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Agricultura: a Safra de Grãos 2021-2022 no Brasil

Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

Com a economia brasileira em um 
momento turbulento, com inflação 
em alta, elevação da taxa básica 
de juros e incertezas na oferta de 
cereais no mercado internacional, 
o agronegócio continua represen-
tando um componente essencial 
na mitigação dos efeitos negativos 
dessa conjuntura. Neste artigo o 
objetivo é analisar a produção, área 
plantada, produtividade e balanço 
entre oferta e demanda dos prin-
cipais produtos na safra brasileira 
de grãos de 2020-2021, com base 
no sexto levantamento da Compa-
nhia Brasileira de Abastecimento 
(CONAB), divulgado em março no 
site www.conab.gov.br. Além da 
avaliação da produção agregada, as 
culturas de algodão, arroz, feijão, 
milho, soja e trigo serão detalha-
das.

Neste levantamento, a CONAB pro-
jeta uma produção de 265,7 mi-
lhões de toneladas de grãos para 
2021/22, aumento de 4% ou 10,3 
milhões de toneladas em relação à 
safra anterior. Esse crescimento foi 
obtido com uma área plantada de 
72,7 milhões de hectares, que re-
presenta um ganho de 4,3% sobre 
o ciclo anterior. O incremento de 3 
milhões de hectares foi resultado 
principalmente da expansão nas 
áreas de soja e milho. Conforme o 
relatório, ao final de fevereiro as 
culturas de primeira safra estavam 
em fase de colheita, as de segunda 
safra estavam na etapa de plantio 
e as de terceira safra e de inverno 
devem ser plantadas a partir de 
abril. 

A primeira avaliação possível com 
os dados agregados é que a evolu-

ção da produção e área plantada 
em níveis positivos e similares 
indica relativa estabilidade na ado-
ção de tecnologias e eficiência no 
uso de recursos produtivos, visto 
que a produtividade média perma-
neceu estável. Ainda que não seja 
um dado negativo, observa-se que 
o aumento da produção ocorreu 
com a expansão da área planta, o 
que não seria a alternativa ideal 
para enfrentar os desafios de de-
gradação ambiental e mudanças 
climáticas adversas que o Brasil 
tem enfrentado nos anos recentes. 

A cultura do algodão apresentou 
crescimento na área plantada em 
relação a 2020/21. Foram 1.600,1 
mil hectares destinados à cotoni-
cultura nesse ciclo, aumento de 
16,8% em relação ao período ante-
rior. A estimativa de produção é de 
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2.824,3 mil toneladas de algodão 
em pluma. Esses valores indicam 
elevação de 19,7% em comparação 
à temporada passada. A produti-
vidade esperada é de 1.765 kg/ha, 
com aumento de 2,5% sobre a safra 
anterior. Conforme o relatório, o 
plantio dessa safra ocorreu no pe-
ríodo adequado e foi impulsionado 
pelos altos preços do produto, que 
passou de R$ 121 em janeiro de 
2021 para R$ 222 em março de 
2022, em Mato Grosso. Considera-
-se que a cultura apresentou alta 
rentabilidade mesmo com o au-
mento dos custos de produção no 
período. 

Em termos de oferta e deman-
da de algodão, a CONAB estima o 
crescimento do consumo interno 
para 765 mil toneladas, que indica 
aumento de 6,2% sobre o ano ante-
rior. Esse aumento é esperado com 
a recuperação da economia e redu-
ção dos impactos da pandemia de 
Covid-19. Para as exportações de 
2022, a CONAB projeta o volume de 
2,05 milhões de toneladas, similar 
ao obtido no ciclo anterior, de 2,01 
milhões de toneladas. Com esse 
desempenho, o estoque final deve 
ficar em 1,396 milhões de tonela-
das, próximo ao do ano passado, de 
1,385 milhões de toneladas. 

A cultura de arroz atingiu a pro-
dução total estimada 10,348 mi-
lhões de toneladas, representando 
redução de 12,1% em relação ao 
período anterior, em uma área 
plantada de 1,638 milhões de hec-
tares (redução de 2,4%). Essa ati-

vidade atingiu uma produtividade 
de 6.314 kg/ha, com queda de 9,9% 
em relação à safra anterior. O rela-
tório destaca as condições climá-
ticas que apresentaram estresse 
hídrico e excesso de precipitações, 
o que contribuiu para as expectati-
vas negativas para a produtividade 
nesta safra. Sobre a área, os auto-
res consideram que a perspectiva 
de alta rentabilidade de culturas 
concorrentes e a elevação dos pre-
ços dos insumos resultaram na 
retração do cultivo. 

Sobre a situação de oferta e deman-
da do arroz, a perspectiva para 
2022 é de redução dos estoques 
de passagem para 1,762 milhões 
de toneladas (queda de 29,8%). 
Espera-se uma retração do consu-
mo de 11,0 para 10,8 milhões de 
toneladas em razão da recuperação 
econômica no período, haja vista 
a elasticidade-renda negativa do 
arroz. Entretanto, o suprimento 
previsto (estoque inicial, produção 
e importação) seria de 13,8 mi-
lhões de toneladas, que representa 
queda de 5,4% em relação à safra 
anterior. Para a balança comercial, 
com a valorização do produto no 
mercado internacional e alta na de-
manda dos principais importado-
res, espera-se a exportação de 1,3 
milhões de toneladas e a importa-
ção de 1 milhão de toneladas, o que 
também contribui para a redução 
dos estoques. 

Para a cultura do feijão, nesta tem-
porada de 2021/22, o relatório 
informa que a colheita está pra-

ticamente encerrada e que houve 
queda no rendimento obtido por 
conta da estiagem durante o ciclo. 
Também ocorreram elevações na 
temperatura e redução na área 
plantada em algumas localidades. 
A perspectiva total da cultura para 
as três safras é de uma área plan-
tada de 2,93 milhões de hectares, 
com aumento de 0,2% sobre a safra 
anterior. A produção esperada é de 
3,02 milhões de toneladas, indican-
do crescimento de 5,2% em relação 
ao ano anterior, somando os feijões 
dos tipos comum cores, comum 
preto e caupi. A produtividade foi 
de 1.033 kg/ha, com ganho de 5% 
sobre o ano passado. 

O relatório indica uma situação de 
oferta e demanda ajustada. Consi-
derando-se um estoque inicial de 
117,5 mil toneladas, a produção de 
3,02 milhões de toneladas e uma 
importação de 100 mil toneladas, 
o suprimento total estimado será 
de 3,244 milhões de toneladas. A 
demanda seria formada por um 
consumo interno de 2,850 milhões 
de toneladas e a exportação de 200 
mil toneladas, totalizando uma de-
manda de 2,050 milhões de tonela-
das. Com isso, estima-se o estoque 
final de passagem de 194,4 mil to-
neladas, volume superior ao do ano 
anterior, mas que não oferece se-
gurança absoluta de abastecimento 
se houver aumento inesperado na 
demanda.

Para a cultura de milho, na conso-
lidação das três safras, o relatório 
indica uma produção recorde, atin-
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gindo 112,3 milhões de toneladas, 
um aumento de 29% sobre o ciclo 
anterior. Apesar desse resultado, a 
CONAB acredita que ocorreu uma 
forte queda de 23% na produtivi-
dade registrada na Região Sul du-
rante a primeira safra, provocando 
redução de 18,7% na produção da-
quela região. Isso ocorreu em razão 
de ausência de chuvas no final de 
2021 e início de 2022. A área plan-
tada total foi estimada em 21,1 mi-
lhões de hectares, com acréscimo 
de 5,9% em relação ao ano anterior. 
A produtividade obtida foi de 5.320 
kg/ha, com ganho de 21,8% sobre a 
safra anterior.  

Para a análise de oferta e demanda, 
a CONAB informa uma situação 
confortável para o abastecimento. 
Considerando-se um estoque ini-
cial de 7,8 milhões de toneladas, 
a produção de 112,4 milhões de 
toneladas e as importações de 1,7 
milhões de toneladas, o suprimen-
to total atinge 121,8 milhões de 
toneladas. Estima-se um consumo 
interno de 76,5 milhões de tone-
ladas e exportações de 35 milhões 
de toneladas. Esse desempenho das 
exportações, com aumento de 67%, 
seria resultado de uma demanda 
externa aquecida e um câmbio fa-
vorável à exportação. Com isso, o 
estoque final esperado em 2021/22 
deverá ser de 10,3 milhões de tone-
ladas, aumento de 32% em relação 
à safra anterior, indicando recom-
posição da disponibilidade interna.

Para a cultura da soja a CONAB es-
tima para 2021/22 um crescimen-

to de 3,8% na área plantada em 
comparação à safra anterior, atin-
gindo 40,7 milhões de hectares. 
Espera-se uma produção de 122,7 
milhões de toneladas, represen-
tando queda de 11,1% em relação 
à safra passada. A produtividade 
será de 3.016 kg/ha, com redução 
de 14,4% sobre a safra anterior. 

Esses resultados negativos em ter-
mos de produtividade são decor-
rentes dos problemas climáticos 
ocorridos. Na Região Sul e em Mato 
Grosso do Sul as produtividades 
estão 43% e 28% inferiores à safra 
passada. As chuvas que ocorreram 
em fevereiro não foram capazes 
de reverter os períodos de seca 
anteriores. Por outro lado, Mato 
Grosso, Goiás, São Paulo, Mara-
nhão, Piauí e Tocantins estão com 
produtividades acima das obtidas 
em 2020/21. Os estados da Bahia 
e Minas Gerais tiveram problemas 
de excesso de chuvas, que oca-
sionaram problemas de doenças 
foliares, com pequenas reduções 
na produtividade. Ainda assim, as 
produtividades nesses locais são 
superiores a 3.600 kg/ha.

A situação da oferta e demanda 
apresenta um quadro satisfatório, 
mas com queda de estoques. Com 
base em um estoque inicial de 5,3 
milhões de toneladas, a produção 
citada de 122,7 milhões de tone-
ladas e a importação de 900 mil 
toneladas, chega-se ao suprimento 
total de 128,9 milhões de tonela-
das. O consumo interno total (es-
magamentos, sementes e perdas) 

está estimado em 46,3 milhões 
de toneladas. Espera-se que as 
exportações atinjam um número 
próximo de 80,1 milhões de tonela-
das, motivadas pela forte demanda 
chinesa e pelo alto percentual co-
mercializado para a safra 2021/22. 
Com isso, a demanda total atinge 
126,5 milhões de toneladas, resul-
tando em estoques de passagem 
de 2,41 milhões de toneladas, uma 
queda de 54,4% em relação ao ano 
anterior. 

Para a cultura do trigo a estima-
tiva para essa safra é de aumento 
na área plantada em comparação 
a 2021, podendo chegar a 2,7 mi-
lhões de hectares. A produção pre-
vista é de 7,8 milhões de toneladas, 
que indica acréscimo de 2,6% em 
relação à safra anterior, gerando 
uma produtividade de 2.876 kg/ha, 
que representa aumento de 2,6%. 

O balanço entre oferta e demanda 
apresenta-se ajustado, ainda que 
ocorra um aumento nos estoques. 
Para a oferta, parte-se de um es-
toque inicial de 176,5 mil tone-
ladas, soma-se a produção de 7,8 
milhões de toneladas e as impor-
tações de 6,5 milhões de tonela-
das, atingindo-se o total de 14,55 
milhões de toneladas. A demanda 
é formada por um consumo inter-
no de 12,8 milhões de toneladas e 
exportações de 1 milhão de tone-
ladas, totalizando 13,74 milhões 
de toneladas. Com isso, o estoque 
de passagem chega a 805,9 mil 
toneladas. 
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Os resultados agregados da safra brasileira de grãos 
são excelentes, principalmente no que se refere à ex-
pansão de produção e área plantada de milho e soja. 
Os demais produtos apresentam situação favorável de 
produção e de balanço entre oferta e demanda, ainda 
que em alguns casos sejam esperados estoques redu-
zidos, como nas culturas de feijão e trigo. Nesta safra 
ficaram evidentes os efeitos dos eventos climáticos 
extremos, com secas e excesso de chuvas durante o 
ciclo produtivo. Revela-se desta forma a relevância 
da preservação dos biomas da floresta amazônica e 
do Pantanal para que se possam mitigar as mudanças 
climáticas já em curso. 

(*) Pesquisador do PENSA USP - Centro de Conhecimento  
em Agronegócios (E-mail: aclimano@gmail.com).
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Nível de Atividade: Economia Sujeita a Choques Variados, a Con-
tinuação

Vera Martins da Silva   (*)

Os resultados da atividade econô-
mica agregada do último trimestre 
de 2021 superaram as previsões 
da maioria dos analistas, o que 
deu certo alívio nas perspectivas 
econômicas com a sonhada, mas 
ainda não realizada, finalização da 
pandemia da Covid-19. Contudo, a 
economia mundial ainda se recu-
perava do severo choque sanitá-
rio, quando então surge mais um 
choque, a invasão da Rússia sobre 
a Ucrânia, com impactos negativos 
sobre vários mercados − especial-
mente sobre energia e grãos −, que 
devem atropelar o desempenho 
econômico global e nacional em 

2022. Pelo lado doméstico, a boa 
novidade é que 2022 iniciou com 
um regime de chuvas favorável à 
agropecuária e à recuperação dos 
níveis dos reservatórios. 

