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dando destaque para informações relativas à taxa e ao perfil da ocupação da
mão de obra, bem como à taxa de subutilização do trabalho.

Hélio Zylberstajn apresenta uma amostra da literatura já produzida acerca da
produtividade no teletrabalho e discute questões como a Medida Provisória
1108, que proporcionou segurança jurídica ao regime de trabalho híbrido.

Rodrigo De Losso, Felipe Sande e Elias Cavalcante Filho trazem esclarecimentos sobre o compartilhamento de risco de capital no mercado brasileiro de
concessões e parcerias público-privadas (PPPs).

Rogério Nagamine Costanzi analisa a evolução, nas últimas duas décadas, do
estoque de benefícios e beneficiários tanto do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) quanto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Emílio Chernavsky faz alguns apontamentos acerca da ideia da participação
privada para investimentos em infraestrutura.
Carlos Nathaniel Rocha Cavalcante e Rodrigo De Losso discutem as finanças
de São Paulo nos últimos quatro anos, em que o Estado precisou desenhar
novos mecanismos, dada a dificuldade de arrecadação e o aumento de gastos
essenciais com a pandemia da Covid-19.

Gabriel Brasil faz considerações sobre as perspectivas de uma maior integração regional dos países da América Latina, tendo em consideração, por
exemplo, os interesses americanos e chineses na região.

Guilherme Tinoco discute o aumento da inflação do país no acumulado dos
últimos meses, apresentando perspectivas para o ano corrente e para a inflação de médio e longo prazo.

O NEFIN apresenta os principais fatores de risco utilizados na literatura, assim
como o dividend yield, short interest e IVol-BR, utilizando dados brasileiros.

O CEMEC – Fipe analisa quais setores apresentaram aumento da taxa de investimento e, utilizando indicadores da disposição de investir das empresas
abertas, formula expectativas acerca da sustentação desses investimentos
no longo prazo.
Esta seção divulga a pesquisa acadêmica desenvolvida por mestrandos e
doutorandos do Departamento de Economia da FEA/USP, publicando os
resumos das dissertações e teses defendidas recentemente.
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Mercado de Trabalho: Retomada com Precariedade
Vera Martins da Silva (*)

As informações sobre o mercado
de trabalho apresentam resultados
positivos nos últimos trimestres
com dados disponíveis, mas a Desocupação e o número de pessoas
em trabalho precário ou desalentadas nesse mercado ainda são muito
desfavoráveis. Segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC/IBGE), a
Taxa de Desocupação apresentou
leve declínio entre os trimestres
de setembro/outubro/novembro
de 2021 (11,6%) e o seguinte, dezembro/janeiro/fevereiro (11,2%).
Isso significou uma redução de 389
mil Desocupados entre esses dois
trimestres, ou seja, queda de 3,1%.

A População Ocupada aumentou
em 304 mil pessoas entre esses
dois trimestres (+0,3%). O número
de pessoas na Força de Trabalho

(soma dos Ocupados mais os Desocupados em busca de trabalho no
mês anterior à pesquisa) manteve-se estável na comparação entre
esses dois períodos, estimado em
107 milhões de pessoas. Já a População Fora da Força de Trabalho
apresentou aumento de 481 mil
pessoas (+0,7%).

1 Mudanças no Perfil de Tipo de
Ocupação

O maior crescimento estimado pela
PNADC foi entre os Empregados
do Setor Privado (exclusive Domésticos), com acréscimo de 473
mil pessoas (+1%) e, entre estes,
destaca-se o aumento de 371 mil
Empregados com Carteira Assinada (+1,1%), seguido de um aumento
de 102 mil Empregados do Setor

Privado sem Carteira Assinada
(+0,8%). Os Empregadores apresentaram crescimento de 203 mil
pessoas (+5,2%) com aumento da
formalização desse grupo. Na comparação entre esses dois trimestres houve aumento de 5,9% dos
com CNPJ e acréscimo de apenas
2,6% dos sem CNPJ.

Os Empregados Domésticos e os
Empregados do Setor Público apresentaram estabilidade nesses dois
trimestres. O grupo dos Empregados Domésticos apresentou estabilidade em 5,6 milhões de pessoas,
com aumento da formalização:
ocorreu um aumento de 5,1% nos
Domésticos com Carteira e redução
de 0,3% entre os Sem Carteira. Os
Ocupados no Setor Público mantiveram estabilidade nesses dois
trimestres, estimados num total
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de 11,3 milhões de pessoas. Desse
total, 7,7 milhões são Servidores
Estatutários e Militares, 1,3 milhões Funcionários Com Carteira
e um espantoso contingente de 2,4
milhões de Sem Carteira, mesmo
atuando no setor público, que é o
centro de regulações variadas.
Destaca-se também a redução expressiva do contingente de 488 mil
Conta Própria (1,9%), especialmente daqueles sem CNPJ, que tiveram
redução de 355 mil (1,8%) e de redução de 133 mil com CNPJ (2,1%).
Este grupo, que tinha sido o refúgio
de muitos trabalhadores que perderam emprego durante a desorganização econômica devido à pandemia, passou por esvaziamento com
a retomada da economia e geração
de postos de trabalho formais.
A retomada do emprego se deu
especialmente em atividades relacionadas a Serviços, as mais impactadas pela pandemia entre 2020 e
2021, em especial no Comércio e
Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, com aumento
de 244 mil (+1,3), Outros Serviços
189 mil (+4%) e Transporte, Armazenagem e Correio, com acréscimo
de 103 mil (+2,1%). No sentido inverso, ocorreu uma redução de 261
mil na Construção (3,5%), redução
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de 114 mil na Agropecuária (1,3%)
e de 55 mil na Indústria (0,4%).

Embora a Taxa de Desocupação
tenha apresentado pequena redução entre os dois últimos trimestres com dados divulgados,
ainda é elevada, 11,2% da Força
de Trabalho. O problema vai piorando quando se incluem as ocupações econômicas precárias e o
desemprego por desalento. A Taxa
Combinada de Desocupação e Subocupação por Insuficiência de
Horas Trabalhadas foi estimada em
17,4% no trimestre de dezembro/
janeiro/fevereiro de 2022, o que
corresponde a cerca de 6,6 milhões
de pessoas com Insuficiência de
Horas Trabalhadas. Já o número de
Desalentados foi estimado em 4,7
milhões nesse mesmo trimestre,
mostrando estabilidade em relação
ao trimestre anterior.
A Taxa Composta de Subutilização
da Força de Trabalho (percentual
de Pessoas Desocupadas, Subocupadas por Insuficiência de Horas
Trabalhadas e na Força de Trabalho Potencial em relação à Força de
Trabalho Ampliada) foi estimada
em 23,5% no trimestre dezembro/
janeiro/2021/fevereiro/2022, uma
queda de 1,5 pontos percentuais
em relação ao trimestre anterior,

mostrando melhora no mercado
de trabalho como um todo. Ainda
assim, o total de Desocupados,
Subocupados por Insuficiência de
Horas Trabalhadas ou na Força de
Trabalho Potencial foi estimado em
27,3 milhões de pessoas no trimestre encerrado em fev/2022, o que é
um volume de pessoas gigantesco,
um potencial produtivo desperdiçado.

