
Certamente sua visão para tomar
decisões traz benefícios às empresas que os homens não conseguem
enxergar. Nesse sentido, é auspicioso que haja estudos mostrando
essas diferenças em forma de benefícios. Os homens, portanto, têm
muito a aprender e melhorar com
a interação com as mulheres. Veremos no futuro estudos mostrando
como essa dinâmica evoluiu.

É essa diversidade de perspectivas
e sensibilidades que traz benefícios
às companhias e, por conseguinte,
à sociedade. Quando os resultados
de uma companhia melhoram, não
são só seus acionistas os beneficiados, mas a sociedade como um todo
ganha, mesmo que de forma indireta. Esses ganhos se propagam de
maneiras diversas e difíceis de ver
e mensurar até se consolidarem
definitivamente.
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Indicadores de Finanças Públicas do Município de São Paulo1
Carlos Nathaniel Rocha Cavalcante (*)
Rodrigo De-Losso (**)

1 Introdução
A análise das Finanças Públicas do Município de São
Paulo tem como motivação entender como se encontra a saúde fiscal do município mais rico do Brasil.
Para fins de comparação, o Município de São Paulo
tem uma arrecadação maior do que 22 dos 27 Estados
da Federação, perdendo em arrecadação apenas para
os Estados do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do
Sul, São Paulo e Minas Gerais2, além do orçamento
da União Federal. Os valores analisados deste artigo
serão deflacionados para fins de comparação.

2 Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida (RCL) é o indicador contábil que sinaliza as restrições financeiras para todos os
entes da Federação. Na prática, a RCL é a principal medida de saúde financeira de um ente federativo, pois
tal indicador norteia as principais regras associadas à
Lei de Responsabilidade Fiscal.

A RCL de São Paulo tem crescido consistentemente ao
longo dos últimos 10 anos. Conforme a Figura 1, apenas em 2 anos o município teve perda de arrecadação
da receita corrente líquida. A queda dessa arrecadação foi influenciada pelo desempenho da economia
brasileira, não sendo associado a uma má gestão
em si. Mesmo durante a crise pandêmica em 2020, o
município conseguiu obter um desempenho satisfatório da RCL, crescendo 4,8% entre 2019 e 2020. Se
comparados os 8 primeiros meses de 2020 e 2021, a
RCL cresceu 4,5%, mostrando o bom desempenho da
arrecadação do município. Ao todo, o município apresentou um crescimento de 23% entre 2011 e 2021 da
Receita Corrente Líquida.
Os principais componentes da Receita Corrente Líquida são as receitas tributárias e as transferências
correntes. Diferente de outros entes federativos municipais, São Paulo tem alto percentual de arrecadação
em relação à RCL. Não serão analisadas as transferências correntes por se tratar de receitas que não estão
associadas estritamente ao desempenho do município.
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Figura 1 - Receita Corrente Líquida (R$ Milhão) (2011-2021*)

Notas: Valores deflacionados com valor base em setembro/2021. *Valores apenas para os dois primeiros quadrimestres do referido ano. Os valores
referentes à variação envolvem apenas os 8 primeiros meses de 2020 e 2021.

3 Receitas Tributárias
Os três principais componentes da arrecadação tributária são o Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), o Imposto Sobre Serviços (ISS) e o Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). As colunas
I a IV da Tabela 1 descrevem a proporção das receitas
tributárias em relação à receita corrente líquida. Como
é possível verificar, a proporção da receita tributária
em relação à RCL cresceu de 47,5% para 60,1% entre
2011 e 2021. O IPTU também obteve um crescimento
substancial, passando a ter 20,5% a proporção da
receita oriunda do IPTU em relação à RCL, um crescimento de 6 pontos percentuais entre 2011 e 2021.
Assim como os demais componentes, o ISS obteve um
aumento de aproximadamente 5 pontos percentuais,
partindo de 25,7% para 30,1% da participação do ISS
em relação à RCL. O ITBI obteve um crescimento mais
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tímido da sua participação relativa, partindo de 3,6%
em 2011 para 4,8% em 2021.

Ainda sobre os componentes de arrecadação da RCL,
as colunas V a VIII da Tabela 1 retratam o crescimento
das receitas ao longo dos anos. Neste texto iremos destacar dois períodos excepcionais, o biênio 2014/2015
e o biênio 2019/2020. O primeiro biênio apresentou
resultados negativos na arrecadação dos quatro retratados na Tabela 1. Observe que a receita tributária
caiu 7,8% percentuais entre 2014 e 2015, assim como
o IPTU (-8,7%), ISS (-7,4%) e ITBI (-8,7%) que também
apresentaram queda de arrecadação.
No segundo biênio analisado, apesar do choque da
pandemia da COVID-19, o Município de São Paulo
conseguiu um resultado positivo, com aumento da receita tributária (1,3%), IPTU (0,4%), ISS (1,3%) e ITBI
(2,8%).
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Tabela 1 - Principais Componentes da Receita Corrente Líquida (2011-2021*)

Notas: Valores deflacionados com valor base em setembro/2021. *Valores apenas para os dois primeiros quadrimestres do referido ano. Os valores
referentes à variação envolvem a comparação entre os 8 primeiros meses de 2020 e 2021.

4 Despesas
No âmbito das despesas orçamentárias é possível verificar que
houve aumento das despesas ao
longo dos últimos 10 anos, sendo
um processo natural de expansão
dos serviços públicos, conforme
a Tabela 2. Note que as despesas
orçamentárias passaram de R$ 55
bilhões para R$ 68 bilhões entre
2011 e 2020, um aumento de 13
bilhões de reais em valores deflacionados. As despesas orçamentárias podem ser divididas em dois
grupos principais: as despesas correntes e as despesas de capital. A
Tabela 2 retrata o comportamento
das despesas orçamentárias entre
2011 e 2021. Note que no biênio
2019/2020 as despesas correntes aumentaram 5,5%, aumento
superior ao crescimento da RCL,
mas justificado pelo aumento de
despesas causadas pelo combate à
pandemia.

No que concerne aos gastos com
pessoal e encargos, a análise da
Tabela 2 mostra que o aumento
entre 2019 e 2020 foi de apenas
1,7%, inferior ao crescimento da
RCL. Além disso, houve uma queda
de tais gastos entre os dois primeiros quadrimestres de 2020 e 2021,
representando um ajuste de gastos
durante a pandemia. O controle
de tais gastos é importante, pois
são gastos rígidos devido à inflexibilidade de reduzir gastos com
pessoal.
No componente de juros e encargos, houve uma queda acentuada
entre 2019 e 2020, de aproximadamente 73,3% e uma readequação
desses gastos entre 2020 e 2021,
de aproximadamente 143,9%, se
analisarmos os dois primeiros quadrimestres entre esses dois anos,
conforme a Tabela 2.

A análise das outras despesas correntes é importante, pois a soma
das outras despesas correntes com
o componente de pessoal e encargos representa o custeio da máquina pública. Note que as outras
despesas correntes representam
gastos da manutenção do serviço
público, como o gasto com energia
de um posto de saúde, gastos com
papel de uma escola etc. Tais gastos são mais flexíveis que gastos
com pessoal, mas não menos importantes. Observe que houve um
aumento acentuado de tais gastos
entre 2019 e 2020, de aproximadamente 11,9%, e aumento também
observado entre a comparação dos
dois primeiros quadrimestres de
2020 e 2021. Tal aumento de gasto
é natural devido ao fato de haver
maiores demandas de insumos
em determinadas áreas do serviço
público durante o período da pandemia do coronavírus.
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Tabela 2 - Despesas Orçamentárias do Município de São Paulo (2011-2021) (R$ Milhão)

Notas: Valores deflacionados com valor base em setembro/2021. *Valores apenas para os dois primeiros quadrimestres do referido ano. Os valores
referentes à variação envolvem apenas a comparação entre os 8 primeiros meses de 2020 e 2021.

O segundo grupo de despesas das despesas correntes
são as despesas de capital. Os dois principais componentes das despesas de capital são os investimentos e
amortização da dívida. As colunas (I), (III) e (VI) da
Tabela 3 retratam a trajetória de gastos com despesa
de capital ao longo dos últimos 10 anos. Como é possível verificar, as despesas de capital tiveram seu ápice
entre 2011 e 2015, com elevado nível de investimento
neste período. É preciso frisar que aumento no volume
de investimento discricionário gera despesa continuada, isto é, custo de manutenção e/ou pagamentos de
dívidas no longo prazo. Entre 2015 e 2017 as despesas
de capital e os investimentos tiveram redução significativa, pois são gastos flexíveis que são vulneráveis a
cortes em períodos de recessão.
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No que concerne à amortização da dívida, nota-se que
houve pouca variação do montante entre 2012 e 2019,
sendo sinalização de que o pagamento das dívidas
não reage de forma excessiva a ciclos econômicos.
Contudo, no período compreendido entre 2019 e 2020
houve uma queda de aproximadamente 33,2% dos
gastos com amortização. Tal queda também foi verificada para outros entes federativos, como o Estado de
São Paulo. Esta redução de gastos com dívidas é uma
sinalização de que o município readequou intertemporalmente seus gastos mais flexíveis durante o período
da pandemia. Contudo, ainda em 2021, os gastos com
amortização tiveram ajustes significativos se comparados os dois primeiros quadrimestres entre 2020 e
2021.
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Tabela 3 - Despesas de Capital do Município de São Paulo (2011-2021*) (R$ Milhão)

Notas: Valores deflacionados com valor base em setembro/2021. *Valores apenas para os dois primeiros quadrimestres do referido ano. Os valores
referentes a variação envolvem apenas os 8 primeiros meses de 2020 e 2021.

No que se refere aos gastos por função, São Paulo tem
como principais despesas os orçamentos da saúde,
educação e previdência social, com participação de
22,7%, 20,5% e 15,2%, respectivamente, da despesa
total do município nos dois primeiros quadrimestres
de 2021, conforme a Figura 2.
No componente de gasto com saúde é possível verificar que houve um aumento de aproximadamente 3,5
pontos percentuais da participação do referido gasto
no total das despesas. Por outro lado, os gastos com
educação tiveram queda da participação relativa, embora menos que 2 pontos percentuais.