No que se refere à produção eco-
nômica brasileira, segundo os 
resultados das Contas Nacionais 
Trimestrais do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Produto Interno Bruto 
(PIB) cresceu 0,5% na série com 
ajuste sazonal no quarto trimestre 
de 2021 contra o terceiro trimestre 
de 2021. No ano de 2021 contra o 
ano anterior, o crescimento do PIB 

foi de 4,6%. A estimativa do PIB em 
valores correntes de 2021 foi de R$ 
8,7 trilhões, sendo R$ 7,4 trilhões 
referentes ao Valor Adicionado ge-
rado e R$ 1,3 trilhões de Impostos 
sobre Produtos Líquidos de Sub-
sídios. No Gráfico 1 apresenta-se 
o desempenho do PIB trimestral 
contra o trimestre anterior desde 
o primeiro trimestre de 2018, des-
tacando-se o já conhecido modes-
tíssimo, quase nulo, crescimento da 
economia brasileira antes mesmo 
da pandemia, seu super tombo e 
recuperação em decorrência da 
pandemia  em 2020 e o retorno ao 
modo letárgico anterior.

Gráfico 1 - Desempenho do PIB Trimestral, Variação do Trimestre Contra Trimestre Anterior (%). 2018.I a 2021.IV. 

                                                       Fonte: FIBGE, Contas Nacionais Trimestrais.
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Na comparação do último trimes-
tre de 2021 relativamente ao tri-
mestre anterior, ocorreu aumento 
de 5,8% da Agropecuária e de 0,5% 
em Serviços, enquanto a Indústria 
apresentou queda de 1,2%. Na 
Indústria, o único setor com cres-
cimento foi a Construção (1,5%). 
Nos Serviços, apesar da expansão 
de Atividade de Informação e Co-
municação (3,4%) e de Transporte, 
Armazenagem e Correio (2,6%), 
houve redução em Comércio (2%), 
sugerindo que a modalidade de 
compras on-line está efetivamente 
mudando o padrão das atividades 
de compra e venda.

Na comparação entre os dois úl-
timos trimestres de 2021, pela 
ótica da despesa, ocorreu peque-
no aumento da demanda interna, 
tanto na Despesa de Consumo das 
Famílias (0,7%) como no Consumo 
do Governo (0,8%) e na Formação 
Bruta de Capital Fixo (0,4%). No 
que se refere às despesas do setor 
externo, as Importações de Bens e 
Serviços também cresceram 0,5% 
em relação ao trimestre anterior, 
porém, as Exportações de Bens e 
Serviços apresentaram redução 
de 2,4%. Há que se destacar que 
vários setores têm apresentado 
dificuldades de produção em fun-
ção da falta de componentes, cuja 
oferta mundial foi prejudicada, 
primeiro pela pandemia e agora 
pela guerra. Efetivamente, a super-

globalização tem mostrado suas 
limitações.

1 As Contas Nacionais no Ano de 
2021

Com o PIB de 2021 crescendo 4,6% 
em relação ao ano anterior, a renda 
per capita (valor do PIB corrente do 
ano dividido pela estimativa da po-
pulação no meio do ano) foi estima-
da em R$ 40.688,10 − aumento em 
termos reais de 3,9% em relação 
ao ano anterior −, porém, sempre 
tendo-se em vista que 2020 foi um 
ano particularmente atípico.

A alta do PIB anual deveu-se ao 
aumento do Valor Adicionado em 
4,3% e de 6,4% de Impostos sobre 
Produtos Líquidos de Subsídios, 
com destaque para o aumento de 
5,4% do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
que representa sozinho 51,5% des-
ses impostos. O aumento do ICMS 
deveu-se à recuperação da eco-
nomia e, mais especialmente, ao 
aumento dos preços da energia e 
combustíveis, grandes componen-
tes dessa arrecadação para Esta-
dos e Municípios.

O aumento do Valor Adicionado 
em 2021 relativamente a 2020 foi 
resultado do aumento de 4,7% do 
setor de Serviços, pelo retorno, 
mesmo que parcial, de uma série de 
atividades presenciais, aumento de 

4,5% da Indústria e  queda de 0,2% 
na Agropecuária, negativamente 
impactada por secas e crise hídrica 
em várias regiões do país. No caso 
das lavouras, ocorreram quedas 
de produção na cana de açúcar 
(10%), milho (15%) e café (21%). 
A queda de produção do milho foi 
particularmente negativa sobre a 
economia, pois compõe a base de 
produtos para alimentação animal, 
tendo impacto negativo sobre os 
custos e preços dos alimentos de 
origem animal, associados à eleva-
ção da inflação do período.

O Gráfico 2 apresenta o desempe-
nho dos grandes setores produti-
vos segundo o Valor Adicionado 
gerado no acumulado de quatro 
trimestres contra período seme-
lhante do ano anterior, desde o 
primeiro trimestre de 2018. Na 
Agropecuária, o desempenho foi 
positivo  na maior parte do tempo, 
o que não ocorreu nos dois últi-
mos trimestres de 2021 em função 
do clima. Além disso, os Serviços 
foram os mais afetados pela pande-
mia da Covid-19, só apresentando 
recuperação no segundo trimestre 
de 2021. A Indústria tem apresen-
tado desempenho sofrível ao longo 
de todo esse período e ainda pior 
durante a pandemia, destacando-
-se que a incapacidade de importa-
ção de vários insumos produtivos 
prejudicou a produção interna.
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Gráfico 2 - Desempenho dos Setores Produtivos, Variação de Quatro Trimestres Acumulados (%).  2018.I a 2021.IV. 

                                                   Fonte: IBGE, Contas Nacionais Trimestrais.

O destaque positivo na Indústria 
foi a Indústria da Construção, com 
aumento de 9,7% em 2021 contra 
2020. Nas Indústrias de Transfor-
mação ocorreu aumento de 4,5% 
e nas Indústrias Extrativas o au-
mento foi de 3%, especialmente em 
função dos aumentos de preços do 
ferro e retomada da produção. Já 
as atividades industriais de Eletri-
cidade e Gás, Esgoto, Atividades de 
Gestão de Resíduos apresentaram 
estabilidade em relação ao ano 
anterior, especialmente em função 
da crise hídrica de 2021. Apesar da 

recuperação de 2021 contra 2020, 
ressalte-se que a Indústria como 
um todo ainda não recuperou os 
valores reais gerados em meados 
de 2019, antes do choque da pan-
demia.1

No setor de Serviços, destaca-se 
o crescimento de Serviços de In-
formação e Comunicação (12,3%), 
Transporte, Armazenagem e Cor-
reio (11,4%), Outras Atividades de 
Serviços (7,6%), Comércio (5,5%), 
Atividades Imobiliárias (2,2%), Ad-
ministração, Defesa, Saúde e Edu-

cação Públicas e Seguridade Social 
(1,5) e Atividades Financeiras, 
Seguros e Serviços Relacionados 
(0,7%). No caso do setor de Servi-
ços como um todo, depois da queda 
de produção em 2020, a retomada 
tem sido forte a partir do segun-
do trimestre de 2021. O Gráfico 3 
mostra o desempenho dos diversos 
setores produtivos em 2021 em re-
lação a 2020, com destaque para os 
serviços de Informação e comuni-
cação e transportes, armazenagem 
e correio.
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Gráfico 3 - Crescimento dos Setores Produtivos em 2021 com Relação a 2020 (%)

                                                     Fonte: IBGE, Contas Nacionais Trimestrais.

Sob a ótica das despesas agregadas, em relação ao 
ano de 2020, o Consumo das Famílias aumentou 3,6%, 
e o Consumo do Governo, 2%. As Exportações tive-
ram aumento de 5,8% e as Importações, de 12,4%. 
A Formação Bruta de Capital Físico teve aumento de 
17,2% após a estagnação em 2020, sendo a expansão 
do volume de produção de Máquinas e Equipamentos 
de 24%, o melhor resultado. Máquinas e Equipamentos 
representou cerca de 48% do total da Formação Bruta 
de Capital Físico em 2021, Construção representou 
39% nesse mesmo ano enquanto o item Outros repre-
sentou cerca de 12% do total. A Taxa de Investimento 
foi estimada em 19,2% do PIB em 2021 contra 16,6% 
em 2020 e a Taxa de Poupança foi de 17,4% em 2021 
contra 14,7% no ano anterior. Apesar da maior Taxa de 
Poupança em 2021, notar que a Taxa de Investimento 
continua sendo superior e, portanto, faz-se necessário 
o uso de poupança externa.   

O Gráfico 4 apresenta o desempenho dos agregados 
macroeconômicos de Despesa de 2021 contra 2020, 
destacando-se o aumento das Exportações incentiva-
das por aumento de preços das commodities em 2020, 
o aumento das Importações, fortemente impactadas 
pela retomada da economia e da demanda por com-
bustíveis, insumos e equipamentos. Por outro lado, 
o Consumo das Famílias cresceu moderadamente 
em função da persistência de elevada desocupação e 
da queda dos rendimentos reais. Apesar da geração 
líquida de 2,7 milhões de postos de trabalho formais 
no país no ano de 2021 (segundo as informações do 
Novo Caged/MTE), o número de Desocupados (aque-
les que procuram trabalho) ainda era de 12 milhões 
no final desse ano, segundo as informações referentes 
ao último trimestre de 2021 da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNADC/IBGE).2
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Gráfico 4 - Desempenho dos Agregados pela Ótica das Despesas, 2021 Contra 2020 (%)

                                                          Fonte: IBGE, Contas Nacionais Trimestrais.

2 Os Indicadores Econômicos Mais Recentes

Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM/IBGE), a 
produção física da indústria apresentou redução de 
2,4% em janeiro de 2022 em relação a dezembro últi-
mo e ainda se encontra abaixo do nível pré-pandemia 
de fevereiro de 2020. Entre as 26 atividades pesquisa-
das, 20 apresentaram redução em relação a dezembro, 
e regionalmente houve queda em 10 das 15 regiões 
pesquisadas. Os piores resultados foram nas Indús-
trias de Veículos Automotores, reboques e carroce-
rias (queda de 17%), porém há que se considerar que 
muitas empresas deste ramo dão férias coletivas aos 
seus trabalhadores em janeiro. Um resultado negativo 
importante ocorreu nas Indústrias Extrativas (5%). 

De modo geral, a produção física de Bens de Consumo 
Durável apresentou queda de 11% na virada de dezem-
bro/21 para janeiro/22 e encontra-se estagnada em 12 
meses. Já a produção de Bens de Capital apresentou 
queda de 5,6% entre dezembro/21 e janeiro/22, mas 

apresentou um desempenho excepcional em 12 meses, 
com aumento de 25,5%.

No caso do Comércio Varejista, segundo a Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC/IBGE), o volume de vendas 
cresceu 0,8% em janeiro em relação a dezembro de 
2021, mas mesmo assim, cinco dos oito ramos de ativi-
dade em análise tiveram queda nesse período e o setor 
ainda está abaixo do nível pré-pandemia, de fevereiro 
de 2020. 

O resultado positivo foi puxado pelas atividades de 
Artigos Farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de 
perfumaria (3,8%) e Outros artigos de uso pessoal 
(9,4%), enquanto as Atividades de Hiper e supermer-
cados tiveram estabilidade (-0,1%). No Varejo Amplia-
do foi estimada queda de 0,3%, principalmente nas 
atividades de Veículos e Motos, partes e peças (1,9%). 
Em janeiro, o Comércio Varejista apresentou aumento 
acumulado do volume de vendas em 12 meses de 1,3%, 
e para o Comércio Varejista Ampliado o crescimento 
foi de 4,6%. 
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1  Conforme as informações obtidas do indicador Valores Encadeados 
a Preços de 1995 com Ajuste Sazonal. Indicadores IBGE, Contas Na-
cionais Trimestrais, out-dez 2021, Tabela 10.

2  Notar que o número de Desocupados apresentado é apenas o número 
referente ao conceito mais restrito de Desocupação, não incluindo o 
desemprego por desalento ou por baixo número de horas trabalhadas 
da pesquisa PNADC/IBGE.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Análise do Resultado Financeiro da Previdência em 2021

Rogério Nagamine Costanzi  (*)

1 Introdução

O ano de 2021 foi marcado pelo 
processo de recuperação econô-
mica após forte retração ocorrida 
no ano de 2020 em função da crise 
sanitária, social e econômica gera-
da pela pandemia de covid. Esses 
efeitos econômicos têm importan-
te implicação na previdência, na 
medida em que acabam afetando 
o mercado de trabalho e também a 
arrecadação previdenciária. O ano 
de 2021 também é importante para 
ser analisado, tendo em vista a 
ampla reforma previdenciária leva-
da a cabo em 2019 por meio, prin-
cipalmente, da Emenda Constitu-
cional nº 103/2019. Cabe destacar, 
contudo, que a importante refor-
ma citada de 2019 é fundamental 
para manter a sustentabilidade no 
médio e longo prazos. Com o intui-
to de avaliar a evolução do resulta-

do financeiro da Previdência Social 
no ano de 2021, o presente artigo 
está organizado da seguinte forma:

a)  Na seção 2, será feita uma análise 
mais detalhada da evolução das 
receitas, despesas e do déficit 
do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), bem como da sua 
evolução ao longo do tempo e o 
gasto total com previdência no go-
verno federal, considerando, além 
do citado RGPS, os regimes dos 
servidores civis e dos militares;

b)  Na parte 3, serão feitas as consi-
derações finais.  