O Gráfico 1 apresenta a evolução da
Taxa de Desocupação, tradicionalmente divulgada, e da Taxa Composta de Subutilização da Força de
Trabalho desde o primeiro trimestre de 2018, taxas sempre muito
elevadas e cujos indicadores estimados pioraram muito em 2020
em decorrência das medidas de
contenção da pandemia da Covid19. Nota-se a tendência de queda
dessas taxas de Desocupação no
período mais recente. Contudo,
estão ocorrendo fatores adversos,
mais choques externos, como a
forte pressão inflacionária em função dos aumentos de preços das
commodities em face da guerra na
Ucrânia e eventual retomada econômica dos diversos países. Tudo
isso deverá ter impacto negativo na
recuperação do mercado de trabalho ao longo de 2022.
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Gráfico 1 – Taxa de Desocupação e Taxa Composta de Subutilização de Mão de Obra,
Brasil, Tri I.2018 a Dez/2021/Jan/Fev/2022. (%)

Fonte: Sidra/ IBGE.

Apesar da melhora da Taxa de Desocupação e da
formalização entre os trimestres set/out/nov/21 e
dez/21/jan/fev/22, o Rendimento Médio Real apresentou estabilidade em torno de R$ 2.511,00 e a Massa
de Rendimentos Reais, estimada em R$ 234 bilhões,
apresentou pequeno crescimento, mas ainda se encontra 6% abaixo do período pré-pandemia. Isto tem
contido o crescimento do consumo das famílias, além
da própria elevada Taxa de Desocupação e do aumento

no custo do crédito com o aumento das taxas de juros,

dentro de um contexto de política anti-inflacionária.
O Gráfico 2 apresenta a evolução da Massa de Rendi-

mento Real Mensal de Todos os Trabalhos, mostrando

que, segundo os últimos dados disponíveis, a massa de
rendimento real encontra-se no mesmo nível do início
de 2018. Enquanto isso, a população cresce e o país
1

empobrece em termos per capita.

abril de 2022

6

análise de conjuntura

Gráfico 2 – Massa de Rendimento Real de Todos os Trabalhos, Habitualmente Recebido por Mês,
Brasil, Tri I.2018 a Dez/21/Jan/Fev/2022. R$ Milhões

Fonte: Sidra/IBGE.

2 Informações do Novo Caged

O Novo Caged − sistema do Ministério do Trabalho que inclui dados
administrativos informados pelas
empresas sobre movimentação de
empregados formais − apresentou
uma geração líquida de vínculos
empregatícios de 2,7 milhões no
país como um todo ao final do ano
de 2021. Desse total, destaca-se o
maior crescimento de 1,2 milhões
em Serviços (+6,9%), 656 mil no
Comércio (+7,3%), aumento de 476
mil na Indústria (+6,4%) e 245 mil
na Construção (+12%).
Por faixa etária, no acumulado de
2021, a maior ampliação de geração de empregos ocorreu para indivíduos entre 18 e 24 anos (57%),
com Ensino Médio Completo (73%)
e Ensino Médio Incompleto (8%), e
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8% com Ensino Superior Completo. Em termos regionais, o maior
aumento absoluto ocorreu no Sudeste, com 1,3 milhões de novos
v ínculos (+6,9%), mas o maior
crescimento relativo ocorreu na
Região Norte, com aumento de
158 mil novos vínculos (+8,9%).
Nessa região, destaca-se o Estado
do Pará, com crescimento de vínculos empregatícios de 10%, ligado
ao crescimento de regiões de mineração.
Em 2022, foram criados até fevereiro 328 mil vínculos formais no
país, com destaque para o crescimento de 317 mil (1,65%) no
setor de Serviços, 95 mil (1,2%) na
Indústria, 76 mil (3,8%) na Construção e 42 mil na Agropecuária
(2,5%). Em 2021, a Agropecuária
foi o setor econômico que menos

gerou empregos formais, 145 mil
ou 5% do emprego gerado, o que
é compatível com sua baixa participação no Produto Interno Bruto.
Foi-se o tempo em que a Agropecuária era a grande fonte de emprego no país. Agora, tem-se quase
a totalidade da população na área
urbana e envolvida em atividades
de serviços, cuja produtividade é
altamente variável.
Entre janeiro e fevereiro de 2022,
o Comércio perdeu 50 mil postos
de trabalho (0,5%), o que é normal
logo após o período de auge de vendas nas festas do final do ano. Este
período de baixa nas atividades do
Comércio coincide também com
as férias escolares e a mudança no
perfil de consumo das famílias.

7

análise de conjuntura
Em termos regionais, em 2022, até fevereiro, destaca-se o aumento de vínculos empregatícios no Sudeste
(aumento de 211 mil, ou 1,1%), especialmente no Estado de São Paulo (de 142 mil, ou 1,9%). Neste período
mais recente, ocorreu o crescimento de Trabalhadores
de Produção de Bens e Serviços Industriais (146 mil),
destacando-se a inclusão produtiva de trabalhadores
com Ensino Médio Completo (66%). Nessa expansão,
o que mais cresceu foram vínculos de trabalho na
Construção Civil (29 mil), sendo 29% destes como
pedreiros. Portanto, se no passado a Agropecuária era
o motor da economia, a Indústria de Transformação
já teve seu auge e agora luta duramente para sobreviver, a Indústria da Construção é atualmente um fator
fundamental para o bom desempenho da economia
brasileira.

1 Em 2021, o PIB per capita foi estimado em R$ 40.688,10, semelhante
ao de 2016 e 8% inferior ao estimado em 2013, pico da estimativa.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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A Regulamentação do Regime de Trabalho Híbrido: Lei ou Negociação?
Hélio Zylberstajn (*)

1 Introdução
A primeira consequência trabalhista relevante da pandemia foi a
abrupta segmentação entre os trabalhadores presenciais e os virtuais. Trabalhadores cujas ocupações
podem ser exercidas de forma remota migraram rapidamente do regime de trabalho presencial para o
virtual. Os que exercem ocupações
presenciais permaneceram nos
seus locais de trabalho e passaram
a formar o contingente de “trabalhadores heróis”, ou trabalhadores
essenciais, pois se arriscaram diariamente a adquirir a doença nos
seus ambientes de trabalho ou nos
deslocamentos para o trabalho e
para casa. Suas atividades continuaram as mesmas, mas acompanhadas de um grande componente
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de risco sanitário. Todos devemos
o reconhecimento e a homenagem
aos presenciais, que garantiram a
continuidade da atividade econômica, mesmo nos piores momentos
da pandemia.