Ainda na Figura 2 podemos identificar que os gastos
com previdência social tiveram incremento substancial entre 2010 (11,8%) e 2020 (18,1%) na participação relativa das despesas orçamentárias. Note que
neste caso não é possível analisar corretamente os

dados de 2021, pois gastos com décimo terceiro são
acentuados no último quadrimestre do ano.

No âmbito das despesas com pessoal ressalta-se que
a Despesa com Pessoal Total (DPT) não deve superar
60% da RCL. A Figura 3 mostra os percentuais de
DPT/RCL para o segundo e terceiro quadrimestres
entre 2011 e 2021.

Conforme a Figura 3, é possível verificar que tais gastos sempre estiveram abaixo do limite máximo fixado
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Note que
durante o período compreendido entre 2011 e 2021
os gastos com pessoal se mantiveram estáveis com
pouca oscilação. Mesmo durante o período da pandemia, os gastos com pessoal se mantiveram bem abaixo
do limite máximo da LRF e em níveis semelhantes aos
demais anos.

outubro de 2021
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Figura 2 - Despesas por Função do Município de São Paulo (2010-2021*) (%)

Notas: Valores deflacionados com valor base em setembro/2021. *Valores apenas para os dois primeiros quadrimestres do referido ano. Os valores
referentes a variação envolvem apenas os 8 primeiros meses de 2020 e 2021.

Figura 3 - Despesa com Pessoal Total-Receita Corrente Líquida (DPT/RCL) do Município de São Paulo (2011-2021)(%)

Nota: * Valores apenas para os dois primeiros quadrimestres do referido ano.
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5 Endividamento
No que tange aos limites determinados por lei às operações de
crédito, destaca-se o dispositivo
conhecido como Regra de Ouro.
A Regra de Ouro é uma regra da
Constituição Federal de 1988 que
possui o objetivo de evitar o endividamento para pagar despesas
correntes. Sendo assim, a Regra
prevê que o montante auferido
pelas operações de crédito, em
determinado exercício financeiro,
não pode ser superior às despesas
de capital do período. Esta regra

tem como intuito garantir o princípio do equilíbrio orçamentário,
evitando que receita oriunda de
empréstimos seja utilizada para
custear a máquina pública. Conforme a Figura 4, as operações de
crédito no Município de São Paulo
estiveram sempre abaixo do limite
estabelecido pela Regra de Ouro e
com folga para captação de crédito.

O comprometimento anual com
amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada não
podem exceder 11,5 % da RCL, conforme Resolução 43/2001. É impor-

tante destacar que juros e encargos
da dívida são considerados despesas correntes, enquanto amortizações são despesas de capital.

A Figura 5 apresenta os gastos
com o serviço da dívida em relação
à RCL do Município de São Paulo
entre os anos 2011 e 2021. Como
é possível observar, durante todo
o período analisado, o limite definido por lei não foi superado. Um
fato interessante é que houve uma
redução drástica entre 2014 e 2020
com esse tipo de despesa.

Figura 4 - Regra de Ouro do Município de São Paulo (2011-2021*) (%)

Nota: * Valores apenas para os dois primeiros quadrimestres do referido ano.
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Figura 5 - Serviço da Dívida do Município de São Paulo (2011-2021*) (%)

Nota: * Valores apenas para os dois primeiros quadrimestres do referido ano.

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) representa o
montante da Dívida Consolidada (DC) deduzidas as
disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e
os demais haveres financeiros. De acordo com a LRF, a
Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito
Federal não poderá exceder em 120% a Receita Corrente Líquida.
A análise da Figura 6 mostra a proporção DCL/RCL.
É possível observar que entre 2011 e 2015 a DCL/

RCL estava bem acima dos valores permitidos pela
lei 43/2001. Após 2016 o município passou a ter
uma redução gradual da relação DCL/RCL, chegando a níveis bem abaixo dos 120% do limite máximo.
Note que apesar da pandemia, esse nível de despesa
não apresentou crescimento entre 2019 e 2020. Os
níveis de endividamento dos municípios são considerados baixos se comparados com outros entes
federativos.

Figura 6 - DCL/RCL do Município de São Paulo (2011-2021*)(%)

Nota: * Valores apenas para os dois primeiros quadrimestres do referido ano.
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6 Resultado Primário
O resultado primário é definido
pela diferença entre as receitas e
despesas não financeiras. A existência de superávit primário não
garante a saúde das contas públicas. Contudo, é evidente que déficits primários constantes no longo
prazo não se sustentam. Alguns
entes federativos excluem os investimentos do resultado primário.
Por isso, a comparação do resultado primário entre federativos possui relativa dificuldade contábil.
O Resultado Nominal (RN), por
sua vez, é obtido acrescentando-se
ao resultado primário os valores
pagos e recebidos de juros nominais. O Resultado Nominal pode ser
considerado como a Necessidade

de Financiamento do Setor Público
(NFSP), que por sua vez indica que
o ente necessitará ou não de empréstimo para conseguir cumprir
com seus dispêndios em determinado exercício financeiro.

As Figuras 7 e 8 retratam a trajetória do resultado primário e
nominal do Município de São Paulo
entre 2011 e 2020. Como é possível verificar na Figura 7, o município tem conseguido ter um
bom desempenho em resultados
primários, obtendo superávit em
praticamente todos os anos, com
apenas uma exceção em 2016 em
que houve um pequeno déficit, mas
com um valor que não superou a
meta de resultado primário do referido ano.

A Figura 8, por sua vez, diagnostica

o resultado nominal do município.
Assim como o resultado primário,
o resultado nominal tem apresen-

tado bons resultados, com exceção
do ano de 2016, que por sua vez
obteve um déficit volumoso que

pode ser explicado por alguma

mudança contábil, ou alguma particularidade que possa ter aconte-

cido com as finanças públicas do

município. Com exceção do período
compreendido entre 2016 e 2018,
em todos os anos foram observa-

dos superávits nominais, mesmo
que em alguns desses anos estejam
abaixo da meta de resultado nomi-

nal publicado na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO).

Figura 7 – Resultado Primário do Município de São Paulo (2011-2021*) (R$ Milhão)

Notas: Valores nominais devido a comparação com a meta de resultado primário. * Valores apenas dois primeiros quadrimestres do referido ano.
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Figura 8 – Resultado Nominal do Município de São Paulo (2011-2021*) (R$ Milhão)

Notas: Valores nominais devido à comparação com a meta de resultado nominal. * Valores apenas dois primeiros quadrimestres do referido ano.

7 Conclusão
O propósito deste artigo foi fazer
um breve diagnóstico das finanças
públicas do Estado de São Paulo.
Nota-se que no que cabe ao diagnóstico das receitas, houve incremento da receita corrente líquida e
das receitas tributárias ao longo da
última década. Além disso, a participação das receitas tributárias
próprias na RCL tem aumentado,
o que significa dizer que há menos
dependência do município em relação à arrecadação oriunda de
outros entes federativos.
No que concerne às despesas, nota-se que houve uma queda substancial do componente de investimento ao longo da segunda metade da
década, o que é totalmente razoável dentro do contexto econômico
atual, em que a grande maioria dos
entes federativos recuou seus gas-

tos nesse tipo de despesa. Contudo,
observa-se que variáveis como serviço da dívida e a relação DCL/RCL
tiveram resultados favoráveis, em
que há uma tendência de queda em
despesas financeiras. Ainda sobre
componentes financeiros, nota-se
que o município tem tido êxito no
cumprimento da regra de ouro.
No que concerne aos gastos com
pessoal, o município sempre esteve
abaixo do limite estabelecido pela
LRF, apresentando bons níveis de
gestão fiscal no que refere a esse
tipo de despesa. Ainda no âmbito
de gastos, nota-se que as principais
funções da despesa orçamentária
são saúde, educação e previdência
social. Aqui há um alerta para o
crescimento da despesa da previdência social na última década, em
que houve um aumento de quase 7
pontos percentuais da participação
relativa da despesa orçamentária.
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Por último, foram analisados os
resultados primário e nominal.
Quanto aos resultados primários,
o município tem logrado o êxito de
obter superávit em praticamente
todos os anos entre 2011 e 2020.
No que se refere ao resultado nominal, os resultados foram positivos, mas com alguns declives como
os anos 2016 e 2017.

Ao longo dessa breve síntese dos
indicadores de f inanças públicas foi possível averiguar que o
Município de São Paulo tem logrado êxito em cumprir a Lei de
Responsabilidade Fiscal e tem
apresentado bons resultados no
que concerne à capacidade de arrecadação, indo de encont ro à
realidade brasileira, em que houve
tendência de queda na receita dos
entes federativos.
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1 A base de dados deste trabalho foi extraída dos relatórios resumidos
de execução orçamentária (RREO) e relatório de gestão fiscal (RGF)
do Município de São Paulo.
2 Tal afirmação pode ser consultada no banco de dados Finbra ou nos
relatórios fiscais da RREO e RGF dos Estados.

(*) Mestrando da FEA-USP. (E-mail: nathanielrocha18@usp.br).
(**)Professor Titular da FEA-USP e pesquisador da Fipe.
(E-mail: delosso@fipe.org.br).
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O Debate Eleitoral e a Responsabilidade dos Economistas
Gabriel Brasil (*)

Campanhas eleitorais, como sabemos, são períodos oportunos para
o engajamento da sociedade na
discussão dos problemas do país.
No Brasil, a cada dois anos temos
a oportunidade de, em consonância com o espírito da democracia,
expressar nossos anseios e nossas
preferências com relação aos projetos apresentados por diferentes
partidos políticos. Mais do que
isso – e num sentido complementar
– são momentos em que também
há a oportunidade de a sociedade
pautar seus representantes políticos e forçar adaptações nas suas
plataformas rumo a projetos mais
aderentes às suas demandas.