2  Análise do Resultado da Previ-
dência em 2021 

No ano de 2021, o Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS) re-

gistrou uma arrecadação líquida 
da ordem de R$ 462,2 bilhões e 
uma despesa de R$ 709,6 bilhões; 
portanto, um déficit da ordem de 
R$ 247,3 bilhões (Tabela 1). Do 
ponto de vista de evolução tempo-
ral, a arrecadação cresceu de R$ 
404,8 para R$ 462,2 bilhões entre 
2020 e 2021, representando uma 
alta nominal de 14,2%, refletindo 
a citada recuperação econômica 
de 2021. Em termos nominais, a 
arrecadação cresceu R$ 57,5 bi-
lhões. A receita cresceu em ritmo 
muito superior ao da despesa fi-
nanceira, que passou de R$ 663,9 
para R$ 709,6 bilhões (alta nomi-
nal de 6,9% − aumento de R$ 45,7 
bilhões). Como resultado, o déficit 
caiu de R$ 259,1 para R$ 247,3 
bilhões (queda nominal de 4,6% − 
menos cerca de R$ 11,8 bilhões). 
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Tabela 1 – Resultado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 2020/2021

ITEM 2020 2021*
Variação Nominal em % e em valores 
absolutos nominais em R$ bilhões – 

2021/2020

Arrecadação Líquida em R$ bilhões +404,8 + 462,2 + 14,2 % 
(+ 57,5 bilhões)

Despesa em R$ bilhões +663,9 + 709,6 + 6,9 % 
(+ 45,7 bilhões)

Resultado em R$ bilhões - 259,1 - 247,3 - 4,6% 
( - R$ 11,8 bilhões)

Em % do PIB *

Arrecadação Líquida em R$ bilhões 5,4 % 5,3%

Despesa em R$ bilhões 8,9 % 8,2 %

Resultado em R$ bilhões - 3,5 -2,9

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência – Ministério do Trabalho e Previdência
Nota: *estimativa de 2021, em % do PIB, considerando projeção do PIB de 2021 a partir da grade de parâmetros do Ministério da Economia de 

novembro de 2021 – dado preliminar e sujeito a revisão.

Em % do PIB, nota-se o recuo tanto da despesa como 
do déficit na comparação entre 2020 e 2021 (Tabela 
1 e Gráfico 1). Apesar desse recuo, a análise da ten-
dência de mais longo prazo mostra que, no período de 
1998 a 2021, a despesa do RGPS se elevou de um nível 
inferior a 3% do PIB, em 1988, para um patamar de 
8% do PIB, que vem se mantendo no período de 2016 
a 2021 (Gráfico 1). Também se pode observar que a 
situação de equilíbrio nas contas do RGPS, em meados 
da década de 90, se alterou para déficit estimado de 
2,9% do PIB em 2021, mesmo após o recuo em relação 
a 2020 (Tabela 1 e Gráfico 1).

Outro ponto a ser destacado é que a arrecadação do 
RGPS, em % do PIB, teve alteração do patamar bem 

menos expressiva no mesmo período. Em geral, no 
período de 1988 a 2004, a receita ficou no patamar 
de 4% do PIB, com oscilações, e de 2005 a 2021 man-
teve-se na casa dos 5% do PIB. Inclusive, de forma 
preliminar, nota-se ligeira tendência de redução da 
arrecadação RGPS/PIB entre 2015 e 2021, com queda 
de 5,8% para 5,3% no período mencionado. Este 
resultado é preliminar, inclusive, porque se trata 
de uma estimativa do PIB para o ano de 2021, mas, 
caso se confirme, merece ser analisado em maior 
profundidade. Caso o dado de 2021 se confirme, seria 
o menor nível de arrecadação do RGPS em % do PIB 
de todo o período de 2009 a 2021, voltando ao nível 
observado em 2008.
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Gráfico 1 – Resultado do RGPS em % do PIB – 1988 a 2021

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arrecadação Líquida do RGPS / PIB 4,3 4,5 5,1 4,5 4,6 5,4 5,0 4,6 4,7 4,6 4,7 4,5 4,2 4,7 4,8 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 5,3 5,5 5,5 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 5,4 5,3
Despesa com Benefícios do RGPS / PIB 2,6 3,0 3,4 3,5 4,3 5,0 4,9 4,6 4,8 5,0 5,4 5,4 5,5 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 6,9 6,8 6,4 6,7 6,6 6,4 6,6 6,7 6,8 7,3 8,1 8,5 8,4 8,5 8,9 8,2
Resultado do RGPS / PIB 1,7 1,5 1,7 1,0 0,3 0,4 0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,7 -0,9 -1,3 -1,0 -1,1 -1,5 -1,6 -1,7 -1,7 -1,6 -1,2 -1,3 -1,1 -0,8 -0,8 -0,9 -1,0 -1,4 -2,4 -2,8 -2,8 -2,9 -3,5 -2,9
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                                     Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da Secretaria de Previdência/Ministério do Trabalho    e Previdência.

Quando se amplia a análise para 
incorporar também o Regime Pró-
prio de Previdência dos Servidores 
Civis da União (RPPS) e os gastos 
com o Sistema de Proteção Social 
dos militares, o nível da despesa é 
ainda mais elevado. Mesmo a des-
pesa do RGPS, quando analisada do 
ponto de vista do fluxo orçamen-
tário e não pela ótica financeira ou 
pelo fluxo de caixa, mas sim pela 
competência, é ligeiramente mais 
elevada. No caso do RGPS, consi-
derando a despesa empenhada e 
liquidada, a execução orçamentária 
em 2021 foi de, respectivamente, 
R$ 712 e R$ 710,3 bilhões. No caso 

do RPPS dos servidores civis da 
União, foi contabilizado, no ano de 
2021, uma despesa liquidada da 
ordem de R$ 88,8 bilhões (estima-
tiva em torno de 1% do PIB – Ta-
bela 2). Portanto, considerando a 
despesa orçamentária do RGPS e 
RPPS dos servidores civis da União 
chega-se a um gasto, no ano de 
2021, de cerca de R$ 799,1 bilhões 
(estimativa de 9,2% do PIB). Como 
a receita do RPPS de civis foi de 
R$ 40,7 bilhões, em 2021 o déficit 
ficou em R$ 48,1 bilhões. 

Caso também se considere o Siste-
ma de Proteção Social dos milita-

res (pensão e inativos), que foi de 
cerca de R$ 54,1 bilhões, o gasto 
total com previdência na União 
se eleva para cerca de R$ 853,2 
bilhões (Tabela 2), que deve ter re-
presentado 9,8% do PIB no ano de 
2021. A receita com contribuição 
para pensão dos militares foi de 
R$ 8,4 bilhões em 2021. O patamar 
de despesa previdenciária de 9,8% 
do PIB, em 2021, não considera 
os RPPS de Estados e Municípios 
e com o BPC/LOAS (estimado em 
0,8% do PIB ou cerca de R$ 68 bi-
lhões), que, na realidade, pode ser 
considerado uma aposentadoria de 
caráter não contributivo. 
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Outro ponto a ser destacado é o 
resultado da Seguridade Social. Du-
rante muito tempo criou-se a fake 
news de que, na realidade, a Segu-
ridade Social teria superávit, caso 
fossem excluídos os efeitos da Des-
vinculação das Receitas da União 
(DRU). A reforma de 2019 acabou 
com a DRU e, mesmo assim, neste 
ano de 2021, a Seguridade Social 
registrou receitas de R$ 978,7 bi-
lhões e uma despesa de R$ 1,267 
trilhão. Portanto, houve um déficit 
de R$ 288,4 bilhões, mesmo após a 
eliminação da DRU às receitas das 
contribuições sociais destinadas 
ao custeio da seguridade social na 
reforma de 2019. 

3  Considerações Finais

Como mostrado no presente arti-
go, em 2021, o RGPS apresentou 
redução do déficit em função, em 
especial, de forte incremento da 
arrecadação como reflexo da recu-
peração econômica após a retração 
observada em 2020. O déficit caiu 
de 3,5%, em 2020, para uma esti-
mativa de 2,9% do PIB no ano de 

2021. Um ponto a destacar é o in-
cremento nominal da arrecadação 
de 14,2% entre 2020 e 2021. A des-
pesa também caiu como proporção 
do PIB entre 2020 e 2021: de 8,9% 
para uma estimativa de 8,2%. 

Em termos nominais, o déficit do 
RGPS caiu de R$ 259,1 para R$ 247,3 
bilhões (queda de 4,6%), ou seja, 
redução de cerca de R$ 11,8 bilhões. 
Essa queda reflete um incremento 
da arrecadação de R$ 57,5 bilhões 
e da despesa de cerca de R$ 45,7 
bilhões. Portanto, no ano de 2021, 
considerando o RGPS, houve re-
dução do desequilíbrio financeiro 
decorrente, entre outros fatores, do 
impacto da recuperação econômica 
sobre a receita do referido regi-
me. De qualquer forma, contudo, a 
despesa previdenciária, apenas no 
governo federal, ainda se manterá 
em patamar elevado. Quando se 
considera, além do RGPS, também 
os gastos com RPPS dos servidores 
civis da União e o Sistema de Prote-
ção Social dos militares, a despesa 
total se eleva para cerca de R$ 853,2 
bilhões em 2021 (estimativa de 

9,8% do PIB). De qualquer forma, no 
médio e longo prazos, a reforma re-
alizada em 2019 será fundamental 
para um ritmo de crescimento da 
despesa mais moderado e, conse-
quentemente, fundamental para a 
sustentabilidade. 

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e em 
Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade 
Social pela Universidade de Alcalá/Espanha 

e pela Organização Ibero-americana de 
Seguridade Social (OISS). Doutorando em 

Economia pela Universidade Autônoma de 
Madrid. O autor teve passagens pelo Ministé-

rio da Previdência Social (assessor especial do 
Ministro, Diretor do Departamento do RGPS 

e Coordenador-Geral de Estudos Previden-
ciários), Ministério do Trabalho e Emprego 

(assessor especial do Ministro e Coordenador-
Geral de Emprego e Renda), Ministério do 

Desenvolvimento Social, IPEA (Coordenador de 
Seguridade Social) e OIT. Foi membro do Con-
selho Nacional de Previdência Social (CNPS), 

do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (CODEFAT) e do Conselho 

Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). Ganha-
dor do Prêmio Interamericano de Proteção 

Social (2° lugar) da Conferência Interameri-
cana de Seguridade Social (CISS) em 2015 e 
do Prêmio SOF de Monografia (2º lugar) do 
Ministério do Planejamento/ESAF em 2016. 

Foi Presidente do Cone Sul da Conferência 
Interamericana de Seguridade Social (CISS) 

e Vice-Presidente da Comissão de Adultos 
Mayores da Conferência Interamericana de 

Seguridade Social (CISS).  
(E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br).

Tabela 2 – Despesa Orçamentária* do Governo Federal em R$ Bilhões 2021

ITEM Valor em R$ bilhões Estimativa em % do PIB

RGPS – despesa orçamentária liquidada (1) R$ 710,3 8,2%

RPPS Servidores Civis da União – despesa 
orçamentária liquidada (2) R$ 88,8 1,0%

Subtotal = (1) + (2) R$ 799,1 9,2%

Sistema de Proteção Social dos Militares** R$ 54,1 0,6%

Total Geral = (1) + (2) + (3) R$ 853,2 9,8%

Fonte: RREO de dezembro de 2021 – Tesouro Nacional – *considerando despesa liquidada.
** Considerando o gasto com pensão e com inativos.



17temas de economia aplicada16 temas de economia aplicada

março de  2022

Acumulação Financeira e Dívida Pública no Brasil: Alguns Apon-
tamentos

José Alex Rego Soares (*)

1  Introdução

A América Latina tem um conjunto 
de problemas crônicos que nos en-
viam à primeira metade do século 
XIX, ou melhor, são originários do 
próprio modelo de colonização e 
que não foram equacionados pelos 
processos de independência (SO-
ARES, 2020). Em condições objeti-
vas, esse modelo voltado para fora 
minou, de forma sistemática, a ca-
pacidade de acumulação da região, 
refletindo na capacidade de finan-
ciamento do desenvolvimento. 

Essa condição dos países da região 
de constituir uma capacidade de 
acumulação interna reflete numa 
condição de sustentação dos in-
vestimentos exigidos para seu de-
senvolvimento ou industrialização, 
como já apontado de forma exaus-
tiva na literatura.1

O reflexo da falta de capacidade 
dinâmica de acumulação de capital 
repercute nas condições de imple-
mentação e diversificação de novas 
técnicas de produção – reprodução 
de capital-acumulação. O mode-
lo latino-americano de economia 
agrária exportadora e mineral traz 
essa condição característica em 
função das suas particularidades 

e, com isso, não permite conduzir a 
um grau de integração econômica 
entre as economias da região, em 
função da inépcia em consolidar 
as relações de complementaridade 
geradas pelo comércio exterior na 
região.

Essas economias são altamente es-
pecializadas. “Ao calcular os inves-
timentos, também será necessário 
averiguar de que modo eles terão 
que ser financiados, isto é, em que 
medida a poupança interna poderá 
proporcionar os capitais de que se 
necessitará para alcançar o nível 
esperado e, conforme o caso, qual 
será a participação do capital es-
trangeiro.” (BIELSCHOWSKY, 2000, 
p. 266).

2  Apropriação da Poupança Ex-
terna 

A partir dessas condições, pode-
mos avançar na interpretação das 
condições em que se deram o de-
senvolvimento regional e sua ca-
pacidade de acumulação interna e, 
assim, observarmos as inserções 
no quadro internacional.