Os trabalhadores a distância, por
sua vez, vivenciaram a situação
inteiramente nova de operar sob o
regime de trabalho remoto (também designado por teletrabalho
ou trabalho a distância ou ainda
home office). Tiveram que aprender
rapidamente a administrar e dividir seu tempo e sua atenção num
ambiente em que as relações familiares e de trabalho competem por
se manifestarem simultaneamente
e no mesmo local. Com o teletrabalho, empresas e trabalhadores
se viram diante de novos desafios.

Por exemplo: como manter a produtividade do trabalho? O trabalho
remoto a aumenta ou a diminui?
Como controlar a jornada de trabalho? Relacionado com esta última, o
teletrabalho aumenta a duração da
jornada? Se sim, as empresas retribuem com pagamento de horas extras e adicionais? Ou, ao contrário,
o novo regime suaviza a jornada de
trabalho? E mais: como o teletrabalho afeta a privacidade do trabalhador? Como são administrados os
novos riscos à saúde decorrentes
do trabalho digitalizado? E quem
deve pagar os gastos decorrentes
do trabalho a distância (eletricidade, conexão com a internet, manutenção do equipamento etc.)?
A nova situação tem sido objeto
de muitos estudos, que procuram
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respostas para estas e para outras
questões. A seguir, apresenta-se
uma amostra pequena da literatura
que já se produziu sobre o tema,
aqui concentrada no tema da produtividade no teletrabalho. Sabe-se, por exemplo, que o teletrabalho
reduziu ou até mesmo eliminou o
tempo gasto com o transporte do/
para o local de trabalho e o tempo
ganho parece ser usado para reuniões virtuais (os tão conhecidos
“calls”), que substituem o contato
presencial direto e frequente da
época anterior à pandemia (TEODOROVICZ et al., 2022).
Pesquisadores investigam também
a relevante questão da escolha das
empresas entre autonomia versus
controle sobre o trabalho, com vistas a manter ou aumentar a produtividade do trabalho. Há evidências
indicando que a autonomia aumenta a produtividade do teletrabalho
e o desempenho da empresa, desde
que combinada com um domicílio
familiar amigável ao trabalho e
metas de produção realistas. Nestas condições, os trabalhadores
podem até mesmo alterar suas
preferências no pacote de remuneração, optando por mais benefícios
a aumentos salariais, combinação
que diminui o custo do trabalho
para a empresa e aumenta a satisfação do empregado (BECKMANN,
2016). Mas a questão da produtividade no teletrabalho não está
pacificada, pois há evidências em
sentido contrário, indicando que
a produtividade do teletrabalho
aumentou ao longo da pandemia

(provavelmente devido à evolução
em alguma curva de aprendizado),
mas que, mesmo assim, é menor do
que antes da pandemia (MORIKAWA, 2022).

Para as empresas, o teletrabalho
reduziu muitos custos, especialmente os relacionados à infraestrutura. Ao mesmo tempo, criou o desafio aqui documentado, de manter
o nível de produtividade anterior
à pandemia. Por outro lado, muitos trabalhadores aprenderam a
gostar da experiência de trabalhar
em casa e de ter mais autonomia.
Com a redução da letalidade e do
contágio da covid-19, as empresas
iniciaram o movimento de volta ao
regime presencial e descobriram
que muitos empregados não ficaram satisfeitos com o retorno. A
insatisfação tem sido revelada em
matérias jornalísticas recentes e
também tem sido documentada em
pesquisas sistemáticas.

O aparente desencontro de interesses parece estar induzindo uma
solução intermediária e consensual, que contempla todas as preferências e que, por essa razão, pode
ter resultados muito positivos para
os dois lados: é o regime de trabalho híbrido. Já se dispõe inclusive
de evidências empíricas sobre as
qualidades e as maneiras de utilizar este regime (FOWELL, 2022).
No Brasil, sabe-se que o regime de
trabalho híbrido é largamente utilizado nos setores administrativos
e nas ocupações típicas de TI.

Os próximos parágrafos discutem o
teletrabalho no Brasil, apresentando, primeiro, as bases legais que o
regulamentam, inclusive a recente
Medida Provisória 1.108, que deu
segurança jurídica exatamente
ao regime híbrido. Em seguida,
apresenta-se um conjunto de evidências sobre a inclusão do regime
híbrido nas negociações coletivas,
documentadas por informações
extraídas do Salariômetro da Fipe.

2 Legislação Aplicável ao Teletrabalho
Em 2017, a Lei 13.467 implantou
a ampla Reforma Trabalhista que,
entre outras inovações relevantes,
estabeleceu a dispensa de controle
de jornada para o teletrabalho. O
uso do home office estava então
se tornando frequente, a ponto de
atrair a atenção do legislador para
a dificuldade de controle sobre o
trabalho a distância. A Lei 13.467
não se preocupou com outros aspectos do teletrabalho, pois seu
objetivo maior era induzir a ampliação do escopo da negociação
coletiva, considerado pelo legislador como o mecanismo mais apropriado para regular as relações
de trabalho. Com esta abordagem,
limitou-se a garantir a autonomia
na distribuição do tempo de trabalho. Quando a pandemia atingiu
o Brasil, as empresas se sentiram
suficientemente seguras para adotar de forma generalizada o home
office, decisão que reduziu os im-
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pactos negativos sobre a atividade
econômica.

Dois anos de uso do teletrabalho
trouxeram ao debate a necessidade
de rever a dispensa generalizada
do controle de jornada. Os sindicatos argumentam que, com a liberalização do controle, as empresas
estariam submetendo os empregados a jornadas extensas, maiores que as 8 horas previstas na
Constituição, e/ou a um ritmo de
trabalho excessivamente intenso.
O teletrabalho, argumentam ainda
os sindicatos, pode produzir doenças ocupacionais de natureza física
ou mental, que prejudicam a saúde
dos seus representados. Como a
Lei 13.467 não dispõe sobre estes
aspectos, o vazio regulatório gerou
situações de insatisfação no trabalho, induziu reclamações na Justiça
do Trabalho e trouxe insegurança
jurídica às empresas. Além disso,
a volta ao regime presencial tem
também criado insatisfações que
levam as empresas a adotar o regime de trabalho híbrido, situação
não prevista na Lei 13.467, e que
também tem potencial para produzir litigiosidade e mais insegurança
jurídica.
Para corrigir estas situações e
algumas outras, o governo editou a Medida Provisória 1.108,
em 25/03/2022, uma tentativa de
aperfeiçoamento da regulamentação da matéria. Algumas das mudanças introduzidas são listadas a
seguir:
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• A dispensa de controle de jornada

• A base territorial para os traba-

agora se aplica apenas aos casos

lhadores remotos é a da empresa

de remuneração por produção.

que os contrata.