No ano que vem, o país viverá mais
um momento de potencial inflexão
na sua trajetória democrática, em
particular dado o fato de que entrará nessa campanha eleitoral na
esteira de múltiplas crises. Nesse
contexto, e considerando especialmente a delicada situação social em
que o Brasil se encontra atualmente – que faz com que a economia se
torne, mais uma vez, um tema central no debate político – é preciso
discutir o papel dos economistas,
especialmente em tempos de elevada polarização política. Esta tem
sido traduzida, nos últimos anos,
na politização de temas que não

deveriam, em tese, ser objeto de
politização, o que tem empobrecido
de forma significativa o debate público. Isso, somado à elevada ansiedade que marca o ambiente social
do Brasil, reforça a importância de
termos atores da sociedade civil
ativamente engajados na melhoria
da discussão dos rumos do país. No
caso do debate econômico, especificamente, não se trata de tarefa
trivial, como se segue.
No último ano, divulgadores científicos da área da saúde exerceram um papel social primordial no
contexto da pandemia da Covid-19
– sobretudo no âmbito da democratização de um conhecimento que
ainda estava (e está) sendo produzido. Estes profissionais foram
e têm sido essenciais para, em paralelo aos (ou, em alguns casos, em
conjunto com) governos, promover
a educação da população acerca
dos riscos e dos prognósticos associados à nova doença. Em tempos de crescente desconfiança e
ceticismo por parte da sociedade
frente aos políticos tradicionais,
ter representantes da sociedade
civil atuando pela mediação da
comunicação fez a diferença, positivamente, em muitos sentidos.
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No caso da economia, no entanto,
apesar da sua importância perene
no debate público historicamente
(e acentuada em épocas de crise),
seu debate tem sido sistematicamente mais conturbado, pelo
menos no Brasil – sendo ocasionalmente marcado por ruídos e nem
sempre conectado tão diretamente
com as demandas da sociedade.
No nível nacional, há uma série de
preconceitos, rotulagens e ineficiências que prejudicam a absorção
do que produzem os cientistas
econômicos pelos formuladores
de política. Mais especificamente,
a radicalização das rotulagens
– como a de ‘inf lacionista’ para
agendas mais expansionistas e de
‘neoliberal’ para plataformas mais
ortodoxas – cria obstruções e empurra o debate para indesejáveis
‘soluções de canto’.

É importante dizer, nesse ensejo,
que o país tem alguns problemas
estruturais significativos, mas a
falta de bons e boas economistas
para liderarem o debate econômico
nacional não é um deles – inclusive
em se considerando novas gerações. Há centros de pesquisa de
renome no setor público, notadamente as universidades federais e
estaduais, e profissionais engajados nessa agenda e com excelentes
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competências também no setor
privado. O problema, portanto, não
deve ter a ver necessariamente
com os atores envolvidos, mas com
a forma como eles têm participado
do debate – e, em consequência, a
forma como a sociedade tem recebido suas contribuições.

Como no caso dos cientistas da
saúde, que têm nos guiado em meio
às incertezas da pandemia, há um
escopo extenso de ansiedades sociais que precisam ser mediadas
pelos economistas. O desafio notadamente grandioso do endereçamento de temas complexos como
inflação e emprego, que impactam
de forma direta a sobrevivência da
população, se soma ao fato de que
a economia é uma ciência ainda
menos exata e previsível do que a
medicina. Trata-se, portanto, de
um escopo delicado, que combina
um alto valor social com uma demanda notória por assertividade.

De modo mais específico, os/as
economistas têm o nobre e importante papel de apresentar diagnósticos, interpretar os trade-offs
que frequentemente fazem parte
de fenômenos econômicos e ajudar
a construir soluções e políticas
que favoreçam a maioria – sem
deixar de representar e endereçar
também os males que afligem as
minorias. É um escopo que, por sua
natureza, exige interação direta e
permanente com outros campos
do conhecimento e, sobretudo, uma
construção em conjunto com a sociedade. Nesse sentido, justifica-se

discutir maneiras como economistas podem aprimorar suas abordagens e otimizar suas contribuições.

Uma primeira sugestão tem a ver
com a forma. Economistas são reconhecidos por sua linguagem muitas vezes inacessível, que afasta
interlocutores menos familiarizados com certos conceitos. Há,
portanto, uma demanda notória
por uma adaptação que favoreça
a manutenção, dentro do possível,
da precisão, mas sem perda de
clareza. Trata-se de balanço difícil,
mas possível. Vale lembrar que
atualmente há ferramentas oportunas para suporte nesse desafio,
como as próprias plataformas das
redes sociais, que têm fomentado o
desenvolvimento de novas linguagens e maneiras de distribuição de
conteúdo.
Em segundo lugar, é preciso que
economistas não percam de vista
as origens da ciência econômica
– calcadas na economia política –
com base numa noção clara de que
medidas econômicas (ou mesmo a
falta delas) tendem a ser sempre,
no limite, redistributivas. Essa
lente é fundamental para nos lembrar que, em geral, por mais notoriamente benéficas que pareçam
para o todo, políticas quase sempre
têm custos para certos setores,
e cabe à sociedade ter clareza de
todos eles para poder fazer escolhas justas e em acordo com suas
preferências. É importante também evitar a embalagem de ideias
que trazem impactos políticos com

o rótulo de ‘medidas estritamente
técnicas’. Embora seja fundamental
a promoção de debates mais pautados por evidências e boa literatura
possível, no caso da economia não
é possível caracterizar propostas
econômicas como sendo imunes
ao contexto político no qual seus
atores estão inseridos. Nesse sentido, é importante também que a
sociedade tenha uma noção clara
de que, ao eleger um candidato ou
uma candidata, está elegendo também sua equipe, mas esta estará
fatalmente sujeita às agendas e aos
incentivos do político eleito. Não se
vota em ministro da fazenda ou da
saúde, no fim do dia, mas sim naquele ou naquela que terá a última
palavra nas iniciativas destes. Analogamente, economistas envolvidos
em plataformas eleitorais precisam
ter responsabilidade para reconhecer o impacto daquilo que endossam, dado que não têm procuração,
por parte dos seus pares, para
representar a ciência econômica na
sua integridade (ou mesmo escolas
de pensamento específicas).
Terceiro, é importante que a economia não seja tratada como uma
ilha desconectada dos demais campos do conhecimento. Embora se
trate de uma ciência inclusiva, no
sentido da sua natural multidisciplinaridade, é importante que
economistas dialoguem de forma
construtiva com seus pares de outras áreas, cientes de que soluções
ideais do ponto de vista econômico
nem sempre serão viáveis tendo
em vista outras restrições (por
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exemplo, políticas e sociais). O caso da pandemia foi
emblemático nesse sentido. Enquanto a maioria dos
economistas defendeu a implementação de lockdowns
estritos para a contenção do vírus da Covid-19, fenômenos políticos variados impediram que essa agenda
fosse implementada da forma desejada, e houve dificuldades significativas para o enfrentamento disso. O
mesmo é válido para reformas que, embora necessárias, muitas vezes são impopulares.
Finalmente, é fundamental que economistas – na
verdade, que todos os atores envolvidos num debate
político – mantenham uma interação construtiva e
respeitosa com a imprensa. Afinal, apesar de mecanismos de comunicação direta terem se desenvolvido
em ritmo acelerado nos últimos anos, o jornalismo
segue sendo absolutamente fundamental na tarefa
de apuração, curadoria e mediação do conhecimento
junto à sociedade – especialmente na medida em que
as chamadas Fake News seguem dominando parte de
narrativas políticas em países como o Brasil.
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Como estudiosos da sociedade, economistas são privilegiados visto que têm acesso a ferramentas que
podem transformar a realidade das pessoas. Junto
com esse privilégio, há o dever cívico correspondente
de garantir que a discussão dessas transformações
ocorra da forma mais saudável e agregadora possível.
Não é um desafio fácil, mas também não o são os desafios com os quais economistas estão acostumados.

(*) 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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Os Imbróglios Fiscais na Criação do Auxílio Brasil1
Guilherme Tinoco (*)

Em artigo no boletim do mês passado, analisamos os números do
orçamento federal (PLOA) para
2022, cuja proposta, elaborada pelo
Executivo, havia sido encaminhada
ao Congresso Nacional no dia 31
de agosto. Argumentamos que a
peça apresentada não servia para
reduzir as incertezas e indicar
os caminhos futuros da política
fiscal, pois trazia problemas de diferentes naturezas, como cenário
macroeconômico desatualizado e
indefinições gerais. Depois de um
mês, pode-se dizer que os avanços
(se houve) foram muito pequenos.
O presente artigo volta a tratar
desses temas, abordando a criação
do Auxílio Brasil (programa social
que sucede o Bolsa Família), que,
como será visto, é uma agenda que
depende de várias outras e que,
portanto, pode ser um ponto focal
de grande parte das incertezas
existentes.

Como sabemos, após o sucesso com
o pagamento do Auxílio Emergencial em 2020 e 2021, o governo
federal pretende continuar atendendo o maior número possível
de famílias em 2022 e, se possível,
através de um novo programa social que deixe clara a vinculação
com a atual gestão. Apesar disso,
englobar todos os beneficiários

que recebem atualmente o auxílio
emergencial (cerca de 46 milhões
de pessoas) seria algo fiscalmente
inviável e, dessa forma, a proposta
acabou se transformando em um
reforço do Bolsa Família, cujo total
de beneficiários passaria de 14,6
milhões para cerca de 17 milhões
de pessoas, além de um aumento
significativo no valor médio pago,
que sairia de pouco menos de R$
200 para algo na casa de R$ 300
por família. Estima-se que, nesses
termos, o gasto anual total com o
programa sairia de R$ 34 bilhões
para algo como R$ 60 bilhões. O
Auxílio Brasil foi instituído por
Medida Provisória em agosto, mas
sem os detalhes principais, como
número de beneficiários e valor
do benefício, que ainda estão no
campo da especulação.

Viabilizar o reforço do Bolsa Família (isto é, a criação do Auxílio Brasil), contudo, não é tarefa fácil, pois
envolve uma série de passos anteriores. Essa é, portanto, uma das
razões para tantas indefinições,
no momento, em relação ao orçamento de 2022. Basicamente, para
tal objetivo, o governo precisaria
atender duas regras fiscais: o teto
de gasto e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Em relação ao teto,
o desafio é basicamente encontrar

espaço fiscal. Em relação à LRF, o
desafio é achar uma fonte de cus2
teio. É neste ponto que começam
os imbróglios.