Frente a essas condições precárias 
encontradas nas economias latino-
-americanas, utiliza-se a apropria-

ção de recursos externos (pou-
pança externa) que disponibiliza a 
economia internacional.2

A falta de dinâmica na acumula-
ção interna de capital e na inca-
pacidade de geração de crédito de 
longo prazo nos remete a buscar 
a apropriação desse capital exter-
no, como observado por Hirsch-
man (1971). O autor enfatiza de 
forma aguda como esta poupança 
pode ser complementada, mas, ao 
mesmo tempo, torna-se um limita-
dor ao desenvolvimento regional 
Desta forma, “[...] ya no serán pura-
mente complementarios de los fac-
tores nacionales sino que competi-
rán con ellos y podrán debilitarlos 
o bien retardar o aun impedir su 
crecimiento” (HIRSCHMAN, 1971, 
p. 228).

A decorrência desse quadro é a 
constituição de um grande gap no 
investimento, em especial na di-
versificação técnico-produtiva, e a 
necessidade de suprir essa deman-
da por poupança externa, levando 
inevitavelmente a crises, em espe-
cial à da dívida externa – como de-
monstrado no Gráfico 1 – afetando, 
no limite, a capacidade de importa-
ção de bens de consumo duráveis, o 
que repercute na conta capital.
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Gráfico 1 - Crises na América Latina por Cada Período

Fonte: Bértola e Ocampo (2010) com base de dados de Reinhart e Rogoff (2008). A definição de crise, de acordo com Reinhart e Rogoff, é definida 
da seguinte forma: Cambial: uma desvalorização anual frente ao dólar americano (ou a moeda âncora relevante) igual ou superior a mais 
de 15 por cento; Dívida Externa: descumprimento do pagamento (principal ou juros) pelo governo. Bancária: corrida ou pânico bancário 
que leva ao fechamento ou fusão de instituições financeiras por parte do governo. Se não há corrida bancária, considera-se crise bancária 
quando a assistência governamental a uma instituição financeira em forma de fechamento, fusão ou mudança de administração leva a 
episódios similares no setor financeiro.

Essa vulnerabilidade dos países da região varia no 
tempo e nos proporciona características particulares 
no quesito das causas da crise. No período 1994-2003, 
as crises bancárias ganharam notoriedade, porém, 
não explicam em si próprias o caráter específico da 
taxa de juros do Brasil, em comparação ao restante 
dos países da região.

3   Brasil Taxas de Juros Capital Fictício

A própria dinâmica capitalista ao final do século XX 
e começo do século XXI estabeleceu contornos que 
impactaram diretamente nas condições internas de 
economias como a do Brasil, dando a ela conformação 
que poderemos denominar predominância do capi-
tal fictício. Resulta no enquadramento da lógica do 

endividamento público brasileiro e seu processo de 
retroalimentação de ganhos, utilizando o Estado como 
instrumento de transferência de renda. O entendimen-
to do capital a juros nos ajudará a perceber o papel do 
Estado brasileiro frente à dinâmica do capitalismo 
brasileiro e, assim, a observarmos com mais atenção o 
próprio desdobramento.

O capital portador de juros pode ser compreendido 
por meio da abordagem a partir dessa passagem de 
Marx:

A forma do capital produtor de juros faz que toda renda 
monetária determinada e regular apareça como juro de 
um capital, derive ela ou não de um capital. Primeiro se 
converte a renda monetária em juros, e como juro se acha 
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então o capital donde provém. Ana-
logamente, no capital produtor de 
juros aparece como capital a soma 
de valor que não é despendida 
como renda; aparece como princi-
pal em oposição ao juro possível ou 
real que deve render [...]. Todavia, 
essa ideia é puramente ilusória, 
executando o caso em que a fonte 
[...] seja diretamente transferível 
ou assuma forma em que se torne 
transferível (MARX, 1980, p. 534).        

Derivando ao sistema de propa-
gação de pagamentos de juros, o 
sistema capitalista consolida uma 
lógica sistêmica de prover rendi-
mentos via pagamentos de juros, 
em especial articulado com o siste-
ma estatal. Configura-se uma siste-
mática de pagamentos, sustentada 
pela confiabilidade, segurança de 
um Estado capaz de honrar seus 
compromissos, propagando acu-
mulação via dívida pública.3 

O papel do crédito estatal4 é muito 
mais do que o próprio financia-
mento do Estado para a aplicação 
e realização de política pública, 
pois reverbera de forma profusa 
no próprio sistema de acumulação 
do capital, tornando-se uma en-
grenagem indispensável junto ao 
mercado financeiro. “A acumulação 
do capital da dívida pública nada 
mais significa [...] que o aumento 
de uma classe de credores do Es-
tado, a qual tem o direito a tomar 
para si certas quantias tiradas do 
montante dos tributos” (ibidem, p. 
548). Entretanto, num quadro mais 
amplo, esses valores não se mate-

rializam em investimentos para 
economia real.

O capital fictício disfarça despesas 
e as diversas dependências com o 
processo real de valorização do ca-
pital ao consolidar a representação 
de capital que se valoriza de forma 
autônoma (CARCANHOLO; SABA-
DINI, 2009, p.44).

A esfera de acumulação acaba se 
restringindo a um espaço virtual, 
dando start ao mecanismo de re-
troalimentação da dívida pública, 
juros que alimentam dívidas e dí-
vidas que alimentam juros, numa 
espiral, consolidando o capital fic-
tício, ficção do capital.

Esses títulos de dívida, emitidos em 
troca de capital originalmente em-
prestado e há muito tempo despen-
dido, essas duplicatas em papel do 
capital destruído, servem de capital 
para os respectivos possuidores, na 
medida em que são mercadorias 
vendáveis e por isso podem ser 
reconvertidos em capital (MARX, 
1980, p. 548).

Mesmo que, por necessidade, o 
capital a juros viesse a realizar a 
transformação num capital “real”, 
derivado do capital a juros, decor-
rente da compra dos títulos pú-
blicos, este se converte em capital 
fictício, num artifício. Realiza a 
mutação do capital fictício ao se 
converter em gastos correntes, ou 
gastos apenas com obrigações de 
dívidas (CARCANHOLO; NAKATA-
NI, 1999). 

Não obstante, esses títulos públicos 
se sustentam por si próprios, im-
pondo-se o direito de apropriação 
de uma parcela da receita pública. 
“[...] é o caso dos títulos da dívida 
pública, quando a emissão se deve 
a uma insuficiência de fundos de-
rivados de superávits primários, 
para o pagamento de juros da dí-
vida pública anterior. Essa emissão 
cria lucros fictícios e incrementa 
o capital fictício global” (CARCA-
NHOLO; SABADINI, 2009, p. 55).

Constitui-se um mecanismo de 
profusão artificial de acumulação 
por parte daqueles que controlam 
a dívida pública, assim como um 
forte mecanismo de transferência 
de renda, via alteração da carga tri-
butária. Desta forma, estabelece-
-se um “nexo Estado-finanças [...] 
‘sistema nervoso’ da acumulação 
do capital.” (HARVEY, 2011, p. 52).

A partir do momento que essas 
quantias não fazem parte das con-
dições concretas, elas não existem 
mais. A partir das circunstâncias 
da dinâmica capitalista, a dívida 
pública se comporta como uma 
ficção em termos de realização, ela 
retroalimenta papéis, compromis-
sos passados com valores que se 
manifestam de um papel sem ação 
no processo de reprodução do capi-
tal industrial ou comercial, apenas 
uma forma de expansão do capital 
imaterial. A reprodução desse ca-
pital é garantida pela retroalimen-
tação de papéis, valores maiores, 
ganhos maiores em função de en-
trada de novos credores.    
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Nesse desenho, o Estado se apre-
senta como grande fiador da ci-
randa f inanceira, na forma ga-
rantidora em última instância de 
receitas financeiras. Desta forma, 
a garantia do Estado como bom pa-
gador não lhe isenta de estar reela-
borando a lógica de propagação do 
capital fictício. “Destaque-se que o 
capital fictício tem existência real 
e sua lógica interfere realmente 
na trajetória e nas circunstâncias 
da valorização e da acumulação. 
O capital fictício tem movimento 
próprio. Assim, ele é real de certa 
maneira e, ao mesmo tempo, não 
é.” (CARCANHOLO; NAK ATANI, 
1999, p. 295-296).

Ao lançarmos luz sobre essa condi-
ção numa interpretação da dívida 
pública, fica nítida a gravitação da 
dívida pública e sua extraordinária 
participação na dinâmica capita-
lista, em especial em países como 
o Brasil.

De tal modo, vemos uma expansão 
desse mercado de títulos públicos, 
produto de um sistemático aumen-
to nos déficits orçamentários, não 
se restringindo apenas aos paí-
ses industrializados, mas também 
rumo à periferia capitalista; desta 
forma “[...] oferece hoje aos inves-
tidores um instrumento altamente 
líquido e relativamente livre de 
risco para aplicar o dinheiro exces-
sivo em caixa” (GUTTMANN, 1996, 
p. 65).  

O notório papel da dívida pública 
no processo de dinamização do 

mercado financeiro é nossa refe-
rência acerca das condições do en-
dividamento do estado brasileiro e 
seu fenômeno de transferência de 
renda.  O nexo Estado-finanças tem 
suas particularidades em relação 
aos países e suas particularidades 
sociais.  “As forças sociais envolvi-
das na forma como o nexo Estado-
-finanças funcionam – e nenhum 
Estado é exatamente como qual-
quer outro” (HARVEY, 2011, p. 53). 

Obviamente, no caso do Brasil, 
podemos observar esse nexo de 
forma muito peculiar, dadas as 
condições sociais particulares que 
foram moldadas nesses últimos 25 
anos. 

4   A Consolidação de um Padrão 
de Acumulação Financeira        

Solimano (2015)5 busca explicar o 
alto grau de concentração econô-
mica e financeira através da cen-
tralização e poder das elites econô-
micas e sua estruturação, não mais 
como uma característica particular 
latino-americana. 

Sua interpretação se sustenta no 
arcabouço de um sistema impositi-
vo em regiões de alta desigualdade, 
porém, ele expressa sua interpreta-
ção a partir de uma análise do sis-
tema tributário. A consolidação das 
elites se sustenta em um sistema 
tributário incapaz de assegurar a 
distribuição de renda, pela fragili-
dade Estatal, no sentido de incapa-
cidade de gerar políticas públicas 

universais e mesmo focalizada no 
sentido da integração social, geran-
do assim uma dinâmica tributária 
altamente desagregadora.

No caso do Brasil, observamos essa 
dinâmica entre muitas frentes, mas 
em especial na esfera da dívida pú-
blica, na qual se trava um intenso 
debate sobre suas condições e sua 
relação com o crescimento.

Aliás, como podemos observar, 
mais do que um sistema tributário 
regressivo, constitui-se, em espe-
cial no caso do Brasil, a persistên-
cia do volume da dívida pública 
frente ao PIB. 

O Estado brasileiro em demanda 
produz um mecanismo de realoca-
ção de renda, articulado ao sistema 
f inanceiro internacional. Nesse 
caso, a política monetária conduz 
com mão forte a sangria de recur-
sos no interior da sociedade. Isso 
reforça a dinâmica de um sistema 
de impostos regressivos a fim de 
sustentar o repasse de recursos 
aos diversos grupos ou elites eco-
nômicas que se consolidaram no 
capitalismo financeiro. 

Essa cristalização das elites em 
torno do capitalismo financeiro é 
denominada por Harvey (2005) 
“acumulação por despojo”. Em ou-
tras palavras, tem-se uma nova 
sistemática de acumulação pri-
mitiva capitaneada pela financei-
rização da dinâmica de alienação 
do bem público por parte desses 
capitalistas. Essa nova sistemática 
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é oferecida por um processo, em 
particular, de sustentação de renda 
via títulos ou remuneração de títu-
los da dívida pública.

Essa relação entre concentração de 
renda e Estado dispara o mecanis-
mo de juros na economia brasilei-
ra. Destarte, podemos observar em 
Singer (2015), ao discorrer cinco 
interpretações sobre a queda do 
Governo Dilma, que uma das teses 
apresentadas tem sintonia com 
a nossa interpretação do modelo 
distributivo brasileiro:

A dupla condição dos industriais 
restringiria o grau de empenho 
na plataforma produtivista. Como 
capitão de indústria, deseja crédi-
to barato, portanto, redução dos 
juros. Todavia, como proprietário 
de conglomerado que é também 
financeiro, aspira a juros altos, que 
remunerem o dinheiro aplicado. O 
caráter predominantemente pro-
dutivo da atividade que exerce im-
plica impulso para a aliança com os 
trabalhadores, porém tratar-se-ia 
de estímulo de baixa intensidade, 
devido ao componente financeiro 
dos lucros. (SINGER, 2015, p. 65) 

Contudo, ao observarmos a média 
da taxa de juros na região na últi-
ma década, fica evidente uma de-
formidade em relação ao compor-
tamento da taxa de juros na região. 

Ao observamos atentamente, ve-
rificamos que, no caso do Brasil, 
sua taxa de juros é algo fora do 
comum, com valores extremamen-

te constrangedores, ainda mais se 
analisarmos as condições políticas 
e sociais. 

5   Conclusão

Nossa intenção foi demonstrar um 
perfil que se consolidou no padrão 
de acumulação financeira no Bra-
sil, destoando do período desen-
volvimentista (Industrialização) 
das décadas de 1950, 1960 e 1970. 
Além do mais, estamos incorporan-
do uma interpretação da economia 
brasileira no último período de 
financeirização.

Essa financeirização é conduzida 
por uma estratégia de onde o Esta-
do brasileiro passa a ser fiador de 
acumulação capitalista, impulsio-
nada pela taxa de juros enquanto 
mecanismo de transferência de 
renda.

Desta forma, ressaltamos o prota-
gonismo dado à dívida pública no 
processo dinamizador do mercado 
financeiro. Ao cabo, há de pontuar 
a espécie do nexo Estado-finanças.