Neste caso, o trabalhador tem
liberdade para adotar horário
flexível e até mesmo descontínuo
de trabalho.
A MP foi coerente ao manter a isenção de controle de jornada no caso
de remuneração por produção.
A própria regra de remuneração
funciona como um “dosador” do
esforço do empregado. No entanto,
permanece a questão da possibilidade de estabelecimento de metas
muito exigentes, que podem induzir sobrecarga de trabalho.
• Quando a remuneração é fixa, é
preciso controlar a jornada e a
empresa escolhe o instrumento
de controle, podendo ser inclusive
o telefone celular.
Aqui a MP acerta duplamente. Primeiro, estabelece o controle de jornada quando a remuneração é fixa;
segundo deixa à empresa a escolha
do instrumento de controle. Nas
gestões petistas, o governo tinha
obrigado o uso do REP (Registro
Eletrônico de Ponto), de modelo
único e ultrapassado já na época
da sua implantação. Pelo menos
no teletrabalho, as empresas e os
trabalhadores podem agora usar
instrumentos mais modernos e eficientes, de livre escolha.

A MP adota aqui um enfoque contemporâneo. Para não deixar dúvida sobre a entidade sindical que
representa o trabalhador, o critério
é a localização da empresa. É fácil
perceber a importância da adoção
deste critério, tendo em vista a
proliferação do trabalho a distância. Eliminou-se a possibilidade de
a empresa ter que lidar com inúmeros sindicatos, localizados em municípios onde os teletrabalhadores
residam.
• Estagiários e aprendizes podem
exercer suas atividades no regime
de teletrabalho.
Esta autorização estava realmente faltando. Dará segurança às
empresas e ampliará as oportunidades de trabalho para trabalhadores jovens, os mais vulneráveis
à desocupação, na fase crítica de
transição da escola para o mercado
de trabalho.
• Reembolso de gastos com energia
elétrica, internet e demais equipamentos necessários ao teletrabalho.
É uma garantia necessária que a
MP assegura para os teletrabalhadores.
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• A empresa pode adotar o regime
híbrido, com liberdade de calibrar
o número de dias em casa e na
empresa.
Este dispositivo atende exatamente
a tendência de volta ao presencial e
dá garantia legal para a adoção
do regime híbrido. O texto deixa
claro que o trabalho em casa ou na
empresa não precisa ser preponderante para caracterizar a natureza
híbrida do regime de trabalho.

Para um rápido balanço, note-se
primeiro que a MP 1.108 introduz
avanços importantes para o teletrabalho e particularmente para
o regime híbrido. Sua principal
virtude é ter abordado os temas de
forma qualitativa, evitando quantificações e regras excessivamente
detalhadas. Por exemplo, na definição de regime híbrido, deixou
a combinação do local de trabalho (casa ou empresa) totalmente
aberta e flexível. Outro exemplo:
contrariamente à nossa tradição
na legislação trabalhista, não fixou
valores para o reembolso das despesas com a infraestrutura para o
trabalhador. Felizmente, de novo
contrariando nossa tradição, os
autores da MP não tiveram a pretensão de cobrir todos os aspectos
da matéria, o que teria produzido
uma legislação extensa e detalhada
e provavelmente inviável e inaplicável.

Há diversos temas não abordados,
entre os quais, talvez o mais relevante, a saúde ocupacional, matéria
complexa e de regulação difícil e
muito técnica. A MP 1.108 não encerra o capítulo da regulação do
teletrabalho, deixando um vasto
campo para a autorregulação por
meio da negociação coletiva que, na
verdade, já está ocorrendo. A próxima seção apresenta um balanço
da negociação coletiva do regime
híbrido, utilizando os dados coletados no Salariômetro da Fipe (www.
slariometro.fipe.org.br).

3 O Regime Híbrido de Trabalho
na Negociação Coletiva
O Salariômetro acompanha o conteúdo das negociações coletivas
utilizando os instrumentos que
o Ministério do Trabalho e Previdência disponibiliza na página
Mediador (http://www3.mte.gov.
br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo). Para este texto,
procuraram-se acordos coletivos
e convenções coletivas com início
de vigência entre janeiro/2021 e
março/2022, selecionando os instrumentos que contêm cláusulas de
regime híbrido de trabalho. Foram
encontrados 496 instrumentos,
sendo 362 acordos e 134 convenções.

A Tabela 1 e os Gráficos 1, 2 e 3 a
seguir apresentam a presença da
negociação do regime híbrido ao
longo do período estudado, que foi

dividido em cinco trimestres. No
total, foram examinados 39.377
instrumentos (31.621 acordos coletivos e 7.756 convenções coletivas), que tinham sido enviados ao
Mediador e disponibilizados pelo
Ministério do Trabalho e Previdência até o fechamento deste artigo.
Note-se que a quantidade de instrumentos do primeiro trimestre
de 2022 é bastante inferior à do
primeiro trimestre do ano anterior.
Isso se deve à demora para as partes enviarem os instrumentos negociados ao Mediador. Registre-se
que, como a análise leva em conta
as proporções e não as quantidades absolutas, não se espera que a
menor quantidade de instrumentos
observada nos trimestres mais recentes afete os resultados obtidos.
A Tabela 1 revela que a presença de
cláusulas de regime híbrido é ainda
pequena, chegando a apenas 1,2%
do total de instrumentos, sendo
maior nas convenções coletivas
(1,7%) do que nos acordos coletivos (1,1%). Merece destaque o salto
na presença de cláusulas de regime
híbrido nos acordos coletivos, que
atingiu 5,1%, nível que pode indicar uma possível tendência de rápido crescimento, a ser confirmada
nos trimestres seguintes. Os Gráficos 1 a 3 revelam a tendência crescente da presença do regime de
trabalho híbrido nas negociações
coletivas. No conjunto, a presença
cresceu 0,5 pontos percentuais,
passando de 0,9% para 1,4% no
período examinado (Gráfico 3).
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Tabela 1 – Presença de Cláusulas de Regime de Trabalho Híbrido nas Negociações Coletivas –
1º Trimestre/2021 a 1º Trimestre de 2022
Estrutura da negociação

2021T1
2021T2
2021T3
Quantidade de negociações
9063
10353
5048
2229
2568
1067
11292
12921
6115
Quantidade de negociações de regime híbrido
72
35
10
29
39
21
101
74
31
Proporção de negociações de regime híbrido
0,8%
0,3%
0,2%
1,3%
1,5%
2,0%
0,9%
0,6%
0,5%

Acordos coletivos
Convenções coletivas
Total
Acordos coletivos
Convenções coletivas
Total
Acordos coletivos
Convenções coletivas
Acordos e convenções

2021T4

2022T1

Total

4126
773
4899

3031
1119
4150

31621
7756
39377

209
10
219

22
35
57

362
134
496

5,1%
1,3%
4,5%

0,7%
3,1%
1,4%

1,1%
1,7%
1,2%

Fonte: Mediador/MTP. Elaboração: Salariômetro da Fipe.