No caso do teto de gasto, para encontrar espaço fiscal, a solução encontrada pelo governo se baseia na
PEC dos precatórios. A ideia atual é
limitar o pagamento de precatórios
ao valor pago em 2016, atualizado
pela inflação. Se for aprovada, a
PEC abrirá um espaço em torno de
R$ 50 bilhões em 2022, resultado
da diferença entre o valor a ser
pago, de R$ 89 bilhões, para o valor
definido pela PEC, próximo a R$ 40
bilhões. A proposta tem uma série
de problemas, como postergar despesas, incentivar um acúmulo de
dívidas ano a ano por fora das estatísticas fiscais e modificar a regra
do teto intempestivamente. Em
todo caso, se aprovada, abriria espaço para o aumento de gasto com
o programa social em 2022.

Já para cumprir a LRF, a solução
que vem sendo perseguida se dá
via reforma do imposto de renda
(IR), cujo projeto está em tramitação no Congresso Nacional. Essa
reforma cria o imposto sobre lucros e dividendos e este novo tributo se tornaria a fonte da nova
despesa. Há uma questão adicional,
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que se refere ao impedimento da criação do programa
em ano eleitoral e, portanto, ele deveria ser lançado
ainda em 2021. A fonte dessa despesa, neste ano, foi
3
resolvida com a majoração da alíquota de IOF.

Sobre a reforma do IR, vale um parêntese. Para além
do fato de se tornar o instrumento necessário para
atender à LRF, ela tem pelo menos dois problemas
graves. O primeiro é que, em termos líquidos, seu impacto é negativo para a arrecadação, como mostram
estimativas de diferentes analistas.4 Essa redução de
receita, vale notar, não deixa de ser contraditória com
a natureza da exigência, que é justamente apontar
fonte de custeio para novo gasto. O segundo é que se
trata de uma reforma ruim, mal desenhada, pouco
debatida e votada a toque de caixa.5 Muitos analistas
têm a impressão, bastante razoável, de que a ideia não
é fazer uma reforma boa, mas sim resolver o problema
relativo ao Auxílio Brasil.
O resumo do que foi exposto até aqui é que, para criar
o novo programa, o governo está disposto a promover
uma “quebra” no teto a passar uma reforma tributária
(só do IR) de má qualidade e a abrir mão de receita futura em um cenário fiscal de déficits elevados. Ou seja,
dedica-se muita energia para muitos improvisos, que
podem resolver um problema de curto prazo, mas que
acabarão gerando outros danos à frente.

Essas duas premissas para a viabilização do programa, resolução dos precatórios e a reforma do IR,
contudo, ainda estão em tramitação no Congresso
Nacional, e suas aprovações não são certas. É por
isso que o orçamento de 2022 ainda conta com tantas indefinições. Atualmente, o entendimento mais
geral é que enquanto a PEC dos precatórios parece ter
boa chance de aprovação, a reforma do IR enfrentará
maior dificuldade no Senado (já foi aprovada na Câmara). Por isso, para continuarem pagando o benefício
social, começam a aparecer outras soluções, como (i)
estabelecer um programa temporário (2 anos); (ii)
prorrogar o auxílio emergencial (uma temeridade em
relação às regras fiscais, pois não há imprevisibilidade
que fundamente a edição de crédito extraordinário em
2022) ou mesmo (iii) apenas reforçar o Bolsa Família
sem a criação de um novo programa.
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Infelizmente, mesmo com o governo se dedicando a
este tema há tanto tempo, as definições ainda estão
longe de uma resolução final. Apesar disso, sabendo
que a última parcela do auxílio emergencial de 2021
está programada para este outubro, é possível que a
novela ganhe novos capítulos nas próximas semanas.
Provavelmente, no curto prazo, serão compostos de
mais improvisos.

Por fim, é importante lembrar que mesmo que o governo consiga viabilizar o Auxílio Brasil, o volume de
pessoas contempladas será bem menor do que o auxílio emergencial de 2020 e, principalmente, de 2021.
Com uma economia em dificuldade, inflação e desemprego elevados, e com a popularidade do presidente
nas mínimas, a tentação para aumentar o alcance do
programa em 2022 seguirá alta, pelo menos para a ala
política do governo, mesmo que isso custe o teto de
gasto. As regras fiscais, que já têm sido violadas, terão
um teste ainda maior nos próximos meses.
1 Texto enviado no dia 18/10/2021 e, portanto, não leva em conta os
desenvolvimentos nas tratativas a partir daí, que poderão ser analisadas na próxima edição do Boletim.

2 Em seu art. 17 a LRF exige que, para a criação de nova despesa
obrigatória de caráter continuado, seja indicada a fonte de recursos
(aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa).
3 O aumento do IOF foi instituído pela edição de um decreto, em 16 de
setembro. Para pessoas físicas, a alíquota passou de 3% para 4,08%
ao ano até dezembro. Para as empresas, o imposto passou de 1,50%
para 2,04%.

4 Segundo a Nota Técnica nº 49 da IFI, por exemplo, essa redução
poderia ser de mais de R$ 60 bilhões entre 2022 e 2024.
5 Ver, por exemplo, a análise de Bernard Appy, no link Reforma do
Imposto de Renda estimula fragmentação de empresas e pedalada
fiscal, diz Appy | Brasil | Valor Econômico (globo.com).

(*) Mestre em Economia pela FEA/USP.
(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com)
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Relatório de Indicadores Financeiros1
Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

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

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-

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

ações de empresas vencedoras e vendida em ações de

empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do

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

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 – 15/10/2021)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

0,22%

0,61%

0,21%

1,74%

Mês atual

1,22%

1,61%

0,78%

3,01%

Ano atual

4,99%

2,33%

29,49%

-4,90%

2010-2021

-42,10%

-9,56%

737,04%

-8,99%
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O Gráfico 2 apresenta a evolução histórica do dividend
yield do mercado acionário brasileiro: razão entre o
total pago de dividendos nos últimos 12 meses pelas
empresas e o valor total das empresas hoje. Essa é
tradicionalmente uma variável estacionária (reverte à média) e é positivamente correlacionada com o
retorno futuro esperado dos investidores. Ou seja, é
alta em momentos ruins (de alto risco ou alta aver-

são ao risco), quando os investidores exigem retorno
esperado alto para investir no mercado, e baixa em
momentos bons. A Tabela 2 apresenta o inverso do dividend yield, conhecido como Razão Preço-Dividendo,
de algumas empresas. Ordenam-se os papéis da última
semana de acordo com essa medida e reportam-se
os papéis com as dez maiores e dez menores Razões
Preço-Dividendo.

Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 15/10/2021)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

BIDI4

1367,47

CSMG3

5,29

2.

SQIA3

1235,48

VALE3

5,43

3.

MGLU3

352,88

TRPL4

7,16

4.

VIVA3

279,42

ROMI3

8,24

5.

JPSA3

254,14

BRAP4

8,51

6.

GNDI3

252,82

CPLE6

8,62

7.

HAPV3

229,84

BRDT3

10,70

8.

MDIA3

209,67

CYRE3

11,51

9.

TOTS3

198,89

UNIP6

11,85

10.

RADL3

195,52

PETR4

12,31

outubro de 2021

35

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

empresa. O short interest do mercado, apresentado no
gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short 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).

Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 14/10/2021)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Taxa de Aluguel

Short interest
1.

COGN3

12,43%

BIDI4

24,82%

2.

IRBR3

12,33%

FHER3

24,82%

3.

TEND3

10,65%

CPLE3

20,43%

4.

VIIA3

10,55%

AERI3

19,25%

5.

CASH3

9,05%

NINJ3

16,08%

Variação no short interest

Variação na taxa de aluguel

1.

FLRY3

0,82%

BIDI4

10,78%

2.

BPAN4

0,81%

RSUL4

7,00%

3.

CIEL3

0,56%

MNPR3

7,00%

4.

RADL3

0,52%

CMIN3

5,13%

5.

BLUT3

0,51%

BLAU3

4,00%
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O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVESPA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura espera2
da para o mercado americano calculado pela CBOE®.

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

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 26/07/2021)

A

B

1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasionada pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar reproduzir total ou parcialmente o conteúdo deste relatório, está autorizado
desde que cite este documento como fonte. O Nefin agradece à FIPE
pelo apoio financeiro e material na elaboração deste relatório.
2 VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options
Exchange.
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Nota CEMEC 09/2021 - Índices CEMEC Fipe do Custo de Capital:
Resultados Preliminares1
CEMEC – Centro de Estudos de Mercado de Capitais da Fipe (*)

1 Resumo e Conclusões
Esta Nota apresenta os resultados
preliminares dos Índices CEMEC
Fipe do Custo de Capital, cujo objetivo é construir e disponibilizar
indicadores e cenários do custo
de capital próprio e de dívida das
empresas brasileiras não financeiras, levando em conta suas características de tamanho e acesso
ao mercado de capitais e recursos
externos, além do crédito bancário. Não obstante as limitações da
disponibilidade de dados de empresas fechadas, especialmente as
de menor porte, o resultado será
a disponibilização de indicadores
dos custos médios de financiamento das empresas de várias classes
de tamanho, construídos a partir
de estimativas da participação de
cada fonte de recursos, complementados por cenários elaborados
a partir de modelos de projeção de
curvas de juros.
Depois de uma breve análise da
evolução recente das taxas básicas
de juros, são apresentados os resultados preliminares dos indicadores
dos custos médios de dívida das
empresas não financeiras, usando
como ponderação a participação de

cada fonte de recursos no fluxo de
captação líquida mensal. Fica evidenciado que as empresas realizam
fortes mudanças na composição
de curto prazo de sua captação de
recursos de dívida, em função das
condições de oferta e custos de
mercado e de suas necessidades e
políticas de financiamento.

Outro resultado dos Índices CEMEC
Fipe do Custo de Capital, não apresentado nesta Nota, é a formulação
de cenários dos custos de capital,
com projeções das curvas de juros,
a partir de modelos que incorporam também expectativas de
mercado das principais variáveis
macroeconômicas.

Uma primeira estimativa dos custos médios da dívida por porte
de empresas mostra a ocorrência de diferenças significativas.
Por exemplo, em meados de 2020
o custo médio estimado para as
pequenas e médias empresas, de
12,07%a.a., era o dobro do atribuído às empresas grandes, de apenas
5,99% a.a., não obstante existam
indicações de que em 2020 e 2021
essas diferenças estão em queda.