O resultado efetivo é a dependência 
e, consequentemente, o sequestro 
do orçamento pelas altas finanças. 
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movilización del espíritu nacional de empresa, la administración, la 
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de recursos no significa a menudo una adición neta a los esfuerzos 
nacionales sino sólo un desplazamiento de los mismo” (STREETEN, 
1976, p. 389).

3  “Mas, em todos esses casos, o capital — considera-se rebento (juro) 
dele o pagamento feito pelo Estado — permanece ilusório, fictício. A 
soma emprestada ao Estado não existe mais. [...] Não obstante, con-
forme logo veremos, esse capital fictício possui movimento próprio” 
(MARX, 1980, p. 535).

4  “No crédito público, o Estado ocupa a mesma posição [...] para o 
homem particular. Na especulação com os valores públicos, vê-se 
muito bem como o Estado se tornou o joguete dos comerciantes etc. 
[...] o sistema creditício encontra seu acabamento no sistema bancário. 
A criação do banqueiro, o poder público da banca, a concentração da 
fortuna nessas mãos, este areópago econômico da nação, eis a digna 
coroação do sistema monetário. Quando, no sistema creditício, a 
avaliação moral de um homem, assim como a confiança no Estado etc., 
toma forma do crédito, o mistério que se oculta sob a mentira dessa 
avaliação, a infâmia imoral dessa moralidade, tanto como a hipocrisia 
e o egoísmo dessa confiança no Estado – tudo isso emerge e aparece 
à luz do dia tal como na realidade.” (idem, 2015, p. 207).   

5  Podemos nos apropriar da abordagem de Solimano e assim extrapo-
lar essa condição para o caso brasileiro, em que pese que tenhamos 
muitas particularidades e algumas distâncias importantes podemos 
observar essa parelha da concentração econômica e financeira e a 
centralização econômica.
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A Invasão da Ucrânia pela Rússia e Suas Transformações Políti-
co-Econômicas na América Latina

Gabriel Brasil  (*)

Guerras têm impactos considerá-
veis historicamente sobre paradig-
mas e ciclos econômicos. Seja por 
fomentar maiores gastos gover-
namentais em setores específicos; 
por alimentar posturas mais pro-
tecionistas (e/ou nacionalistas); 
por gerar escassez de certos bens 
ou produtos; por provocar movi-
mentos migratórios em massa; ou 
por causar rupturas (ainda que 
temporárias) em cadeias de supri-
mento. Dados os níveis atualmente 
avançados de globalização, é difícil 
imaginar conflitos, ainda que iso-
lados, que não causem efeitos em 
cadeia mesmo para países que não 
estejam envolvidos diretamente 
nas disputas.

No caso da invasão russa à Ucrânia, 
já observamos efeitos significati-
vos em múltiplas frentes e ao redor 
de todo o planeta. A diretora geral 
do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), Kristalina Georgieva, 
reconheceu, nas últimas semanas, 
que a instituição cortará de forma 
significativa suas projeções para 
o crescimento econômico global 
de 2022.1 Na América Latina, os 
impactos têm sido relativamente 
menores em comparação àqueles 
vistos na Europa, na Ásia e nos 
Estados Unidos. Isso se deve ao 

fato de o relacionamento comercial 
direto entre os países da região e 
a Rússia e a Ucrânia ser modesto. 
No caso do Brasil, por exemplo, as 
exportações para a Rússia se limi-
taram a USD 1,6 bilhões em 2021 
(em maioria, soja e proteína ani-
mal), ao passo que as importações 
representaram USD 5,7 bilhões 
(especialmente em fertilizantes), 
segundo dados do Ministério da 
Economia. Na Argentina, a situação 
é similar, com o comércio total do 
país com os russos se limitando a 
menos de 1% do PIB no ano passa-
do – também de acordo com dados 
oficiais. 

No entanto, ainda assim, são efeitos 
importantes para a compreensão 
dos prospectos de crescimento da 
economia regional na medida em 
que geram, além de choques de 
curto prazo, potenciais transfor-
mações políticas mais duradouras.

1  Impactos Econômicos

No curto prazo, o maior efeito eco-
nômico do conf lito russo-ucra-
niano deve ser na inf lação. Em 
particular, o aumento global dos 
preços de energia e de alimentos 
– produtos que têm notória capa-
cidade de gerar efeitos spill-over 

na economia – deve ser respon-
sável por exacerbar uma situação 
monetária complicada na América 
Latina que já precedia a guerra. Por 
exemplo, no Brasil, os economistas 
participantes da pesquisa Focus, 
do Banco Central, têm elevado suas 
expectativas para o IPCA consecu-
tivamente nas últimas semanas. No 
relatório de 14 de março, a media-
na das estimativas saltou de 5,65% 
para 6,45% – refletindo, especial-
mente, o aumento dos preços de 
combustíveis.2

Vale notar que, na América Latina, 
a inf lação costuma pressionar a 
situação fiscal das principais eco-
nomias – incluindo o Brasil, mas 
também a Argentina, o México, a 
Colômbia e o Equador – de forma 
particular. Isso se deve aos signi-
ficativos subsídios mantidos pelos 
governos locais no setor de ener-
gia, seja no segmento dos combus-
tíveis ou mesmo na distribuição de 
energia elétrica. Na Argentina, por 
exemplo, o ministro Martín Guz-
mán reconheceu, nos últimos dias, 
que o aumento dos preços globais 
deve atrasar o processo gradu-
al de redução de subsídios para 
energia iniciado pelo governo em 
março (que é parte do acordo re-
centemente anunciado por Guzmán 
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junto ao FMI para renegociar a dí-
vida da Argentina).3 No México e no 
Brasil, os governos recentemente 
ventilaram a hipótese de introdu-
zir e/ou aumentar subsídios para a 
gasolina, temendo os impactos po-
líticos do aumento dos preços. Vale 
lembrar que o aumento do preço de 
combustíveis tem sido um gatilho 
historicamente significativo para 
protestos na região – como visto no 

Brasil em 2015/16, no Equador em 
2019 e no México em 2017.

Outro efeito negativo significativo 
para os latino-americanos, em es-
pecial para os grandes produtores 
de itens agrícolas (como o Brasil, 
o México e a Argentina), tem a ver 
com sua significativa dependência 
de fertilizantes oriundos da Rús-
sia. Como reportado por múltiplos 
veículos de imprensa internacio-

nais no último mês, a Rússia limi-
tou substancialmente as exporta-
ções deste insumo na esteira das 
severas sanções econômicas que 
tem sofrido por parte de países 
do ocidente. O país é o segundo 
maior produtor de fertilizantes no 
mundo, atrás apenas do Canadá.4 O 
problema é exacerbado pelo fato de 
a Bielorrússia, outra grande pro-
dutora, também estar envolvida no 
conflito.

Gráfico 1 - Produção de Potássio em 2021 (em toneladas métricas)

               Fonte: Bloomberg.

É provável que, dada a conjuntura 
atual, os países da região procu-
rem diversificar sua cadeia de 
fornecedores. A ministra da Agri-
cultura do Brasil, Tereza Cristina, 
por exemplo, em 15 de março 
viajou ao Canadá para buscar 
soluções para o problema dos fer-

tilizantes. O Brasil importa 80% 
dos chamados “fertilizantes clás-
sicos” (notadamente o potássio), 
segundo dados do ministério da 
economia reportados pela Agên-
cia Brasil.5 É improvável, contudo, 
que as soluções possíveis sejam 
viáveis (inclusive em termos de 

custo) no curto prazo. Será ine-
vitável, portanto, o repasse, em 
alguma medida, desse choque na 
produção de alimentos da região. 

Sob uma perspectiva mais positi-
va, o conflito também deve trazer 
benefícios econômicos para os pa-
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íses da região em certas frentes. 
Com o aumento significativo do 
preço das commodities, os expor-
tadores da região poderão contar 
com os benefícios de um novo 
ciclo de expansão da agricultura e 
da mineração – ainda que não sai-
bamos por quanto tempo. O Chile, 
por exemplo, deve aproveitar o 
aumento recorde dos preços de 
cobre, ao passo que a Argentina 
deve experimentar algo parecido 
com o preço do trigo e o Uruguai, 
analogamente, com o preço da 
carne. Isso posto, vale lembrar 
que o aumento dos preços globais 
normalmente gera incentivos 
para exportadores reduzirem a 
oferta dos seus produtos domes-
ticamente, o que pode alimentar 
ainda mais a pressão inflacioná-
ria local.

2   Impactos Políticos

Politicamente, a grande maioria 
dos países da região tem mantido 
uma postura de baixo perfil com 
relação ao conf lito – evitando, 
por exemplo, participar da im-
plementação de sanções contra 
a Rússia, ou mesmo fazer decla-
rações explícitas mais incisivas 
contra Vladimir Putin. A despeito 
do juízo moral cabível na questão, 
trata-se de uma postura prag-
mática relativamente esperada 
para a região, muito vulnerável 
a choques geopolíticos globais e 
que, portanto, precisa balancear 
relacionamentos construtivos 
com diferentes potências – sejam 

os Estados Unidos, a China, ou a 
própria Rússia.

Destaca-se, no entanto, o caso 
da Venezuela. O país é o princi-
pal aliado do regime de Putin na 
região, e tem apoiado a Rússia 
no conflito – ainda que tal apoio 
se restrinja em grande medida 
ao âmbito da retórica dadas as 
enormes dificuldades econômi-
cas que enfrenta o regime de Ni-
colás Maduro. No entanto, como 
reportado oficialmente nas últi-
mas semanas, Maduro acolheu 
posit ivamente uma iniciativa 
dos Estados Unidos de retomar 
conversas diplomáticas que há 
muito estavam suspensas. Muito 
pressionado domesticamente 
pelo aumento dos preços de com-
bustíveis, o governo de Joe Biden 
procurou a Venezuela numa ten-
tativa de aumentar a oferta global 
de petróleo. Embora se trate de 
negociações preliminares – que 
devem ser associadas a múltiplas 
condicionantes – o desdobramen-
to representa uma significativa 
mudança na região, e pode dar fô-
lego político ao regime decadente 
de Maduro.

Por outro lado, as posturas dos 
governos da Nicarágua, de Cuba 
e de El Salvador – amistosas, em 
diferentes medidas, à causa de 
Putin – devem gerar constrangi-
mentos (ou mesmo cenários mais 
graves) com relação aos seus já 
conturbados relacionamentos 
com os Estados Unidos. Enquanto 
os dois primeiros países já são 

alvos de sanções pelos ameri-
canos, o último tem provocado 
preocupações para reguladores 
financeiros após ter oficializado a 
criptomoeda Bitcoin como moeda 
oficial. A preocupação é que tal 
instrumento seja usado por oli-
garcas russos para escapar das 
sanções aplicadas pelo Ocidente.

No Brasil, o governo de Bolsonaro 
tem mantido uma postura con-
troversa e que não é inteiramente 
explicada pela dependência do 
país dos fertilizantes da Rússia. 
Em múltiplas ocasiões no últi-
mo mês, o presidente brasileiro 
fez declarações que sugeriam 
uma empatia, ainda que tímida, 
à causa de Putin. Na sua visita ao 
líder russo, logo antes do conflito, 
Bolsonaro declarou “ser solidário 
à situação da Rússia”.6 Isso se 
deve, provavelmente, à simpatia 
que a figura de Putin tem entre 
eleitores de ex t rema-direit a 
no Brasil. Embora confusas, há 
evidências de que o líder russo 
atrai admiração deste grupo 
em razão do seu estilo político 
agressivo e conservador, ainda 
que ele seja aliado a governos 
caracterizados como de esquer-
da em vários países. 

É difícil avaliar quais serão os im-
pactos globais de médio prazo do 
conflito tanto nas frentes política 
e econômica. Afinal, há, ainda, 
muita incerteza sobre quais são 
efetivamente as saídas plausíveis 
para o conflito – principalmente 
se considerando como verdadeira 
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a tese de que houve um erro significativo de cálculo 
político por Putin ao iniciar a invasão. No entanto, 
é bastante razoável assumir que os impactos serão 
significativos, e que a economia global, inclusive na 
América Latina, sofra mais que o inicialmente espe-
rado com os efeitos do conflito. Para além dos moti-
vos humanitários – que já deveriam ser suficientes – 
é essencial que a guerra tenha vida curta para evitar 
ainda mais dramas sociais na região. 

1  “IMF expects to cut global growth forecast in response to Russia-
Ukraine war, managing director says”, 10 de março de 2022, CNBC. 
Disponível em: https://www.cnbc.com/2022/03/10/russia-ukraine-
war-imf-to-cut-global-growth-forecast-as-a-result-says-managing-
director.html. Último acesso em: 16 mar. 2022.

2  “Relatório Focus”, 14 de março de 2022, Banco Central do Brasil. 
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus. Último 
acesso em: 16 mar. 2022.

3  “Martín Guzmán admitió que los altos precios de la energía pueden 
perjudicar la reducción de subsidios”, 10 de março de 2022, Ámbito. 
Disponível em: https://eleconomista.com.ar/economia/martin-guz-
man-admitio-altos-precios-energia-pueden-perjudicar-reduccion-
subsidios-n51349. Último acesso em: 16 mar. 2022.

4  “Russia jolts global fertilizer market by seeking end to exports”, 4 de 
março de 2022. Bloomberg. Disponível em: https://www.bloomberg.
com/news/articles/2022-03-04/russia-calls-on-domestic-fertilizer-
producers-to-halt-exports. Último acesso em: 16 mar. 2022.