Gráfico 1 – Presença deGráfico
Cláusulas
de Trabalho
Híbrido
– Acordos
– 1º Trim/2021 a 1º Trim/2022
1: Presença
de cláusulas
de trabalho
híbrido -Coletivos
Acordos coletivos
1o Trim/2021 a 1o Trim/2022

6,0%

5,0%

5,1%

Fonte: Mediador/MTP
Elaboração: Salariômetro da Fipe

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%
0,8%
0,0%

-1,0%

0,7%
0,3%

2021T1

2021T2

0,2%

2021T3

Fonte: Mediador/MTP. Elaboração: Salariômetro da Fipe.
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Gráfico 2 - Presença de Gráfico
Cláusulas
de Trabalho
Híbrido
– Convenções
Coletivas
– 1º Trim/2021 a 1º Trim/2022
2: Presença
de cláusulas
de trabalho
híbrido - Convenções
coletivas
1o Trim/2021 a 1o Trim/2022

6,0%

5,0%
Fonte: Mediador/MTP
Elaboração: Salariômetro da Fipe

4,0%

3,0%

3,1%

2,0%

1,0%

2,0%
1,3%

1,5%

1,3%

0,0%

-1,0%

2021T1

2021T2

2021T3

2021T4

2022T1

Fonte: Mediador/MTP. Elaboração: Salariômetro da Fipe.

Gráfico 3 - Presença de Gráfico
Cláusulas
de Trabalho
Híbrido
– Acordos
Convenções
– 1º Trim/2021 a 1º Trim/2022
3: Presença
de cláusulas
de trabalho
híbrido e
- Acordos
e convenções
1o Trim/2021 a 1o Trim/2022

6,0%

5,0%
Fonte: Mediador/MTP
Elaboração: Salariômetro da Fipe

4,5%

4,0%

3,0%

2,0%

1,4%

1,0%
0,9%
0,6%

0,5%

2021T2

2021T3

0,0%

-1,0%

2021T1

2021T4

2022T1

Fonte: Mediador/MTP. Elaboração: Salariômetro da Fipe.

abril de 2022

14

temas de economia aplicada
Os técnicos do Salariômetro examinaram cada um dos
496 instrumentos para conhecer o conteúdo das cláusulas de trabalho híbrido. A Tabela 2 a seguir apresenta os resultados encontrados, e mostra, primeiramente, que os acordos coletivos são mais ricos do que as
convenções coletivas na regulamentação deste regime
de trabalho. Este resultado não é surpreendente, pois

o acordo coletivo, por envolver diretamente a empresa
e o sindicato, é mais apropriado do que a convenção
coletiva para negociar detalhes que interessam aos
dois lados. A convenção coletiva última é um instrumento indireto, que envolve as duas entidades sindicais e geralmente não desce aos detalhes que interessam mais de perto à empresa e aos trabalhadores.

Tabela 2 - Aspectos do Trabalho em Regime Híbrido Regulados na Negociação Coletiva –
1º Trimestre/2021 a 1º Trimestre de 2022

Cláusulas de regime híbrido

Acordos

Convenções

Acordos e convenções

Negociações de regime híbrido

362

134

496

Aspectos regulados - Quantidades
Controle de jornada

183

2

185

Ajuda de custo

272

40

312

Horário flexível

133

58

191

Prevenção de acidentes

252

9

261

Aspectos regulados - Proporções
Controle de jornada

50,6%

1,5%

37,3%

Ajuda de custo

75,1%

29,9%

62,9%

Horário flexível

36,7%

43,3%

38,5%

Prevenção de acidentes

69,6%

6,7%

52,6%

O exame do conteúdo negociado revelou a existência
de quatro temas mais frequentes na negociação do
regime híbrido. O primeiro é a ajuda de custo para
financiar as despesas do empregado com a operação
do seu equipamento. Esta cláusula está presente em
62,9% dos casos (75,1% nos acordos e 29,9% nas
convenções). A segunda cláusula mais frequente é a
de prevenção de acidentes, com 52,6%. Esta cláusula
aparece em 69,6% dos acordos e em apenas 6,7% das
convenções, o que mostra que a negociação direta é
mais adequada para tratar dos temas relevantes para
as duas partes. A terceira cláusula mais presente é a
de horários flexíveis, presente em 38,7% dos casos
(36,7% nos acordos e 43,3% nas convenções). Finalmente, o quarto tema é o controle da jornada, que
aparece em 37,3% dos casos. A presença deste tema
nos acordos é 50,6% e apenas 1,5% nas convenções.
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4 Considerações Finais
Este texto abordou algumas das questões regulatórias
que envolvem o home office e mostrou que o regime de
trabalho hibrido é uma tendência crescente mundial,
que contempla simultaneamente preferências de trabalhadores e necessidades de empresas. Mostrou que
o controle do trabalho e da jornada é um dos aspectos
críticos e de difícil solução no teletrabalho.
No Brasil, quando o teletrabalho teve que ser adotado
rapida e amplamente para enfrentar a pandemia, o
país já contava com uma base legal mínima, fornecida na Reforma Trabalhista de 2.017 (Lei 13.467).
Ficou logo evidente que a base legal era insuficiente e
necessitava de regras adicionais para complementá-la e aperfeiçoá-la. A necessidade ficou ainda mais
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premente com a chegada do regime hibrido e foi parcialmente atendida pela Medida Provisória 1.108. A
MP procurou tratar as questões com maior potencial
de litigiosidade e adotou uma postura de oferecer
regras conceituais e pouco detalhadas. De particular
importância foi a norma que legalizou e legitimou o
regime de trabalho híbrido, de uma maneira sensata e
abrangente. O estilo adotado para regulamentar a matéria deixa um campo grande para ser complementada
pela negociação coletiva. Este artigo documentou que,
embora ainda incipiente, a negociação coletiva poderá
dar conta da regulamentação adicional necessária,
principalmente se for implementada por meio de acordos coletivos.

Referências

BECKMANN, Michael. Working-time autonomy as a management
practice. IZA World of Labor Papers, January 2016. Disponível
em: https://wol.iza.org/uploads/articles/230/pdfs/workingtime-autonomy-as-management-practice.pdf?v=1.

FOWELL, Tiffany. Hybrid work: what is hybrid work and why
do employees want it? Envoy Blog. Disponível em: https://
envoy.com/blog/what-is-a-hybrid-work-model/. Acesso em: 21
abr. 2022.