A aceleração da inflação originada
da forte elevação dos preços internacionais de commodities, que
desta vez não gerou a valorização
do real, alavancada pelas dificuldades da cadeia de oferta doméstica e
internacional em responder à forte
recuperação da demanda, levou o
BACEN a uma revisão da política
monetária. Embora de início essa
mudança tenha sido moderada,
a partir de um cenário de elevação temporária e reversível das
taxas de inflação, sua persistência
e a ampla difusão dos aumentos de
preços têm levado a uma aceleração do ajuste e ao anúncio de que a
política monetária “fará o necessário” para ancorar as expectativas
de inflação de 2022 e 2023.

Como seria de se esperar, no período analisado, de dezembro de 2017
a agosto de 2021, os indicadores de
custo médio de captação de recursos de dívida têm alta correlação
com a evolução da taxa SELIC. Esse
custo cai de valores próximos de
13%a.a. no início do período para
o mínimo de 8,1% a.a. por volta
de outubro de 2020 e se elevam
para mais de 10% a.a. em agosto
de 2021.

2 Taxas de Juros Revertem Tendência de Queda Iniciada em
2016
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Como se observa no Gráfico 1, desde fins de 2016
quando a SELIC ainda estava em 14,25%, equivalente
a uma taxa real ex-ante de 360 dias da ordem de 7%
a.a., caracteriza-se significativa tendência negativa
até atingir 2%a.a. em agosto de 2020, o que equivale
a taxas negativas desde os primeiros meses de 2021.
A partir de março de 2021, o BACEN tem acelerado o
passo da elevação da taxa de juros de 0,75p.p. para

1,00 p.p em cada reunião, havendo a expectativa de
mercado de nova aceleração, dada a persistência e a
difusão do processo inflacionário. Em linha com as
Atas do COPOM, trata-se de praticar taxa de juros suficientemente restritiva para reduzir o afastamento das
expectativas de inflação em relação à meta de 2022 e
reforçar a probabilidade de não ultrapassar o centro
da meta em 2023.

As taxas de juros das principais fontes de recursos
de financiamento das empresas não financeiras têm
acompanhado esses movimentos, como se vê no Gráfico 2. Embora em todos os casos as taxas desses instrumentos acompanhem a taxa básica, chama a atenção
o descolamento das taxas de desconto de recebíveis

e duplicatas em relação às taxas de juros médias do
crédito de recursos livres a partir de meados de 2020
e especialmente em 2021. É possível que esse desempenho já reflita o impacto da adoção das inovações
regulatórias e especialmente da duplicata eletrônica e
do seu registro centralizado.

Gráfico 1 – Juro Real Ex Ante ao Ano (DI Pre por InflaçãoFocus 360 Dias)
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Gráfico 2 – Taxa Estimada Debêntures, PJ Recursos Livres, Desconto de Duplicatas, BNDES,
Imobiliário PJ, Rural PJ e Taxa Preferencial Básica – Taxas Anuais

Fonte: Bacen, ANBIMA E CEMEC.

3 Índices CEMEC Fipe do Custo Médio de Dívida de
Todas as Empresas Não Financeiras
Para gerar as estimativas do custo médio de dívida
das empresas é necessário conhecer a participação
de cada fonte de recursos no financiamento das empresas. Uma alternativa é utilizar a participação das
várias fontes na captação líquida das empresas em
cada mês, fazendo com que a evolução do custo médio
de dívida reflita as mudanças das taxas de juros das
várias fontes e as mudanças de sua participação2 em
cada momento. Nessas estimativas, são consideradas
cinco fontes de recursos:
a) Crédito bancário recursos livres

b) Mercado de capitais - títulos de dívida
c) Crédito direcionado BNDES
d) Crédito direcionado outros
e) Recursos Externos

A estimativa do custo de recursos externos é o
custo de dívida com proteção cambial, calculado pela
taxa do swap de pré x DI menos o cupom cambial no
prazo médio dessas operações. No Gráfico 3 é apresentada a evolução dos custos médios de cada uma
dessas fontes desde meados de 2017.
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Gráfico 3 – Taxa de Juros para Fluxos - % ao Ano

Como seria de se esperar, os custos
médios estimados para cada fonte
de recursos apresentam evolução
semelhante no período, mantendo em geral o mesmo ranking. As
fontes de menor custo são as de
recursos externos e as do mercado
de dívida corporativa, enquanto a
fonte de custo mais elevado é a de
crédito de recursos livres.

Para gerar as estimativas do custo
médio de dívida das empresas é
necessário conhecer a participação
de cada fonte no financiamento
das empresas. A utilização dessas
participações na captação líquida
das empresas em cada mês permite estimar a evolução de seu custo
médio, que reflete as mudanças das
taxas de juros das várias fontes e

as mudanças de sua participação
em cada período.

A captação líquida de recursos é
uma estimativa da efetiva entrada
de recursos financeiros no caixa
das empresas, obtida pela diferença entre o saldo inicial e o saldo
final dos recursos captados de cada
fonte de recursos em cada período.
É o resultado líquido de captação,
resgate e capitalização de juros das
operações de dívida existentes.
A apuração do valor em reais da
captação líquida de recursos provenientes de operações de mercado
internacional parte da variação do
saldo mensal da dívida externa em
moeda estrangeira, que depois é
convertida em reais pela taxa de
câmbio final desse mês. O objetivo
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desse procedimento é distinguir
a entrada efetiva de recursos adicionais no caixa das empresas do
mero resultado de reajuste pela
variação da taxa de câmbio do
saldo em reais da dívida em moeda
estrangeira preexistente.

O Gráfico 4 mostra o volume dos
fluxos de captação líquida de recursos de todas as empresas brasileiras em períodos móveis de
12 meses por fonte, de meados de
2016 até o ano terminado em julho
de 2021. A inclusão das emissões
primárias de ações das companhias abertas completa o valor
total da captação de recursos no
sistema bancário e no mercado de
capitais, mas evidentemente não
está incluído no indicador do custo
de dívida.3
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Gráfico 4 – Soma Móvel de 12 Meses da Captação Líquida de Recursos – Diferença de
Estoques e Emissão de Ações – R$ Milhões

Com as medidas emergenciais de aumento de liquidez
e do crédito adotadas pelo BACEN em 2020 e a criação
de linhas especiais para as MPME, as empresas aumentaram consideravelmente o volume de recursos
captados do crédito bancário em 2020. Essa tendência
reverte em 2021, com perda de vigência de muitas
daquelas medidas. Neste último período é notável o

aumento de recursos captados no mercado de capitais,
na forma de títulos de dívida e ações. É importante
registrar que os pesos utilizados nos índices de custo
médio da dívida utilizam as participações mensais
de cada fonte, que apresentam uma variância muito
maior que as médias de 12 meses. O Gráfico 5 é autoexplicativo.
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Gráfico 5 – Fluxos Mensais de Captação pela Concessão/Emissão

Utilizando as estimativas do custo médio e a participação de cada fonte na captação líquida de recursos
em cada mês, é possível construir uma estimativa
do custo médio dos recursos captados. O Gráfico 6
apresenta esses resultados, na forma de média móvel
de seis meses desde dezembro de 2017 até agosto de
2021. Verifica-se que o custo médio anual de financiamento tem apresentado forte elevação a partir de seu
valor mínimo atingido em outubro de 2020 de 8,10%
a.a. O custo médio de captação de recursos de dívida,
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líquido do imposto de renda nesse último período, é
de 5,3% a.a. Esse nível é consideravelmente inferior,
por exemplo, à taxa média de retorno do capital total
investido (ROIC) das empresas abertas da ordem de
15,9% a.a. no ano terminado em junho de 2021.4 Em
agosto de 2021, o custo de 10,38% a.a. se aproxima do
observado no início da pandemia, de 10,72%a.a., não
obstante esteja muito abaixo do observado no início
de 2018, de 13,33% a.a.
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Gráfico 6 – Custo de Dívida das Empresas Brasileiras pela Ponderação do
Fluxo Financiero – Média Móvel de 6 Meses - % ao Ano

É interessante registrar que o custo médio da dívida
de 10,38% nos seis meses encerrados em agosto de
2021 ainda reflete um período em que a SELIC se eleva
de 2,75% em março para 5,25% no final de agosto.
Como se sabe, as expectativas de mercado indicam
seu crescimento daí por diante até 9% a.a. ou mais
nos próximos meses, dada a permanência das pressões
inflacionárias. Nesse cenário, a perspectiva é de continuidade da elevação do custo médio de financiamento
das empresas no futuro próximo.
Outra alternativa de ponderação utiliza a participação
do saldo de cada fonte de recursos no valor do exigível

financeiro das empresas, o que permite obter estimativas do custo financeiro médio apropriado pelas
empresas. A composição do estoque de dívida é o produto da acumulação dos fluxos de resgate e captação
bruta de recursos ao longo do tempo, fazendo com que
as participações de cada fonte sejam muito mais estáveis do que aquelas apresentadas na captação líquida
mensal. Como se vê no Gráfico 7, embora a evolução do
custo médio da dívida apresente tendências semelhantes às observadas no custo médio da captação líquida,
sua trajetória é mais estável uma vez que não incorpora a forte variação de participações das fontes observada na captação líquida de recursos de cada mês.
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Gráfico 7 – Custo da Dívida das Empresas Brasileiras pela Ponderação do Exigível Financeiro - % ao Ano

4 Índices CEMEC Fipe do Custo Médio de Dívida por
Porte de Empresas
Na construção dos Índices CEMEC Fipe do custo de
dívida, são geradas também estimativas para refletir
as diferenças de custo para empresas de vários tamanhos. Para isso, além da utilização de estimativas do
custo de crédito bancário por porte de empresas, são
adotadas hipóteses quanto ao acesso diferenciado de
empresas de vários tamanhos ao mercado de dívida
corporativa e a recursos externos, tipicamente con-
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centrado em empresas grandes. Por outro lado, seja
nesses mercados, seja no crédito bancário, as taxas de
juros de financiamento obtidas por empresas maiores
são usualmente menores do que as obtidos por empresas de menor porte. Quando essas diferenças são incorporadas nos cálculos, é possível estimar o impacto
dessas diferenças no custo médio da dívida por porte
de empresas. No Gráfico 8, pode-se visualizar a evolução dos custos médios estimados para três classes de
5
tamanho das empresas.
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Gráfico 8 – Custo de Dívida das Empresas Brasileiras – por Porte - % ao Ano

As diferenças são bastante significativas. Por exemplo,
em meados de 2020, o custo médio estimado para as
pequenas e médias empresas, de 12,07%a.a., era o
dobro do atribuído às empresas grandes, de apenas
5,99%a.a. Outra característica relevante do comportamento recente dos custos médios de dívida das empresas de vários tamanhos é a redução das diferenças dos

custos financeiros médios pagos por essas empresas.