5  Tereza Cristina está no Canadá para tratar da exportação de potássio”, 
14 de março de 2022, Agência Brasil. Disponível em: https://agen-
ciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2022-03/
tereza-cristina-esta-no-canada-para-tratar. Último acesso em: 16 
mar. 2022.

6  “Somos solidários à Rússia, diz Bolsonaro em encontro com Putin”, 
16 de fevereiro de 2022, Folha de São Paulo. Disponível em: https://
www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/somos-solidarios-a-
russia-diz-bolsonaro-em-encontro-com-putin.shtml. Último acesso 
em: 16 mar. 2022.

(*) Economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre 
em economia política internacional pela Universidade de São Paulo. 

(E-mail: gabrielchbrasil@gmail.com).
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Relatório de Indicadores Financeiros1

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

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

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

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 – 11/03/2022)

 

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana -2,06% -0,10% 3,52% -2,30%

Mês atual -4,09% 0,71% 7,14% -1,82%

Ano atual -11,16% 3,13% 4,66% 1,82%

2010-2022 -50,26% -0,34% 790,87% -16,40%
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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 (rever-
te à média) e é positivamente correlacionada com o 
retorno futuro esperado dos investidores. Ou seja, é 
alta em momentos ruins (de alto risco ou alta aver-

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

Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 11/03/2022)

 

Tabela 2 

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

1.   PETZ3 1554,59 BRAP4 3,25

2.   SQIA3 963,71 PETR4 5,77

3.   HAPV3 580,05 BRKM5 6,04

4.   BIDI4 488,92 VALE3 6,42

5.   MGLU3 398,92 CPLE6 6,70

6.   ARZZ3 259,20 TRPL4 6,84

7.   GNDI3 229,91 UNIP6 6,92

8.   QUAL3 219,98 LAVV3 7,03

9.   RADL3 192,47 TECN3 8,27

10.   RENT3 184,06 EVEN3 8,48
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Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 10/03/2022)

 

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   IRBR3 13,15% TRAD3 66,84%

2.   CVCB3 10,34% BIDI4 39,87%

3.   CYRE3 10,09% SHOW3 28,69%

4.   VIIA3 9,57% FHER3 27,69%

5.   COGN3 9,34% AZUL4 21,92%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   GOLL4 2,03% AZUL4 21,10%

2.   AZUL4 1,45% BIOM3 4,00%

3.   BRAP4 1,37% GOLL4 3,62%

4.   TEND3 1,33% BIDI4 3,46%

5.   SLED4 1,17% GGBR4 3,27%

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

empresa. O short interest do mercado, apresentado no 
gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short in-
terest individuais. A Tabela 3 reporta os cinco maiores 
short interest individuais e taxas de aluguel da semana 
passada, tanto em nível como primeira diferença (no 
caso deste último, são excluídos os papéis que tiveram 
variação negativa).
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1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasio-
nada pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar repro-
duzir total ou parcialmente o conteúdo deste relatório, está autorizado 
desde que cite este documento como fonte. O Nefin agradece à FIPE 
pelo apoio financeiro e material na elaboração deste relatório.

2  VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options 
Exchange. (*) <http://nefin.com.br/>.

O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada 
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do 
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVES-
PA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura espera-
da para o mercado americano calculado pela CBOE®.3 

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 - 31/01/2022)
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Choques em Preços de Commodities e a Vitória de Jair Bolsona-
ro nas Eleições Presidenciais Brasileiras de 2018

 João Victor Sales Marcolin

Dissertação de Mestrado
Orientadora: Laura Barbosa de Carvalho
Banca: Luís Eduardo Negrão Meloni, Daniela Campello da Costa Ribeiro, 
Gabriel Lopes de Ulyssea
Link:  https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10012022-204224/pt-br.php

Resumo

A ascensão de políticos e partidos de extrema direita nos últimos anos tem motivado pesquisas que buscam 
explicar esta tendência a partir de variáveis econômicas. Esta pesquisa contribui com o debate ao investigar o 
efeito de choques negativos no comércio internacional de commodities sobre o apoio a Jair Bolsonaro na eleição 
presidencial de 2018. Primeiro, nós construímos uma variável que mede a exposição de um dado município a 
variações nos preços internacionais de commodities. Depois, mostramos que uma queda nos preços internacio-
nais de commodities está associada a uma redução dos empregos em setores produtores de commodities, e que 
uma redução de 1% nos empregos produtores de commodities está associada a um aumento da parcela de votos 
de Bolsonaro: de 0.078 pontos percentuais no primeiro turno e 0.076 pontos percentuais no segundo turno. 
Entretanto, estes resultados não são robustos à inclusão da parcela de autodeclarados evangélicos pentecostais 
na população. Isto sugere uma interação entre ansiedade econômica e mudanças em valores culturais, em con-
sonância com a literatura sobre a ascensão da extrema direita em outros países.
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Sobre as Cinzas do Cativeiro: Educação, Trabalho e Terra entre 
Ex-Escravos e Descendentes Após a Abolição no Oeste Paulista

Lucas Cavalcanti Rodrigues

Tese de Doutorado
Orientador: Renato Perim Colistete
Banca: Dante Mendes Aldrighi, Leonardo Monteiro Monasterio,
Willian Roderich Summerhill
Link:  https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-19012022-194736/pt-br.php

Resumo

No início do século XX, a economia cafeeira no Oeste paulista ainda vivia um momento de prosperidade, 
mantendo elevada demanda por mão de obra. A combinação da conjuntura econômica com o arrefecimen-
to do ritmo da imigração europeia, em relação aos patamares observados na década de 1890, criou um 
cenário de relativa escassez de trabalho. A posição de barganha mais favorável dos trabalhadores levou a 
uma melhoria contratual e melhores oportunidades no mercado de trabalho, inclusive para ex-escravos e 
descendentes. Dessa forma, beneficiando-se do bom momento da economia, a população negra foi capaz de 
matricular seus filhos em escolas primárias, alçar melhores posições no mercado de trabalho e ter acesso à 
propriedade de terra. Mostra-se que, 20 anos após a Abolição, os indicadores socioeconômicos da população 
negra não divergiam significativamente dos indicadores observados para imigrantes de primeira geração. 
Argumenta-se, no entanto, que havia diferenças relevantes entre as duas populações, particularmente de-
mográficas e educacionais. Famílias imigrantes eram maiores que as famílias negras brasileiras e a mulher 
imigrante tinha maior taxa de fertilidade. Essas diferenças demográficas deram maiores possibilidades de 
acumulação de capital no âmbito familiar entre imigrantes, mesmo na ausência de diferenças na produtivi-
dade do trabalho e renda per capita entre imigrantes e negros. Por outro lado, embora houvesse pouca dife-
rença nas taxas de matrícula em educação primária, havia diferenças relevantes no estoque de educação em 
favor de famílias imigrantes. Em uma economia essencialmente rural, a vantagem educacional de imigran-
tes pode ter produzido efeito econômico limitado, dada a baixa complementaridade entre capital humano 
e trabalho agrícola. Posteriormente, a combinação de urbanização e industrialização pode ter mudado o 
perfil da demanda por mão de obra, beneficiando desproporcionalmente populações mais educadas. Dessa 
forma, ao lado de fatores já destacados pela literatura como racismo e violência, diferenças na demografia e 
no estoque de educação ajudariam a explicar as desigualdades observadas entre descendentes de imigran-
tes e descendentes de escravizados. Ao indicar a condição de relativa igualdade material entre negros e 
imigrantes no início do século XX, argumenta-se que as causas para desigualdades entre afrodescendentes 
e descendentes de imigrantes devem ser encontradas em período posterior a 1900.
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Do Império do Meio ao Império do Brasil: o Debate sobre a Imi-
gração de Trabalhadores Chineses

José Flávio Motta  (*)

Meu objetivo neste texto é comen-
tar alguns dos vários escritos pro-
duzidos por indivíduos envolvi-
dos no amplo e acalorado debate, 
ocorrido em especial nas décadas 
finais do período imperial, acerca 
das vantagens ou desvantagens 
da utilização no Brasil da mão de 
obra fornecida por trabalhadores 
provenientes da China. O estímulo 
imediato para a incursão nesse 
tema decorreu da leitura de dois 
artigos recentemente publicados, 
de autoria de Kamila Rosa Czepula 
(2020) e Silvio Cezar de Souza Lima 
(2021), nos quais foram analisadas 
de maneira instigante as principais 
características definidoras daquele 
debate.1

Como se sabe, um movimento de 
vinda de trabalhadores chineses 

para o Brasil teve lugar ainda na 
etapa colonial.2 Em 1810, sob os 
auspícios do príncipe regente Dom 
João, foi posto em execução um 
plano com o objetivo de estimular a 
produção de chá no Rio de Janeiro. 
Ainda que a experiência tenha fra-
cassado, no bojo desse plano foram 
trazidos para a colônia centenas de 
trabalhadores oriundos da China.3 
Robert Conrad (1975) compilou 
algumas estimativas da magnitu-
de desse f luxo de asiáticos. Para 
o entorno de 1810, ele forneceu a 
cifra de 500 pessoas, o que corres-
ponderia a menos de um quinto 
(aproximadamente 17%) do total 
de chineses vindos para o Brasil 
durante o século XIX, total este es-
timado em 2.947 indivíduos.4

Para o período no qual ocorreu 
o debate que me interessa neste 
texto, um dado relevante pode ser 
extraído do primeiro Recensea-
mento Geral do Império, de 1872, 
dado este assim reproduzido por 
Conrad (1975, p. 42): “(...) only 436 
[trabalhadores chineses] were lis-
ted in the census of 1872 throughout 
the entiry country”. Tanto os infor-
mes acerca do fluxo quanto a cifra 
atinente ao “estoque” de chineses 
no Brasil em 1872 sugerem uma 
dimensão da imigração chinesa 
que aparentemente se contrapõe à 
intensidade do debate travado nas 
décadas finais do Segundo Reina-
do. Em verdade, não há como não 
compartilhar aqui da mesma sen-
sação explicitada por Lima (2021, 
p. 181):
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Apesar da análise dos números 
em comparação com o volume e 
intensidade dos debates públicos 
em torno deste tema na segunda 
metade do século XIX pudessem 
deixar uma sensação de “muito 
barulho por nada”, foi justamente 
esta desproporção que tornou mais 
interessante o estudo da “questão 
chinesa”.

É oportuno enfatizar que a mag-
nitude assumida pelo debate no 
período em tela justificou-se, em 
grande medida, pela emergência do 
assim chamado “problema da mão 
de obra”,5 defrontado em especial 
pela grande lavoura de exportação 
cafeeira em meio ao seu movi-
mento de expansão no sudeste do 
Império, sobretudo na província de 
São Paulo. De um lado, a população 
de escravizados no Brasil vinha 
diminuindo desde o meado do Oito-
centos e a extinção do tráfico tran-
satlântico de cativos, diminuição 
que, em inícios da década de 1870, 
viu-se acelerada pela promulgação 
da Lei do Ventre Livre. De outro 
lado, as tentativas de estímulo à 
imigração europeia, seja através da 
implantação de núcleos coloniais, 
seja através das iniciativas parti-
culares do sistema de parceria, não 
haviam se mostrado bem-sucedi-
das na tarefa de saciar a fome de 
braços da lavoura cafeeira.6 É sobre 
esse pano de fundo que passo a 
acompanhar, pois, algumas das 
manifestações que compuseram o 
debate sobre a imigração chinesa.

Em fevereiro de 1867, Aureliano 
Cândido Tavares Bastos apresen-
tou à Sociedade Internacional de 
Imigração, de cuja diretoria ele 
próprio fazia parte, uma Memória 
sobre Imigração. Essas reflexões 
do então deputado por Alagoas 
foram posteriormente publicadas 
no livro intitulado Os Males do 
Presente e as Esperanças do Futuro 
(Estudos Brasileiros), editado pela 
Companhia Editora Nacional (cf. 
TAVARES BASTOS, 1939).7 No ca-
pítulo dedicado aos contratos de 
parceria e de locação de serviços, o 
autor comentou o tema da importa-
ção de trabalhadores chineses para 
o Brasil, aos quais se referiu como 
“chins” ou “coolies”:8

Esses imigrantes podem desde já 
fazer frutificar as férteis regiões do 
norte do Império, para onde não se 
encaminha a corrente europeia. Ti-
rando defeitos e vícios geralmente 
conhecidos, não são eles inábeis, 
nem perniciosos. Sua superiori-
dade como agricultores no campo 
é incontestável; sua sobriedade, 
perseverança e aptidão para o 
comércio são conhecidas; sua in-
fatigabilidade é atestada nas minas 
da Califórnia, nas plantações de 
Java, em várias colônias europeias. 
(TAVARES BASTOS, 1939, p. 105)

Dessa forma, em que pesem os 
eventuais “defeitos e vícios”, Tava-
res Bastos perfilhava em 1867 um 
entendimento deveras favorável 
à imigração chinesa. Ressalvava, 
porém, convém salientar, que as 
autoridades brasileiras deveriam 

fiscalizar as cláusulas dos contra-
tos firmados com aquela mão de 
obra, zelando para que seu empre-
go não se transformasse em uma 
escravidão disfarçada. O engaja-
mento daqueles trabalhadores, 
ademais, deveria ser deixado a 
cargo da iniciativa particular:

O essencial, porém, é que isso se 
deixe à iniciativa dos particulares, 
regulando-se os contratos para que 
se não transformem em um novo 
modo de escravidão, e fiscalizando-
-se os navios importadores para 
que o transporte não violente a hu-
manidade com as cenas do tráfico 
de negros. (ibidem, p. 106)