MORIKAWA, Masayuki. Productivity dynamics of working from
home during the COVID-19 pandemic: evidence from a panel of
firm surveys. VOX EU – CEPR, 22 March 2022. Disponível em:
https://voxeu.org/article/productivity-dynamics-working-home.
TEODOROVICZ, Thomaz et al. How does working from home
during Covid-19 affect what managers do? Evidence from
time-use studies. Center for Economic Performance, Discussion
Paper n.1844, April 2022.

(*) Professor Sênior da FEA/USP e
Coordenador do Salariômetro da Fipe.
(E-mail: hzy@hzy.com.br).

abril de 2022

16

temas de economia aplicada

Compartilhamento de Risco de Capital
Rodrigo De Losso (*)
Felipe Sande (**)
Elias Cavalcante Filho (***)

Esta nota traz esclarecimentos
sobre o compartilhamento de risco
de capital no mercado brasileiro de
concessões e parcerias público-privadas (PPPs). O tema é relevante na
medida em que pode melhorar as
condições de prestação de serviço
e aprimorar a ideia de modicidade
tarifária.

Em rápida síntese, quando um contrato estabelece que a taxa de remuneração do parceiro privado
utilizada na formação do preço
licitatório não será revisitada durante a execução contratual, está-se impondo a alocação integral do
risco de capital ao concessionário,
descabendo-lhe o direito de revisão dessa taxa de remuneração
mesmo em condições adversas
da economia. Em condições mais
favoráveis da economia, descabe
ao Poder Concedente a revisão da
taxa de remuneração percebida
pelo concessionário. Por outro
lado, se houvesse a possibilidade de
revisão periódica desse parâmetro,
dir-se-ia que o risco de capital é
compartilhado, ainda que parcialmente.
1

Hoje são poucos os contratos sob
compartilhamento de risco de capital, sendo que essa prática talvez
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devesse ser majoritária. Conjecturamos duas razões principais para
sua adoção restrita: primeiro, um
certo desconhecimento sobre o
conceito e suas consequências, evidenciado em equívocos conceituais
emitidos por interlocutores nesse
mercado; segundo, uma certa resistência à inovação de melhores
práticas, sob alegações de que o
“mercado não estaria familiarizado
com a opção” ou que essa mudança
poderia afastar interessados na
concessão.

Em função desse contexto, este
artigo traz razões para a adoção
do compartilhamento de risco de
capital. Para isso, apresentamos
brevemente os conceitos de Taxa
Interna de Retorno (TIR) e Valor
Presente Líquido (VPL), fazemos
um breve histórico das práticas
de compartilhamento do risco de
capital no ambiente de concessões
e discutimos os possíveis efeitos
dessas práticas.

1 Conceitos

Para que um projeto seja atrativo
economicamente à iniciativa privada o capital aportado a esse projeto
deve ser remunerado de forma

adequada. Essa remuneração adequada é conhecida como custo de
oportunidade ou custo de capital.
Usualmente, o custo de capital é
mensurado pelo custo médio ponderado do capital ou weighted average cost of capital (WACC).

Em contratos de concessão e PPPs,
quando da formação do preço licitatório, o WACC é utilizado como
taxa de desconto dos f luxos de
caixa futuros, de modo que o Valor
Presente Líquido (VPL) desse contrato seja nulo. Nessa situação,
a ideia de um valor VPL nulo é a
seguinte: o concessionário terá a
remuneração considerada “justa”
pelo seu capital; um VPL maior que
zero implica um retorno extraordinário superior ao WACC, em oposição ao princípio de modicidade
tarifária insculpido na legislação.
Por contraste, um VPL menor que
zero implica prejuízos ao concessionário, afastando-o do negócio.
Assim, definido que o VPL tem
que ser nulo para a formação do
preço licitatório, o WACC torna-se
referência para fixação da Taxa Interna de Retorno (TIR) desse fluxo
de caixa. Ao utilizar a TIR como
referência para formação do preço
licitatório, fixa-se a taxa de remu-
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neração contida no fluxo de caixa
projetado para todo prazo contratual com base no WACC percebido
naquele momento.

O problema é que o custo de capital, e por consequência o WACC,
varia ao longo do tempo, de acordo
com as condições econômicas, ao
passo que a taxa de remuneração
privada, calçada na TIR, permanece fixa e igual ao calculado no
momento da formação do preço
licitatório. O resultado disso é ou
um lucro extraordinário, quando o WACC fica menor ao longo
do tempo; ou prejuízo econômico
quando ele fica maior que a TIR
fixada no fluxo de caixa.

Como é certo que as condições
econômicas irão variar durante a execução contratual, tende a
ocorrer descolamento da taxa de
remuneração fixada na formação
do preço licitatório e o WACC dos
concessionários durante a execução contratual. Assumindo que a
taxa de remuneração fixada na formação do preço licitatório é apenas
referencial e não objetiva precisar
o WACC efetivo do concessionário,
que pode variar por diversas razões particulares de cada parceiro
privado, o descolamento ordinário
entre esses dois parâmetros não
parece de grande risco à execução
contratual, podendo ser acomodado pelos concessionários.
Contudo, em cenários macroeconômicos voláteis (como é o caso

brasileiro, em que em curtos intervalos de tempo há grandes variações no custo de oportunidade
do capital), variações mesmo que
ordinárias, mas não controladas
pelo parceiro privado, podem produzir riscos não mitigáveis pelos
concessionários. Esses riscos de
algum modo tendem a ser precificados pelos parceiros privados e
potencialmente prejudicam a modicidade tarifária.
Tendo em mente essas noções, passamos a discutir esses conceitos no
contexto do mercado de infraestrutura no Brasil.

2 Passado Distante

Diferentemente do que ocorre em
arranjos sob regulação discricionária, arranjos sob regulação contratual usualmente alocam o risco
de capital integralmente aos concessionários ou parceiros privados.
Isso significa que flutuações econômicas ordinárias que impactem
o custo do capital das empresas
durante a vigência do contrato não
produzem qualquer efeito no equilíbrio contratual. Essas flutuações,
contendo ônus e bônus, são integralmente absorvidas pelos parceiros privados. Como resultado,
a rentabilidade que deu origem ao
preço licitatório permanece fixada
durante toda a execução contratual, independentemente de eventual
deslocamento do custo de capital
do patamar original previsto.

Sob uma perspectiva histórica, os
primeiros contratos de concessão
sob a Lei 8987/95 foram concebidos em um cenário de elevado
custo de capital e, portanto, tiveram sua remuneração fixada em
taxas elevadas. Ocorre que com
o passar dos anos o cenário macroeconômico nacional melhorou,
e houve significativa redução do
custo de capital para investimentos no setor de infraestrutura.
Nesse contexto, o descasamento
entre as taxas de remuneração
fixas previstas nos contratos e o
custo de capital corrente começou
a produzir certo desconforto aos
Poderes Concedentes, principalmente ante a eventos de inclusão
de novas obras, o que caracteriza
um evento de desequilíbrio contratual.
Para efeito ilustrativo, basta imaginar um cenário de baixa inflação e
taxa de juros no qual o Poder Concedente se vê compelido a pagar
por um novo investimento com
taxa de remuneração fixada em
múltiplos da taxa de juros vigente.