Como se vê no Gráfico 9, apesar da forte flutuação
observada entre 2020 e 2021, existem indicações da

redução desses “spreads”, que atingiam 11,36p.p. no

início de 2020 para um valor médio no intervalo de
6p.p. a 7p.p. em 2021.

Gráfico 9 – Diferença de Custo de Juros de Empresas Grandes e Pequenas em % ao Ano
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5 Conclusões
Como seria de se esperar, no período analisado, de dezembro de 2017
a agosto de 2021, os indicadores de
custo médio de captação de recursos de dívida têm alta correlação
com a evolução da taxa SELIC. Esse
custo cai de valores próximos de
13%a.a. no início do período para
o mínimo de 8,1% a.a. por volta
de outubro de 2020 e se elevam
para mais de 10% a.a. em agosto
de 2021.

Uma primeira estimativa dos custos médios da dívida por porte de
empresas mostra a ocorrência de
diferenças significativas. Por exemplo, em meados de 2020 o custo
médio estimado para as pequenas
e médias empresas, de 12,07%a.a.,
era o dobro do atribuído às empresas grandes, de apenas 5,99% a.a.,
não obstante existam indicações
de que nos em 2020 e 2021 essas
diferenças estão em queda.
Outro resultado dos Índices CEMEC
Fipe do Custo de Capital, não apresentado ainda nesta Nota, é a formulação de cenários dos custos de
capital, com projeções das curvas

de juros, a partir de modelos que
incorporam também expectativas
de mercado de variáveis macroeconômicas.

1 As opiniões emitidas nesta publicação são
de inteira e exclusiva responsabilidade dos
autores, não exprimindo, necessariamente, o
ponto de vista do Centro de Estudos de Mercado de Capitais ou da FIPE. Este Relatório
utiliza dados das fontes citadas disponíveis
até a data de sua elaboração, que podem
estar sujeitos a alterações posteriores. O
CEMEC não se responsabiliza pelo uso dessas informações para tomada de decisões e
de compra ou venda ou qualquer transação
de ativos financeiros, ou outras que possam causar algum prejuízo, de qualquer
natureza, aos usuários da informação. A publicação foi produzida com as informações
existentes em setembro de 2021.

2 Com a utilização do Modelo de Contas Financeiras do CEMEC Fipe é possível estimar
a participação de cada uma dessas fontes de
recursos no exigível financeiro e na captação
líquida de recursos de todas as empresas
não financeiras.
3 É importante lembrar também que o valor
total de captação líquida calculado não inclui
o aumento de recursos próprios resultantes
da retenção de lucros nas companhias aber-
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tas nem a integralização de novas quotas
de capital ou ações de empresas de capital
fechado e a retenção de lucros dessas empresas.

4 Quando se exclui a participação de Petrobras, Eletrobras e Vale, a taxa de retorno
do capital total investido no agregado das
demais empresas é de 12,8%, no mesmo
período também muito superior ao custo
líquido de captação de recursos no período
mencionado.

5 Empresas grandes têm receita anual acima
de R$ 300 milhões, médias grandes, entre
R$ 90 e R$ 300 milhões; médias e pequenas,
menos que R$ 90 milhões; os resultados
preliminares apresentados no Gráfico 8
foram calculados com base na composição
da dívida por fontes de recursos observada
em março de 2021.

(*) Equipe Técnica - Coordenador: Carlos Antonio Rocca; Superintendente: Lauro Modesto
Santos Jr.; Analistas: Marly Paes e Fernando
M. Fumagalli; Estagiários: Ticiano Karam
Siqueira Nasr e Guilherme Casaca Valdivia.
Dúvidas e Comentários: cemec@fipe.org.br
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Rigidez de Preços no Brasil: Evidências Microeconômicas e Impactos Macroeconômicos
Debora Silva de Oliveira

Dissertação de Mestrado
Orientador: Mauro Rodrigues Junior
Coorientador: Márcio Issao Nakane
Banca: Julia Passabom Araujo, Marco Antonio Cesar Bonomo, Ricardo Dias de Oliveira Brito
Link: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07052021-190656/pt-br.php
Resumo
O principal objetivo desta dissertação é calibrar modelos multissetoriais de Custo de Menu com insumos intermediários às evidências brasileiras e estimar o grau de não neutralidade da moeda gerado pela rigidez de
preços. O modelo utilizado foi proposto por Nakamura e Steinsson (2010). Para melhor dimensionar a não
neutralidade monetária gerada por estes modelos, será estimado o modelo VAR inspirado em Shapiro e Watson
(1988), que mensura a porcentagem da variação do produto real devida aos choques nominais. Desse modo,
será possível comparar os resultados do presente trabalho, que dimensionam a não neutralidade gerada pela
rigidez de preços, frente à não neutralidade da monetária total gerada pelos choques nominais, mensurada pelo
VAR. O período analisado será de janeiro de 2000 a dezembro de 2019. O período de hiperinflação no Brasil
não será abrangido por este trabalho, visto o consenso de que não há evidências de rigidez de preços na época
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frente à alta frequência de reajuste de preços. Os resultados deste trabalho mostram que os modelos multissetoriais estimados explicam até 12,6% das flutuações no produto real. Em outras palavras, 12,6% da variação
no produto é devida à rigidez nominal de preços. Os resultados encontrados são consistentes com a estimação
de choques nominais nas flutuações de curto prazo do produto, representada pelo modelo VAR. Neste modelo,
aproximadamente 15% da variação do produto real é gerada pelos choques nominais. Os resultados mostram
que a introdução de heterogeneidade na frequência de mudança de preço triplica o grau de não neutralidade
monetária gerado pelo modelo. Em linha com a literatura internacional, os modelos multissetoriais ampliam a
não neutralidade monetária em comparação ao modelo unissetorial. Por sua vez, a introdução de insumos intermediários também aumenta o grau de não neutralidade monetária por um fator próximo a três.
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Ensaios em Saúde e Meio Ambiente no Brasil
Tales Rozenfeld

Tese de Doutorado
Orientador: Ariaster Baumgratz Chimeli
Banca: Rudi Rocha de Castro, André Luis Squarize Chagas, Rodrigo Reis Soares
Link: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-16072021-123759/pt-br.
php
Resumo
Cientistas acreditam que, com as mudanças climáticas, algumas regiões da terra irão observar um aumento
na frequência e na intensidade de secas. Esta tese de doutorado consiste em dois estudos que exploram os
possíveis problemas de saúde que podem surgir com um aumento da escassez hídrica. No primeiro estudo,
investigamos os efeitos de medidas implementadas repentinamente pela companhia de água da Região Metropolitana de São Paulo para lidar com uma seca inesperada que atingiu a região em 2014 e 2015. Apesar
de a infraestrutura de água e saneamento da região ser robusta, a seca foi tão intensa que levou o sistema
para a beira do colapso, e a empresa de água precisou implementar uma série de medidas restritivas para
garantir a continuidade do abastecimento. Uma importante medida desse período foi a redução da pressão
da água na rede de distribuição para evitar vazamentos por pontos de fratura da tubulação. Nossa análise
sugere que, apesar de importante, essa política teve o resultado inesperado de aumentar o número de hospitalizações por doenças de transmissão feco-oral. Alinhados às conclusões da literatura, nossos resultados
sugerem que os grupos mais afetados são crianças e idosos de baixa renda. Analisando heterogeneidades
espaciais na variação do preço de garrafas de água mineral, encontramos evidências de que a população
adotou um comportamento defensivo para se proteger dos problemas relacionados ao abastecimento de
água. Essas ações defensivas parecem ter afetado os indicadores de saúde observados na região. No segundo estudo desta tese, discutimos uma outra consequência da escassez de água que surge em regiões que,
assim como o Brasil, têm grande dependência de usinas hidrelétricas. Nesses lugares, uma seca pode impactar a matriz energética levando a uma maior dependência de usinas termelétricas. Evidências sugerem que
esse tipo de energia pode afetar a saúde da população, e termelétricas movidas a carvão costumam ocupar
o centro das discussões pela sua elevada taxa de emissão. Apesar disso, outros combustíveis de termelétricas também podem influenciar indicadores de saúde de comunidades vizinhas. Neste trabalho, avaliamos
o impacto de diferentes tipos de termelétricas na saúde da população. Nossos resultados sugerem que as
termelétricas a carvão são as mais prejudiciais à saúde, levando a um aumento da mortalidade infantil em
regiões vizinhas. Os resultados também são robustos em sugerir que meninas são mais afetadas que meninos. Nesta análise, encontramos ainda evidência de seleção fetal, o que sugere que os resultados observados
estão subestimados.
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eh
Economia Mineira e os Enclaves Econômicos: Mitos e Verdades1
José Alex Rego Soares (*)