Poucos anos mais tarde, todavia, 
o entendimento de Tavares Bas-
tos alterou-se. No livro intitulado 
A Província: estudo sobre a descen-
tralização no Brasil, publicado em 
1870, o autor criticou de forma 
contundente a ideia de “renovar a 
importação de coolies” com recur-
sos oficiais.9 Ainda que em 1867 ele 
defendesse já a utilização de recur-
sos de particulares para o fomento 
da imigração de trabalhadores 
chineses, sua avaliação daquela 
mão de obra em 1870 mostrou-se 
evidentemente menos favorável:

[...] não é essa a imigração que 
carecemos. Estéril para o aumento 
da população, dispendiosa, bárbara 
como o próprio tráfico de negros, 
ela é acompanhada de um triste 
cortejo de imoralidades. [...] [É] 
injusto aumentar com índios e 
chins a oferta do trabalho, abai-



35economia & história34 economia & história

março de  2022

xar o salário ao extremo limite; é 
impolítico criar e dirigir contra o 
negro indígena, contra o nacional, 
a concorrência formidável do asiá-
tico. Não substituamos a escravidão 
pelo dissimulado trabalho servil de 
chins embrutecidos ou de negros 
reduzidos à miséria. (idem, 1870, 
p. 298)

Jeffrey Lesser (2001, p. 46) obser-
vou que Tavares Bastos “reverteu 
por completo sua posição”. E Silvio 
Cezar de Souza Lima sugeriu uma 
explicação plausível para essa mu-
dança:

A ambígua posição de Tavares 
Bastos e sua posterior decisão pela 
negação da mão de obra coolie po-
deria ser influência das lideranças 
da Sociedade Internacional de Imi-
gração, contrárias à vinda da mão 
de obra chinesa. Desta forma, sua 
mudança de ponto de vista seria 
compreensível, considerando que 
aquela Sociedade estava dividida 
com relação à origem preferencial 
dos imigrantes. (LIMA, 2021, p. 
184)

O entendimento cambiante de Ta-
vares Bastos poderia, sim, refletir 
posições díspares no seio da Socie-
dade Internacional de Imigração. 
Essa disparidade, porém, extrava-
sava os limites daquela entidade, 
e caracterizava o amplo debate 
travado no Parlamento, nos jornais 
da época e que também se faria 
presente, alguns anos depois, como 
um tema recorrente a compor as 
discussões travadas no âmbito do 

Congresso Agrícola ocorrido no 
Rio de Janeiro em julho de 1878.10 

Ademais, subjacente a tal dispari-
dade, encontrava-se um elemento 
comum amplamente disseminado, 
o preconceito, fartamente alimen-
tado pela preeminência de teorias 
raciais que se fortaleceriam no 
Brasil no decurso das décadas fi-
nais do século XIX e iniciais do 
Novecentos.

Dessa forma, mesmo quando Ta-
vares Bastos, em 1867, defendeu a 
imigração chinesa, ele não deixou 
de mencionar os “defeitos e vícios 
geralmente conhecidos” daqueles 
trabalhadores. O que se punha em 
relevo era uma pretensa questão 
de inferioridade racial, na época 
propalada com a chancela da mais 
avançada cientificidade.11 Eviden-
temente, esse argumento de fundo 
racial, ancorado na ciência então 
dominante, foi utilizado à sacieda-
de por aqueles contrários à imigra-
ção chinesa. Uma ilustração ímpar 
desse posicionamento é encontra-
da no livro Ideias sobre coloniza-
ção, de autoria de Luiz Peixoto de 
Lacerda Werneck.12 O capítulo X 
dessa obra foi dedicado à coloniza-
ção chinesa, discutida e reprovada 
quando comparada à colonização 
europeia. As razões dessa repro-
vação são expostas com clareza e 
veemência:

As populações da China, como se 
sabe, pertencem, como todas as 
nações asiáticas, a essas raças, que 
estão condenadas a desaparecer da 
superfície da terra [...].

A raça chinesa, estacionária, de 
uma civilização duvidosa, inerte 
no progresso, há de ceder o lugar, 
e ser exterminada e destruída pelas 
nações provectas da Europa e da 
América, que, obedecendo a uma 
missão providencial, caminham, 
armadas do gládio evangélico e 
do farol da civilização, por avante 
na imposição das ideias, e na con-
quista e posse dessas para todo o 
globo.13

[...]

Demais, o caráter chinês é apre-
sentado por todos os viajantes 
com cores desfavoráveis e terrí-
veis. A mandicidade, (sic!)14 o mais 
torpe egoísmo, o orgulho, e uma 
insensibilidade bárbara alimen-
tada pela prática do abandono ou 
trucidamento dos filhos, que assim 
perecem aos milhares, são vícios 
gerais na China, mas ocultos sob as 
maneiras as mais polidas e delica-
das, e que respiram uma candura 
capaz de iludir aos espíritos mais 
cautos. (WERNECK, 1865, p. 75-76)

Não obstante a eventual relevân-
cia então creditada a esses alega-
dos traços negativos, imputados 
por Lacerda Werneck a “todas as 
nações asiáticas”, de outra parte 
impunha-se a crescente demanda 
da grande lavoura exportadora 
cafeeira por trabalhadores. Quin-
tino Bocaiúva, em texto escrito em 
1868 intitulado A crise da lavoura, 
lidou com esse trade-off tornando-
-se um dos principais defensores 
da utilização da mão de obra chi-
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nesa.15 O futuro Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros do primeiro 
Ministério da República brasileira 
adotou, por assim dizer, uma fór-
mula pragmática, corroborada pela 
experiência do uso daqueles traba-
lhadores em outras nações:

Nesta questão, a necessidade ma-
tou o preconceito. A inferioridade 
relativa dessa raça para os traba-
lhos rudes da lavoura, por mais 
encarecida que tenha sido, não 
conseguiu matar o princípio nem 
obstar à sua larga introdução em 
diferentes países. (BOCAIÚVA, 
1986, p. 249)

Esse entendimento levou Bocai-
úva a defender a imigração dos 
chineses por meio de “contratos de 
engajamento”, sendo que o tempo 
de engajamento, segundo ele, no 
máximo, “deve ser fixado em 7 anos” 
(ibidem, p. 259). A racionalidade 
e o pragmatismo dessa proposta 
foram percebidos com justeza, por 
exemplo, por Czepula. Nas palavras 
dessa autora:

Embora Bocaiúva observasse na 
mão de obra chinesa a saída ime-
diata para os problemas do Brasil, 
em nenhum momento nas suas 
argumentações colocou-a em pé 
de igualdade com a imigração 
europeia e tampouco num status 
superior a essa, [...] e por essa razão 
não se furtou em assinalar o que 
considerava serem defeitos dos 
“chins” [...].

De forma indireta, Quintino Bo-
caiúva utiliza-se de alguns ditos 
“defeitos”, como o fato de os chi-
neses serem considerados não 
assimiláveis, para fortalecer sua 
proposta, de que a contratação 
por um período predefinido desses 
trabalhadores não traria mal algum 
ao Brasil, posto que eles supririam 
a falta de braços, impulsionariam 
a economia e, depois de ajuntar 
algum pecúlio, regressariam para 
seu país de origem. (CZEPULA, 
2020, p. 310)16

Uma defesa radical da imigração 
chinesa acha-se no último dos es-
critos que selecionei para discus-
são neste artigo. Trata-se de publi-
cação datada de 1877, intitulada 
Demonstração das conveniências e 
vantagens à lavoura no Brasil pela 
introdução de trabalhadores asiáti-
cos (da China).17 O volume foi uma 
iniciativa da Sociedade Importa-
dora de Trabalhadores Asiáticos 
de Procedência Chinesa, fato que, 
é claro, explica a veemência da ar-
gumentação nele empregada. Essa 
Sociedade havia sido organizada 
na Corte do Rio de Janeiro em vir-
tude da promulgação do Decreto n. 
4.547, de 9 de julho de 1870, pelo 
qual se “concede a Manoel José da 
Costa Lima Vianna e João Antonio 
de Miranda e Silva ou à Compa-
nhia que organizarem autorização 
para importarem trabalhadores 
asiáticos” (DEMONSTRAÇÃO, 1877, 
p.13).18 No Memorial que serve de 
introdução à coletânea, a diretoria 
da aludida Sociedade dirigia-se 
ao Imperador Dom Pedro II e dele 

solicitava apoio para levar adiante 
o cumprimento de seus objetivos, e 
com isso “satisfazer uma necessida-
de real e urgente, que cada vez mais 
se tem acentuado no país, depois de 
promulgada a sábia e humaníssima 
lei de 28 de setembro de 1871” (ibi-
dem, p. 5).19

A menção à lei de libertação dos 
nascituros, a Lei do Ventre Livre, 
evidencia os vínculos entre a “ques-
tão chinesa” e o problema da mão 
de obra que vinha se tornando cada 
vez mais premente. E um conjunto 
de características essencialmente 
positivas das pessoas que a Socie-
dade Importadora pretendia trazer 
para o Brasil foi enaltecido:

O chinês, Senhor, pelo que conhece 
a Suplicante [a Sociedade cujos 
diretores assinam o Memorial], e 
nota-se em toda parte para onde 
tem sido convidado e atraído, cons-
titui uma população letrada, come-
dida, obediente e laboriosa, e sobre 
laboriosa paciente e mui sofredora.

O operário que possui esses dotes 
não merece o estigma que seus 
adversários lhe atiram às faces. 
Pode ter defeitos, provenientes 
de sua educação, cuja base não é a 
cultura cristã, o que também acon-
tecia com os africanos idólatras e 
muçulmanos que o tráfico, outrora, 
transportava para o Brasil.

[...]

Essa imigração, Senhor, é um an-
teparo contra os efeitos naturais e 
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precipitados dessa revolução que a 
lei de 28 de setembro de 1871 veio 
promover. (ibidem, p. 8-9)

Esse pequeno conjunto de escri-
tos, de Tavares Bastos, Lacerda 
Werneck, Quintino Bocaiúva e 
da diretoria da Sociedade Im-
portadora de Trabalhadores Asi-
áticos de Procedência Chinesa, 
redigidos no decurso do Segundo 
Reinado, foi selecionado com o 
intuito de ilustrar algumas ca-
racterísticas do debate ocorrido 
à época de Dom Pedro II acerca 
da utilização da mão de obra de 
imigrantes vindos da China para 
suprir as necessidades do Império, 
aí subentendendo-se sobretudo 
as da agroexportação cafeeira. 
Além dessas fontes impressas, vali-
-me de algumas profícuas análises 
sobre o dito debate disponíveis na 
historiografia. Mostrou-se nítido 
o forte preconceito, mormente de 
natureza racial, que permeava as 
distintas manifestações e conta-
minava os debatedores. O estigma 
da inferioridade racial, convém 
sempre lembrar, assumia à época 
estatuto de cientif icidade, e os 
alegados “defeitos” dos chins eram 
reconhecidos mesmo por aqueles 
que entendiam ser oportuna a sua 
introdução no país por conta de 
sua potencial contribuição para a 
economia brasileira.

De fato, essa preocupação com as 
necessidades da lavoura desempe-
nhou sempre um papel fundamen-
tal, capaz mesmo, como escreveu 
Quintino Bocaiúva, de “matar o 

preconceito”! E a dominância dessa 
preocupação foi elemento condi-
cionante da própria contradição 
entre a intensidade do debate e os 
números efetivos da imigração chi-
nesa. Assim, decerto os números 
tão modestos compilados por Ro-
bert Conrad refletiram, em alguma 
medida, a força do posicionamento 
contrário ao uso da mão de obra 
chinesa, e o receio de seu preten-
so efeito de degeneração sobre 
a população brasileira. Mas, não 
menos certo, tais números foram 
também impactados pela adoção 
enfim da solução imigrantista para 
o problema da mão de obra, me-
diante a assim chamada grande 
imigração subvencionada, sobretu-
do nos últimos anos da Monarquia 
e, com muito maior intensidade, 
no primeiro decênio da República, 
solução esta alimentada pelo fluxo 
de entrada de italianos estimulado 
pela unificação dos diversos reinos 
da Península Itálica completada em 
1870.20 Em outras palavras, os chi-
neses não foram, ao fim e ao cabo, 
necessários, e os europeus, preferi-
dos por muitos ou quiçá mesmo por 
todos, puderam ser profusamente 
empregados.21 Por conseguinte, no 
que respeita à imigração chinesa 
para o Brasil no período imperial, 
não foi afinal o caso de “matar o 
preconceito”!
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Cord (2018) e Peres (2013, cap. 3).

5  Sobre o “problema da mão de obra” ver, por 
exemplo, Furtado (2009, p. 176-213).

6  Escapa aos meus objetivos neste texto 
o acompanhamento do evolver da assim 
chamada “questão servil”, bem como do 
fluxo de imigração europeia. Remeto os lei-
tores interessados no estudo desses temas à 
leitura, entre muitos outros, de Beiguelman 
(2005), Conrad (1978), Davatz (1980), Ho-
landa (1985) e Petrone (1985).
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7  Consultei o livro mencionado no sítio da 
Brasiliana Digital da UFRJ, disponível em: 
http://brasilianadigital.com.br/obras/
os-males-do-presente-e-as-esperancas-do-
futuro-estudos-brasileiros. Tavares Bastos 
nascera em Alagoas, aos 20 de abril de 1839 
e viria a falecer em Nice, na França, em 3 
de dezembro de 1875. Como apontado em 
Vainfas (2002, p. 689-670), Tavares Bastos 
foi “importante publicista e parlamentar do 
século XIX [...]. [E]stimulou a criação da So-
ciedade Internacional de Imigração, em 1866, 
e divulgou suas ideias através da Memória 
sobre a imigração, em que fez críticas ao la-
tifúndio, reputando-o como grande obstáculo 
ao trabalho livre e à imigração no Brasil”.