Esse desconforto gerou diversas
reflexões e debates sobre como o
descasamento entre a taxa de remuneração original do contrato e
o custo de capital vigente deveria
ou poderia ser reconhecido como
desequilíbrio do contrato. A ideia
de reduzir as taxas de remuneração fixadas em contrato buscava
transferir ao Poder Concedente/
usuários os benefícios decorrentes
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da redução do custo de capital,
apesar de esse risco ter sido alocado integralmente aos concessionários quando da celebração desses
contratos. Felizmente, a corrente
que defendia a preservação da rentabilidade e das regras fixadas na
assinatura do contrato prevaleceu.

Essa apropriação não condizia com
as boas práticas e/ou com a segurança jurídica que o ambiente
de infraestrutura exige. Ademais,
em caso adverso, não caberia ao
concessionário requerer a revisão
do custo de capital para obter uma
taxa de remuneração maior compatível com as condições vigentes de
mercado.

De toda sorte, o desconforto causado foi o ponto de partida para o
surgimento do Fluxo de Caixa Marginal (FCM). O FCM nasceu de uma
tentativa de conciliar a variação
entre o custo de capital corrente
dos concessionários e a rentabilidade fixada ao contrato, em virtude da inclusão de novas obras nos
contratos firmados. A inclusão de
novas obrigações passaria a ser remunerada considerando o custo de
oportunidade corrente, sendo possível assim atenuar o descolamento
entre a taxa de remuneração fixada
no contrato e o custo corrente de
capital dos concessionários, ao
menos para as novas obras.
Com o passar do tempo, o FCM foi
tomando contornos mais abrangentes e passou a incluir não só a
aplicação de taxas de remuneração
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correntes, mas também a discussão sobre como a variação efetiva
dos preços e quantitativos que
haviam sido acordados no início
do contrato poderiam ser incorporadas ao equilíbrio contratual.
Isso aconteceu porque o Poder
Concedente viu uma oportunidade
de se apropriar dos benefícios de
uma variação de preços e quantitativos que se haviam materializado
favoráveis aos parceiros privados,
esquecendo-se de que a alocação
desses riscos fora atribuída ao
concessionário. Naturalmente, se o
preço variasse desfavoravelmente
ao Poder Concedente, argumentava-se que o risco seria do concessionário. Enfim, a ideia do FCM foi
expandida para a celebração de
verdadeiros “contratos marginais”.
Infelizmente, a metodologia também passou a ser utilizada não
somente para ampliação de escopo,
mas também para redução de obrigações e direitos. Essa inovação
indevida é reconhecidamente problemática tecnicamente, sobretudo
por alterar, com frequência, a rentabilidade fixa inicialmente pactuada entre as partes e afrontar a
alocação do risco de capital feita ao
concessionário. Um bom exemplo
são os eventos de não reajustamento tarifário, que reduzem direitos
dos concessionários e que quando
reequilibrados via FCM passam a
ser remunerados a taxas distintas
das previstas originalmente, usualmente, menores, de modo a modificar a rentabilidade fixa originalmente contratada entre as partes.

Apesar desses problemas, o FCM
tem sido visto e utilizado como
ferramenta para mitigar o descolamento entre taxas de remuneração
fixas e custo de capital corrente, ao
menos até o presente momento, o
que nos leva à necessidade de uma
discussão sobre o passado mais
recente.

3 Passado Recente

Com o passar dos anos, os novos
contratos de concessão mantiveram a regra de alocação do risco
de variação do custo de capital integralmente ao concessionário e a
previsão do uso de FCM para sanar
desequilíbrios. E, assim, diante da
melhora do ambiente macroeconômico, ano após ano os contratos
foram sendo assinados com taxas
de remuneração fixas cada vez
menores.

Contudo, o instável ambiente brasileiro fez com que a fase de melhora
macroeconômica e menor risco
de capital durasse poucos anos.
Concessionários que celebraram
contratos durante o período da bonança e no vale da curva de custo
de capital viram-se em apuros.
Se antes os contratos fixados em
altas taxas de remuneração produziram ganhos aos privados que
assumiram o risco de capital, agora
contratos fixados com rentabilidades baixas passaram a provocar
grandes prejuízos aos concessionários que viram o custo de capital
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corrente superar as rentabilidades
pactuadas nos contratos.

Concessionários passaram a ter
dificuldade de quitar os compromissos com seus credores, haja
vista que o custo da dívida passou
a ser maior que a rentabilidade
contratual, implicando destruição
de capital próprio dos seus acionistas. Diversos concessionários
passaram a ficar inadimplentes
em relação aos seus credores e
contratos. Em razão da ausência
de compartilhamento do risco de
capital não havia canais para que
houvesse repactuação da taxa de
rentabilidade fixada em contrato.
Nesse cenário, fica clara a inadequação do FCM de ser vir como
solução desse problema. Para além
das dificuldades de aplicação, o
FCM é incapaz de enfrentar a questão em sua essência, pois só pacifica a diferença entre a taxa de
remuneração a ser observada no
contrato e custo de capital corrente quando da presença de algum
desequilí brio. O descolamento
entre a taxa de remuneração fixada em contrato e o custo de capital
corrente por si só continua não
sendo tratado como desequilíbrio
contratual.

Um resultado prático desse impasse é a ameaça de abandono dos
contratos por alguns concessionários ou a deterioração dos serviços
prestados. Sob o ponto de vista
do Poder Concedente, nenhuma
dessas opções é desejável, especial-

mente quando o abandono se materializa, deixando o usuário final em
situação vulnerável.

Sem conseguir utilizar o FCM para
pacificar a questão, alguns concessionários passaram a discutir
outros caminhos para reconhecimento da variação entre a taxa de
remuneração fixada em contrato
e o custo de capital corrente como
desequilíbrio contratual. Uma das
estratégias que tem sido adotada
é atribuir ao Poder Concedente os
riscos de algumas premissas utilizadas para a obtenção do custo
de capital durante a formação do
preço licitatório. Dessa forma, haveria como rever o equilíbrio contratual. Contudo, as discussões
ainda não foram encerradas.

4 Cenário Atual

O cenário macroeconômico, que já
não era favorável aos novos concessionários, terminou por piorar
em consequência da pandemia da
COVID-19 e depois da guerra entre
Rússia e Ucrânia. Diversos foram
os choques macroeconômicos, gerando efeitos como o aumento do
custo de capital e dos preços dos
insumos.
Esses eventos podem até ter características extraordinárias, contudo, eventuais efeitos extraordinários precisam ser caracterizados.
Uma vez que os efeitos tenham sido
formalmente determinados, de
fato podem gerar desequilíbrios a

serem equacionados. Assim, diversos concessionários têm protocolado pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, os quais incluem o
reconhecimento dos efeitos desses
eventos extraordinários sobre a
demanda, sobre os custos operacionais e, também, sobre o custo de
capital das concessionárias.