1 Introdução
A chegada dos portugueses em território posteriormente denominado brasileiro foi alçada dentro do
circuito econômico internacional,
enquanto capítulo da expansão
comercial da própria Europa. A
integração da economia local esteve articulada com as próprias
demandas das economias centrais,
estabelecendo ciclos de produtos
(atividades) que alimentassem
esses centros.2 Dessa forma, a relação entre a colônia e a metrópole se
pautou no primeiro momento pela
grande empresa agrícola que se interliga com a economia europeia de
forma umbilical (PRADO Jr., 1981;
FURTADO, 1991).
Não de forma imediata (início em
1530), a nossa primeira grande

experiência foi com o complexo
açucareiro no nordeste do país. 3
Essa condição formou uma grande estrutura econômica voltada
para abastecer a economia europeia. A grande empresa agrícola,
a partir das condições históricas
em que estava inserida, foi uma
importante engrenagem na cadeia
econômica internacional. Contudo,
sua presença internacional não representava uma estrutura capaz de
integrar a economia local e gerar
condições do desenvolvimento.
Entre os séculos XVI e XVII (aproximadamente entre 1530 e 1640), o
foco da colonização foi a produção
de açúcar voltada para o mercado
externo.
Essa condição de acoplamento
ao mercado externo produz uma
condição única e importante, de-
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senhando as características de
uma economia exportadora, de
tipo subdesenvolvido, de caráter
exportador de commodities (mineração). Os investimentos derivados dos capitais além-mar vão
ser direcionados para a própria
estrutura interna de produção,
como a importação de equipamentos e materiais de construção e da
própria mão de obra especializada
(FURTADO, 1991, p.48). O consumo
dos senhores de engenho oriundo
da alta renda subtraída do próprio
empreendimento se direcionava
para o mercado externo – com a
importação de artigos de consumo
e na aquisição da força de trabalho
escrava. [“...] o escravo se comportava como um bem durável de
consumo” (FURTADO, 1991, p. 49).
Uma economia dependente da dinâmica externa.
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O declínio do ciclo da cana de açúcar em meados do século XVII se
materializa com a desorganização
do mercado do açúcar na Europa.
A substituição do complexo açucareiro pela empresa mineira vai ser
plenamente efetivada no decorrer
do século XVIII. Com a inauguração
do ciclo de mineração, caracterizado pelas condições particulares da
geografia, há, mais uma vez, uma
interligação da economia nacional
com a economia internacional,
formando um grande volume de
riquezas e, ao fim de um ciclo comandado pela dinâmica externa
resultava em pouca repercussão no
interior dessa economia (FURTADO, 1991; PRADO Jr., 1981).
No século XIX, o Brasil passa por
outro ciclo, só que desta vez puxado
pelo café, enquanto sua produção
era resultado direto da demanda
exterior, europeia e estadunidense.
Essa é uma das características de
economias subdesenvolvidas, cuja
dinâmica é pautada pela esfera
exterior e com pouco reflexo na
economia local.

Essa condição põe em tela a história econômica brasileira e dos países latino- americanos, tipificando
a dependência econômica local e
seu comportamento diante dos humores externos, o que consolida o
centro dinâmico dessas economias
na esfera internacional. Logo, o
subdesenvolvimento se materializa
enquanto falta de autonomia econômica interna e incapacidade de

internalizar os efeitos econômicos,
os seus resultados. Essa é uma das
características mais marcantes
desse quadro: a economia brasileira é incapaz de internalizar os
resultados de ciclo, transferindo
o excedente gerado por essas economias nesses ciclos aos grandes
centros econômicos.

No século XXI ainda vemos essa
condição histórica se repetir, particularmente no que se refere ao
ciclo das commodities que se faz
presente na soja e no minério de
ferro com mais força. Desta forma,
propomo-nos a fazer uma breve
radiografia do setor de mineração
no Estado de Minas Gerais, analisando seu potencial em relação ao
valor adicionado bruto e a participação do setor no interior dessa
economia.

2 Minas Gerais e a Mineração:
Uma Breve Radiografia

A mineração é apresentada no Estado de Minas Gerais como um
evento imprescindível para o desenvolvimento do estado e, consequentemente, os seus efeitos
colaterais (destruição do meio ambiente) não são contabilizados. Os
efeitos nefastos da mineração são o
reflexo dessa condição e podem ser
facilmente palatáveis para a sociedade (sobretudo sob o discurso da
geração de empregos), sendo considerados um “mal menor”. Contudo,
podemos verificar que existe uma

superestimação da atividade mineradora no Estado em todos os
níveis.

O diagnóstico a ser apresentado
observará justamente esse processo, uma crítica a essa supervalorização das atividades mineradoras
em detrimento da vida e de uma
economia mais inteligente.
Para tanto, precisamos apresentar algumas informações sobre o
setor, já que este depende diretamente das condições geológicas da
região.

Minas Gerais está assentada sobre
enormes reservas minerais. Aqui
vale destacar que o minério de
ferro representa mais de 80% do
valor total da produção mineral do
Estado (ANM, 2018). O Estado de
Minas possui 3 dentre os 8 distritos ferríferos do Brasil, os quais se
encontram no Quadrilátero Ferrífero, na Borda Leste da Serra do
Espinhaço e no Distrito Ferrífero
de Nova Aurora, conforme a Figura 1.
A região de Belo Horizonte acaba
por concentrar as principais jazidas, tendo como as principais
produtoras de minério as cidades
de Mariana, Sarzedo, Itabira, Nova
Lima, Ouro Preto, São Gonçalo do
Rio Abaixo, Catas Altas, Itabirito,
Santa Bárbara, Brumadinho, Bela
Vista de Minas, Guanhães, Caeté,
Itatiaiuçu, Barão de Cocais e Congonhas.
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A região se destaca não apenas por se encontrar no
quadrilátero ferrífero, mas por ser um dos agrupa4
mentos mineiros. Na Tabela 1 a seguir, encontraremos as empresas mineradoras que compõem o

agrupamento mineiro no Estado onde há exploração da mineração do ferro. O minério de ferro, sozinho, representa 26% do total dos agrupamentos
no Estado.

Figura 1 − Quadrilátero Ferrífero, Borda Leste da Serra do Espinhaço e Distrito Ferrífero de Nova Aurora

Fonte: Mapa esquemático com a localização das principais províncias portadoras de minério de ferro em Minas Gerais: A) Quadrilátero Ferrífero;
B) Borda Leste da Serra do Espinhaço; e C) Distrito Ferrífero de Nova Aurora (Adaptado de CAXITO; DIAS, 2018). Diagnóstico do setor
mineral de Minas Gerais, 2020, p. 49.

Tabela 1 − Relação dos Principais Titulares de Grupamento Mineiro por
Substâncias Metálicas em Minas Gerais – Ferro

Empresas
Minerações Brasileiras Reunidas S.A.
Vale S A
Gerdau Açominas S.A.
Cia de Mineração Serra da Farofa
Lucape Siderurgia Ltda.
MBL Materiais Básicos Ltda.
Mineração Usiminas S.A.
Samarco Mineração S A.
Topázio Imperial Mineração Comércio e Indústria Ltda.

Número de Agrupamentos
12
6
2
1
1
1
1
1
1

Fonte: Adaptado do Diagnóstico do Setor Mineral de Minas Gerais, 2020, p. 41-41. SIGMINE - ANM .
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3 O Desenho do Setor e Sua Representatividade:
Limites do Enclave
No mais, a condição de superlativo encontrada no
setor de mineração é representada pelas exportações.
Esses números apresentam um dimensionamento
importante do volume de exportações do setor de
mineração sobre a economia mineira. Esse dimensionamento acaba por deformar as relações de proporcionalidade dessa atividade e seus efeitos práticos na
economia do Estado.
No ano de 2020, o Estado de Minas Gerais exportou
US$ 26,3 bilhões em produtos. Desse total, o minério
de ferro e os seus concentrados foram responsáveis

por 37% ou US$ 9,8 bilhões, conforme a Tabela 2. Isso
representa nada menos que 98% das exportações da
indústria extrativista, confirmando números superlativos. No mesmo ano de 2020, somente as exportações
de minério de ferro e seus concentrados de Minas Gerais representaram 38,1% do total dessas exportações
no Brasil. Destarte, mais de um terço das exportações
de minério de ferro do Brasil são provenientes de
Minas Gerais.
Ainda no Gráfico 2, podemos observar o comportamento das exportações de minério de ferro sobre os
demais produtos exportados pelo Estado, verificando-se a hegemonização importante ao longo do tempo
desse produto.

Tabela 2 − Valor Exportado (US$ FOB) /Bilhões

Ano
Minério de ferro e seus concentrados
Total das exportações do Estado

2016

2017

2018

2019

2020

6,9

8,7

7,3

8,1

9,8

21,9

25,3

24,3

25,1

26,3

Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis (2021).
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Gráfico 1 − Comportamento das Exportações Mineiras

Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis (2021).
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A partir desses números substantivados referentes
à participação do setor minerador nas exportações
do Estado, podemos começar a verificar o verdadeiro
tamanho do setor minerador no interior da economia
mineira. A condição de enclave fica mais evidente justamente a partir desses números. O comportamento
da participação do setor mineral frente ao total das
exportações pode ser explicado pelo bom desempenho
dos preços internacionais.
O componente preços internacionais do minério de
ferro pode ser ilustrado por uma variação positiva de
35,2 % (dada pelo deflator implícito do valor adicionado da atividade de extração mineral).

A partir dos últimos dados disponíveis de 2018 da
Fundação João Pinheiro sobre o valor adicionado do
Estado de Minas, podemos verificar o tamanho da
indústria extrativista, conforme o Gráfico 2. O setor
como um todo não passava de 5%. Em 2018, temos que

realçar que essa participação corresponde à própria
volatilidade dos preços da commodity minério de ferro.
Para ilustrar esse comportamento errático, notamos
que em 2017 sua participação era de 4,5%, em 2016
chegou a 2,9%, e em 2015 não passou de 3,6%.

Os números não apenas ilustram o baixo desempenho econômico do setor como também mostram uma
grande diversidade da economia mineira. Colocam em
posição de maior desempenho setores como o de atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares, que representam
um volume maior de participação de 7,6% do valor
adicionado bruto, assim como o comércio representa
sozinho 12%, ou mesmo a administração pública, com
seus 17,3%. A própria indústria de transformação
representa 14%, e a construção civil, historicamente,
é mais participativa na formação do valor adicional
bruto que o próprio setor de mineração (FJP, 2020).