8  “A denominação de coolie aparece como 
coles nos escritos portugueses quinhentistas. 
A palavra origina-se do hindu kuli. Evoluindo 
a seguir para coly – koullu e finalmente 
ao francês coulie. Em inglês passou a ser 
coolie, massa móvel de trabalhadores as-
salariados, quer indianos, quer chineses, que 
se irradiaram pelo Ocidente servindo a várias 
sociedades” (YANG, 1977, p. 419).

9  Consultei o livro mencionado, editado por 
B. L. Garnier, no sítio da Biblioteca Digital do 
Supremo Tribunal Federal (STF), disponível 
em: https://bibliotecadigital.stf.jus.br/xm-
lui/handle/123456789/327.

10 Extrapolaria, contudo, os meus objetivos 
neste artigo proceder à exploração das dis-
cussões sobre o tema da imigração chinesa 
ocorridas no Congresso Agrícola do Rio de 
Janeiro. Remeto os leitores interessados 
aos anais daquele evento, publicados em 
edição fac-similada (cf. CONGRESSO AGRÍ-
COLA DO RIO DE JANEIRO, 1878. Anais, 
1988). Ver, também, por exemplo, Czepula 
(2018) e Peres (2013, cap. 4). Também em 
1878, em outubro, realizou-se o Congresso 
Agrícola do Recife, no qual a imigração 
chinesa foi poucas vezes mencionada 
pelos congressistas (cf. PERES, 2013, p. 
151-157).

11 “Modelo de sucesso na Europa de meados 
dos oitocentos, as teorias raciais chegam 
tardiamente ao Brasil, recebendo, no 
entanto, uma entusiasta acolhida, em 
especial nos diversos estabelecimentos 
científicos de ensino e pesquisa, que na 
época se constituíam enquanto centros de 
congregação da reduzida elite pensante 
nacional. [...] [A] década de 70 [do século 
XIX] é entendida como um marco para a 

história das ideias no Brasil, uma vez que 
representa o momento de entrada de todo 
um novo ideário político-evolucionista em 
que os modelos raciais de análise cumprem 
um papel fundamental” (SCHWARCZ, 1993, 
p. 11).

12  “Luiz Peixoto de Lacerda Werneck era 
filho do Barão de Pati do Alferes e um im-
portante cafeicultor da região fluminense. 
Publicou suas opiniões sobre colonização 
em editoriais no Jornal do Comércio, que 
logo foram compilados formando o livro 
intitulado Ideias sobre colonização, em 
1855. Bacharel em direito pela Academia 
de Paris e pela Universidade de Roma, foi 
o mais contundente opositor da imigração 
chinesa antes de 1870” (LIMA, 2021, p. 
183). Consultei a 2ª edição desse livro, 
publicada em 1865 por Eduardo & Hen-
rique Laemmert, no sítio da Biblioteca 
Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM), 
disponível em: https://digital.bbm.usp.
br/handle/bbm/7619.

13  Impossível deixar de notar o quão equivo-
cada se mostraria a análise prospectiva 
de Lacerda Werneck, exposta nos dois 
primeiros parágrafos desta citação!

14  Reproduzi na citação a palavra mandici-
dade, que não existe, constante do livro 
impresso. Tendo em vista o tom adotado 
por Werneck, creio que o termo “correto” 
seria mendacidade, cujos sinônimos são 
fingimento, hipocrisia, falsidade.

15 “O futuro líder republicano, Quintino 
Bocaiúva, como muitos de seus contem-
porâneos, estava em contato direto com o 
assunto imigração. Participou ativamente 
da criação da Imperial Sociedade de Imi-
gração em 1866 [...]” (CZEPULA, 2020, p. 
308). De acordo com Czepula, a experiên-
cia de Bocaiúva como agente de imigração 
em 1866-1867 em Nova York respondeu 
por sua consideração de outras fontes 
possíveis de mão de obra que não a Europa 
ou os Estados Unidos. O opúsculo A crise 
da lavoura, redigido em 1868, integrou 
a coletânea de escritos intitulada Ideias 
políticas de Quintino Bocaiúva, organizada 
em dois volumes por Eduardo Silva e 
publicada em edição conjunta do Senado 
Federal e da Fundação Casa de Rui Barbosa 
(cf. BOCAIÚVA, 1986).

16  Na mesma linha, escreveu Lima (2021, p. 
186) que, para Bocaiúva, “o coolie ideal 
era aquele que cumpria o seu período de 

contrato e voltava para a China, sem se 
amalgamar com a população brasileira”.

17  Consultei o livro mencionado, editado pela 
Tipografia de P. Braga & Cia., no sítio da 
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin 
(BBM), disponível em: https://digital.
bbm.usp.br/handle/bbm/3865.

18  A publicação compõe-se da transcrição 
de decretos referentes à aludida con-
cessão, da reprodução de legislação do 
Império sobre os contratos e transporte 
dos imigrantes, de esclarecimentos sobre 
os trabalhadores chins (manifestações 
de parlamentares e artigos de jornais 
da Corte) e da reprodução de tratados 
celebrados entre o governo chinês e os 
governos da Espanha e do Peru, além de 
alguns outros documentos.

19  Os dois beneficiários do Decreto de julho 
de 1870 estão entre os cinco diretores da 
Sociedade que assinaram o Memorial.

20 Sobre a grande imigração subvencionada e 
sobre o movimento de emigração italiana 
para o Brasil, ver, entre outros, Petrone 
(1985) e Franzina (2006). Para o período 
do Segundo Reinado, Petrone (1985, p. 
277) forneceu algumas cifras sobre a en-
trada de italianos na província paulista: “o 
primeiro grande grupo de italianos chegou 
à Província de São Paulo em 1877, num 
total de cerca de 2.000 imigrantes, mas é 
depois de 1882 que a corrente imigratória 
terá um crescimento contínuo para atingir 
80.749 pessoas em 1888”.

21 “Em 1890, o recém-formado governo re-
publicano promulgou o decreto n. 528, com 
a finalidade de regularizar a introdução 
e a localização de imigrantes no Brasil. 
[...] O documento tinha ares de proibição 
da entrada dos imigrantes da África e da 
Ásia, pois seria permitida apenas com a 
autorização do Congresso Nacional. O 
mesmo decreto incentivava os fazendeiros 
a instalarem imigrantes europeus [...]” 
(LIMA, 2021, p. 198).
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Recuperação Econômica e Financiamento do Desenvolvimento 
Sustentável Segundo a CEPAL

Rômulo Manzatto (*)

Recente Informe Especial da Co-
missão Econômica para a Amé-
rica Latina (CEPAL) indica que o 
aumento das desigualdades e os 
retrocessos ambientais ocorridos 
na região podem ser processos di-
fíceis de reverter.

Publicado em 27 de janeiro de 
2022, o mais recente Informe Es-
pecial da CEPAL faz parte de uma 
série de estudos elaborados no âm-
bito da resposta técnica idealizada 

pela Comissão para a situação pan-
dêmica global, com foco em seus 
impactos na América Latina.

O estudo ressalta que, durante o 
período da pandemia de Covid-19, 
houve uma piora generalizada da 
situação ambiental nos países da 
região, além de retrocessos palpá-
veis nos indicadores ligados aos 
Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS).1

O relatório traça um panorama do 

pronunciado aumento das tempe-

raturas médias na América Latina, 

lembrando que, no médio prazo, 

2020 foi um dos três anos mais 

quentes da história no México e em 

toda a América Central e Caribe, 

além de ter sido o segundo ano 

mais quente da série histórica na 

América do Sul.

                                                                   Fonte: Cepal (2022, p.3)
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O documento não deixa de destacar 
que o aumento das temperaturas 
pode prejudicar o rendimento da 
produção agrícola na região, além 
de impactar negativamente a dis-
ponibilidade de recursos hídricos, 
com efeitos também negativos nos 
ecossistemas marinhos e terres-
tres. (CEPAL, 2022, p. 3)

Nesse sentido, um dos efeitos am-
bientais negativos mais visíveis do 
período de pandemia consistiu no 

substancial aumento dos resíduos 
plásticos. O descarte inadequado 
de máscaras e materiais de prote-
ção tem levado a um maior nível 
de contaminação marinha por par-
tículas plásticas contaminantes e 
metais pesados. (ibidem, p. 8)

Um dos alertas mais importantes 
do estudo refere-se ao conside-
rável aumento do desmatamento 
na América Latina, especialmente 
no Brasil. Com base em dados do 

Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (INPE), o relatório informa 
que a área de desflorestamento na 
região da Amazônia Legal brasi-
leira aumentou de 10.120 km² em 
2019 para 11.088 km² em 2020.

O panorama mais amplo mostra 
que a situação é ainda pior. Desde 
2012, a área de desmatamento 
aumentou de pouco mais de 4.000 
km² para os atuais 11.088 km² re-
gistrados em 2020.

                                                                  Fonte: Cepal (2022, p.11)

Ressalta-se que essa atividade é 
predominantemente ilegal, já que 
cerca de 94% do desmatamento 
realizado na região não segue os 
parâmetros legais que regulam a 
atividade. (ibidem, p.10)

As consequências negativas do 
desmatamento são múltiplas, cita o 
documento. Incluem o aumento das 
emissões de gases de efeito estufa, 

dada a mudança de perfil de uso 
do solo e o considerável aumento 
do risco de surgimento de novas 
pandemias e endemias. Outro efei-
to negativo consiste na pronun-
ciada redução da biodiversidade 
na América Latina. Estima-se que 
entre 1970 e 2016 já teria havido 
uma queda de 94% na variedade 
de espécies observadas na região. 
(ibidem, p.10)

Nas regiões urbanas, o período de 
pandemia levou a um pronunciado 
aumento da pobreza e do número 
de assentamentos informais. O 
informe comenta que já em 2018, 
antes da pandemia global, cerca 
de 21% da população de 12 países 
representativos já vivia em condi-
ções precárias (Argentina, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Gua-
temala, Honduras, México, Para-
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guai, Peru, República Dominicana e 
Uruguai). A situação piorou com a 
queda na renda das famílias, o que 
acabou por dificultar ainda mais 
o acesso a moradias regulares, ou 
mesmo à autoconstrução de mora-
dias. (ibidem, p.7)

Outro retrocesso foi observado na 
composição das exportações da re-
gião. Houve diminuição da partici-
pação do que o relatório chama de 
bens ambientais, fato que pode in-
dicar uma tendência de reprimari-
zação da pauta de exportações dos 
países da região, afirma o estudo.

A produção e a exportação de bens 
ambientais são vantajosas para 
os países da região uma vez que 
contribuem para aumentar a pro-
dutividade da região em médio e 
longo prazo, e mobiliza tecnologias 
e processos produtivos ligados à 
transição para a economia verde e 
para as cadeias de produção des-
carbonizadas. (ibidem, p. 8)

Não menos preocupante é a cons-
tatação de que vem aumentando a 
distância entre os compromissos 
ambientais assumidos pelos países 
da região e as medidas efetivas to-
madas para concretizá-los.

O informe da CEPAL nota que nos 
últimos anos os países da região 
aumentaram seus compromissos 
de redução de emissões para o 
combate ao aquecimento global. 
Ocorre que as novas promessas 
não foram traduzidas em recursos. 
Pelo contrário, nesse mesmo perí-

odo houve uma queda substancial 
nos gastos em proteção ambiental 
na América Latina.

O orçamento ambiental executado, 
em moedas locais, caiu mais de 
40% na Colômbia, cerca de 30% 
no Brasil e aproximadamente 20% 
na Argentina. No agregado, os gas-
tos para proteção ambiental já 
partiam de um patamar baixo. 
Entre os anos de 2016 e 2019 esses 
gastos representaram, em média, 
somente 0,4% do orçamento dos 
governos centrais da região. Em 
2020, essa participação caiu pela 
metade, agora compreendendo não 
mais do que 0,2% do gasto total.2

Em um cenário de recuperação de-
sigual e aumento das assimetrias 
mundiais, o relatório da CEPAL 
traz dados preocupantes. 

O estudo alerta que a recupera-
ção econômica da região tem se 
focado especialmente em medidas 
voltadas à manutenção do nível de 
consumo, mas debilitando outros 
serviços públicos fundamentais. 
Em termos ambientais, a recupe-
ração tem reforçado um padrão de 
desenvolvimento não sustentável, 
de grande impacto ambiental e 
muito dependente de combustíveis 
fósseis. (ibidem, p.1)

Mesmo assim, a Comissão acredita 
ainda ser possível que um esforço 
direcionado e coordenado possa 
ampliar o espaço fiscal voltado à 
recuperação econômica sustentá-
vel na América Latina. No entanto, 

seria preciso agir com urgência. 
(ibidem, p.1-2)
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1  Dada a quantidade de dados relevantes, 
optei por dividir o artigo em duas partes. 
Na primeira, abordo alguns dos problemas 
e fatos estilizados apontados pela Comissão 
quanto à dimensão do desenvolvimento 
sustentável. Na segunda parte, a ser pu-
blicada na próxima edição de Informações 
Fipe, serão sintetizadas algumas das reco-
mendações da CEPAL para a recuperação 
econômica e o financiamento do desen-
volvimento sustentável na região. Para uma 
análise não restrita à América Latina dos 
impactos da pandemia de Covid-19 nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
pode ser útil consultar Sachs et al. (2021)

2  Foram considerados os dados de 11 países: 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, México, Peru, 
República Dominicana e Uruguai.
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