Gráfico 2 - Participação Percentual dos Subsetores da Indústria no Valor Adicionado
Bruto Total de Minas Gerais em 2018

Participação do total da indústria no valor adicionado

Fonte: Fundação João Pinheiro; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020).
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Quando caminhamos para verificar a contribuição no
volume (estoques) de empregos gerados pelo setor de
mineração frente aos números totais, ou ao estoque
total de empregos, segundo dados do CAGD e Rais
(2019), e ao jogarmos luz na Tabela 3, podemos observar a real dimensão do setor. Assim, verifica-se o
quão tímida é a contribuição do setor de mineração na
geração de empregos na economia mineira, nada além
de 1,22% do estoque de empregos disponibilizados
pela Rais em 2018 e 1,26% em 2019. Para efeito de
demonstração, o estoque de empregos no comércio

em 2018 era de 961.546, na construção, 247. 750, e na
agropecuária, 260.999. Quando a referência é o ano de
2019, o estoque variou 984.075 no comércio, 253.593
na agropecuária e 296.590 na construção (conforme
o Gráfico 3), revelando números bem distantes do
apresentado pelo setor de mineração. No ano de 2019,
os percentuais na participação dos setores comércio,
agropecuária e construção foram de 19%, 5% e 6%,
respectivamente. O efeito emprego-renda é muito
limitado.5

Tabela 3

Ano

Empregados na
indústria extrativista

Porcentagem de empregos
do setor sobre o total

Total do estoque

2018

58.185

1,22%

4.760.830

2019

64.185

1,29%

4.941.316

Rais (2019).

Gráfico 3- Estoques de Empregos por Setor e Total

Rais (2019).
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4 Conclusão
O setor de mineração no Estado
de Minas Gerais mostra limitações
importantes em relação à sua efetiva contribuição em termos de
geração de empregos e mesmo na
própria condição pilar estrutural
da economia. O peso em relação ao
valor adicionado bruto para a economia regional também se mostra
muito limitado. Fica evidente que a
economia regional mineira é muito
mais diversificada e menos dependente do setor de mineração do que
se especula.
Uma constatação relevante dessa
análise é que a capacidade de resposta da economia se encontra
muito além do setor, e mais, a sua
estrutura é mais independente das
oscilações de preços dos aspectos
internacionais. Logo, temos uma
economia complexa em vários sentidos.

No mais, o setor de mineração ref lete, em muito, os aspectos entendidos enquanto enclaves econômicos se colocam muito mais
articulados com as demandas do
mercado internacional, ao invés de
gerar efeitos positivos nessa economia. Portanto, trata-se de um
setor altamente internacionalizado
e pouco dinâmico na sua capacidade de internalizar seus ganhos em
termos regionais, com muito mais
reflexos negativos, em especial no
quesito ambiental.
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1 Esse artigo faz parte de um estudo de uma
abrangência sobre a condição de enclave

econômico e seus aspectos econômicos no
setor mineral no Estado de Minas Gerais,
analisando ainda os aspectos tributários e
lucros e dividendos do setor que serão a
posteriori apresentados.

2 Para um maior detalhamento da ocupação
do território hoje denominado Brasil, ver
Prado Jr. (1981, Cap. 3).

3 “O clima quente e úmido da costa ser-lhe-ia
altamente favorável; e quanto à mão-deobra, contou-se a princípio com os indígenas que, como vimos, eram relativamente
numerosos e pacíficos no litoral. Estas
perspectivas seriam amplamente confirmadas; o único fator ainda ignorado antes da
tentativa, a qualidade do solo, revelar-se-ia
surpreendentemente propício, em alguns
pontos pelo menos da extensa costa. Foi o
caso, particularmente do Extremo-Nordeste,
na planície litorânea hoje ocupada pelo Estado de Pernambuco; e do contorno da baía
de Todos os Santos (o Recôncavo baiano,
como seria chamado). Não seriam, aliás,
os únicos: de uma forma geral, toda a costa
brasileira presta-se ao cultivo da cana-deaçúcar” (PRADO Jr., 1981, p.19).
4 Grupamentos Mineiros é a outorga a
um só titular de várias concessões de
lavra da mesma substância mineral. O
Estado de Minas Gerais apresenta um total
de 99 grupamentos ativos, autorizados e
publicados, conforme consulta no Cadastro
Mineral Mineiro pela Gerência Regional da
ANM/MG em 2018. Esses grupamentos estão distribuídos por 53 municípios (Figura
12), destacando-se na Região Geográfica
Intermediária de: • Belo Horizonte (principalmente no Quadrilátero Ferrífero), os
Municípios de Nova Lima (11), Ouro Preto
(7), Itabirito (5) e Barão de Cocais (4); • Divinópolis: Onça de Pitangui (4); • Uberaba: o
Município de Uberaba (4); e • Teófilo Otoni,
o Município de Novo Oriente de Minas (4).

5 É fato que os anos de 2020 e 2021 são
contaminados pela pandemia; contudo, a
trajetória histórica dos números apenas
corrobora com a pequena amostragem que
disponibilizamos nesse material.

(*) Doutorado pelo Prolam/USP
e pós-doutorado pela FEA/USP
(E-mail: jalex.economia43@gmail.com).
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Espaço Fiscal e Recuperação Econômica no Pós-Pandemia de
Covid-19 (II)
Rômulo Manzatto (*)

No último número de Informações
Fipe, discuti brevemente algumas
das conclusões do Relatório de
1
Desenvolvimento Sustentável. O
documento foi elaborado pela Rede
de Soluções para o Desenvolvimento
Sustentável no âmbito de um esforço mais amplo promovido pela Organização da Nações Unidas (ONU)
pela implementação dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).2
Responsável pelo relatório, a equipe de pesquisadores liderada pelo
economista Jeffrey Sachs chegou
a conclusões alarmantes. Houve
aumento pronunciado das taxas
de desemprego e pobreza em todo
o mundo e um consequente retrocesso das métricas associadas aos
ODS.
Não bastasse isso, a urgente necessidade de ao menos mitigar os
impactos da pandemia de Covid-19
levou a um rápido incremento dos
gastos públicos, acompanhado por
uma também súbita deterioração
generalizada das contas públicas
em todo o mundo.

Outra preocupação apontada pelos
autores consiste na assimétrica
capacidade de resposta à pande-

mia entre países de maior e menor
renda.

O primeiro grupo, dos países ricos,
foi capaz de aumentar substancialmente seu nível de endividamento
para fazer frente à tragédia sanitária que varreu o mundo no início
de 2020.

Já os países de menor renda, no
segundo grupo, não tiveram as
mesmas possibilidades. Segundo os
autores do estudo, esses países depararam-se com condições muito
mais hostis nos mercados financeiros internacionais, o que diminuiu
seu raio de ação e a efetividade de
suas respostas à crise causada pela
pandemia global.
Houve uma exceção. Um grupo de
países, alguns deles emergentes,
obteve ainda no início de 2020 uma
linha de swap cambial direta com
o Federal Reserve (Fed). O acesso
direto ao dólar americano forneceu
condições de liquidez mais do que
privilegiadas ao grupo que incluía
Austrália, Brasil, Dinamarca, Coreia do Sul, México, Nova Zelândia,
Noruega, Cingapura e Suécia.3
Os países contemplados com essas
linhas de swap cambial puderam
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desfrutar de condições bem mais
favoráveis ao contraírem novos
estoques de dívidas, com custos de
rolagem também consideravelmente menores.
Diante disso, Sachs e sua equipe
propuseram uma questão adicional: seria possível conceber mecanismos mais abrangentes através
dos quais os países desenvolvidos
pudessem auxiliar no aumento
da capacidade de financiamento
e, consequentemente, na ampliação do espaço fiscal dos países de
menor renda?
Os autores acreditam que sim e
propõem uma série de recomendações nesse sentido. São quatro as
amplas linhas de ação sugeridas.
A primeira delas é voltada ao aumento da liquidez global. A segunda propõe o aumento das arrecadações tributárias nacionais.
A terceira e a quarta propõem,
respectivamente, o aumento da
capacidade de desembolso dos
bancos multilaterais e a adoção de
medidas de alívio das dívidas dos
países de menor renda.
A primeira linha de ação, direcionada ao aumento da liquidez
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global, sugere a possibilidade de o Federal Reserve dos
Estados Unidos ampliar o grupo de países contemplados com a linha direta de swap cambial em dólares.

Adicionalmente, propõe que outros importantes Bancos Centrais, como os de Inglaterra, Japão e China,
estendam linhas similares de swap cambial aos países
em desenvolvimento, ação que deveria ser seguida por
medidas que aumentassem a capacidade do FMI de
prover liquidez aos países de menor renda, especialmente em situações de iminente crise de liquidez.

Como segunda linha de ação, o relatório defende um
amplo arcabouço de medidas que incluiria o fim das
atuais brechas legais que permitem a existência de
paraísos fiscais e dos mecanismos internacionais de
elisão fiscal. Como medida adicional, é proposta a taxação do modelo de negócios das chamadas Big Techs.
A terceira linha proposta consiste na ampliação dos
recursos disponíveis para empréstimo por meio dos
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento. Segundo
o documento, seria preciso aumentar a capacidade
de empréstimos desses organismos, direcionando-os
principalmente aos países em desenvolvimento.
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1 Para uma visão mais abrangente das áreas de atuação da Rede de
Soluções para o Desenvolvimento Sustentável pode ser útil consultar:
https://www.unsdsn.org/about-us
2 Sachs et al. (2021) traz a análise completa do Relatório de Desenvolvimento Sustentável. Para discussão realizada na última edição de
Informações Fipe, ver Manzatto (2021).

3 Na mesma linha, o Recente relatório de espaço fiscal do FMI ressalta
que a resposta à emergência sanitária de COVID-19 elevou o endividamento global a níveis inéditos, lembrando que os países que mais
se beneficiaram desse aumento foram justamente os que possuíam
condições facilitadas de financiamento e puderam se beneficiar das
baixas taxas de juros em nível global (IMF, 2021, p.ix).

Já a última linha de ação sugere a adoção de novas
condições de alívio das dívidas dos países de menor
renda. Em termos adicionais, propõe também a concessão de crédito adicional a esses países – feita a
análise caso a caso, com o compromisso de que esses
recursos adicionais sejam aplicados nos eixos prioritários definidos pelos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
Por fim, o relatório conclui que para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável os países de
menor renda precisarão de medidas que lhes garantam um espaço fiscal semelhante ao que é desfrutado
pelos países desenvolvidos. Algo que só pode ser alcançado pelo esforço conjunto e pelo aprofundamento
da cooperação multilateral para o desenvolvimento.

(*) Economista (FEA-USP) e
mestre em Ciência Política (DCP-USP).
(E-mail: romulo.manzatto@gmail.com).
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