A ideia é pespegar o aumento da
taxa de juros da economia como
um evento extraordinário oriundo
da Covid-19 e da Guerra na Ucrânia.
Parece entender-se que o reconhecimento do descolamento entre a
taxa de remuneração do contrato
e o custo de capital corrente não
seria fruto das oscilações ordinárias da economia, mas, sim, dos
eventos extraordinários. Abre-se,
assim, um canal para acomodar
a variação do custo de capital no
equilíbrio do contrato.
É certo que os eventos extraordinários provocaram variações no
custo de capital das empresas e
que esse efeito precisa ser tratado.
Contudo, é difícil imaginar como
será isolado o efeito das variações ordinárias que já ocorriam
antes dos eventos em desfavor
das concessionárias. Um caminho
seria apenas ressarcir os concessionários de efetivas majorações
do custo da dívida (pagamentos a
maior) em razão dos eventos considerados extraordinários. Mas, para
isso, seria preciso identificar os
custos efetivos e os contrafactuais.
Como esse exercício não é trivial,
é provável que a solução aplicada
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seja majorar a taxa de remuneração do contrato, o que tende a confundir os efeitos extraordinários
e os ordinários que já assolavam
concessionários por sua conta e
risco.

5 Aprendizados

A alocação do risco de variação de
custo de capital exclusivamente
aos concessionários já teve efeitos
perversos para ambas as partes
do contrato e, por isso, não parece
fazer sentido continuarmos alocando a integralidade deste risco a
apenas um dos lados.
Nos períodos em que esse risco
se materializou em favor dos concessionários, houve descontentamento dos Poderes Concedentes
e tentativas de expropriação dos
benefícios obtidos pelos entes privados, tentativas essas que felizmente foram freadas várias vezes
pelo sistema judicial. Nos períodos
em que o risco se materializou em
desfavor dos parceiros privados,
houve uma enorme dificuldade na
sua acomodação, acarretando risco
de descontinuidade dos serviços e
inúmeros pedidos de reequilíbrio
buscando caminhos para reduzir
os efeitos do risco assumido.

No atual cenário de eventos extraordinários, os desequilíbrios
gerados precisam ser sanados. Não
há como não observar a queda de
demanda em transporte público,
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por exemplo. Entretanto, no caso
do risco de capital, como é difícil
separar as variações ordinárias
das extraordinárias, possivelmente
haja uma acomodação e se reveja
a taxa de remuneração de capital
das concessionárias para todo o
projeto.

Em outras palavras, o resultado
prático de não se compartilhar o
risco de capital entre parceiros
públicos e privados tem sido assimétrico em desfavor do Poder Concedente e usuários. Acaba sendo
absorvido integralmente pelo privado quando se materializa em
seu favor, mas é de alguma forma
repassado ao Poder Concedente
quando se materializa em seu desfavor. Esse efeito decorre da incapacidade dos parceiros privados
em carregar a materialização desse
risco por muito tempo. Sem taxa de
remuneração compatível com seu
custo de capital corrente por um
longo período os concessionários
tendem a entrar em dificuldades
financeiras, levando à deterioração
do serviço e até a default com os
credores.
O exercício de contrafactual é difícil, senão impossível, de ser praticado. Contudo, é possível que, caso
os Poderes Concedentes tivessem
compartilhado em alguma medida
o risco de capital nas primeiras
concessões, boa parte das disputas
descabidas de apropriação dos ganhos privados ou aplicação do FCM

em contextos incorretos poderia
ser superada.
Com o custo de capital voltando
à casa dos dois dígitos e com contratos ainda sendo assinados com
taxas de remuneração fixa, talvez
seja um bom momento para se refletir sobre esse tema.

6 Esclarecimentos

6.1 Compartilhamento do Risco de Capital
Compartilhar risco de capital deve
ser entendido como uma forma de
acomodar variações macroeconômicas sobre o custo de capital que
não são controladas pelo concessionário, de modo a manter o equilíbrio contratual. A ideia é rever
periodicamente o custo de capital
referencial a ser fixado no fluxo de
caixa remanescente do contrato. A
ferramenta capaz de implementar
esse compartilhamento de risco é
o VPL e não a TIR.
O dispositivo já foi aplicado em
alguns contratos submetidos a
regulação contratual2 e tem largo
histórico de aplicação nos contratos submetidos a regulação discricionária. A sua implementação
certamente enfrentará desafios
como a definição da metodologia
de cálculo WACC vigente; acomodação dos desequilíbrios às partes;
conciliação da variação da taxa de
remuneração ao custo efetivo da
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dívida dos concessionários, dentre
outros. Contudo, esses desafios
parecem menores do que os problemas decorrentes do não enfrentamento da necessidade de compartilhar o risco de capital entre os
parceiros público e privados.

6.2 Retrato do Equilíbrio Contratual

É importante destacar que compartilhar risco de capital não se
confunde com utilizar o fluxo de
caixa efetivamente realizado pelo
concessionário como retrato do
equilíbrio contratual. O fluxo de
caixa e a taxa de rentabilidade
efetivamente realizados pelo concessionário decorrem de riscos que
o concessionário assumiu privadamente e não representam o retrato
do equilíbrio contratual. Variações
sobre o desempenho econômico-financeiro privado esperado para
a execução contratual que não decorram de eventos de desequilíbrio
contratual dizem respeito apenas
aos seus acionistas e não produzem
efeitos sobre o equilíbrio contratual.
Assumir o fluxo de caixa efetivamente realizado como retrato do
equilíbrio contratual significaria
estabelecer taxa de remuneração
sem risco ao concessionário, independentemente da modulação

estabelecida no contrato, prefixada
ou pós-fixada, conforme alterações
do custo de capital.

Portanto, o compartilhamento do
custo de capital não implica equivaler a taxa de rentabilidade efetiva obtida pelo parceiro privado
na execução da concessão à taxa de
remuneração referencial estabelecida em contrato.

6.3 TIR Flexível

Quando se discute compartilhamento de risco de capital, debate-se a hipótese de ter taxas de
desconto distintas no tempo e sensíveis aos contextos macroeconômicos percorridos pelo contrato.

oportunidade vigente, altera-se
não apenas a taxa de desconto do
período de interesse, mas a taxa de
remuneração de todo o contrato,
inclusive o período passado. O procedimento é claramente distinto
do objetivo pretendido. Além disso,
a modificação da taxa de remuneração passada afeta fundamentalmente a segurança jurídica da concessão, o que não deve prosperar.

1 Submetidos a regulação contratual.

2 Vide Contrato de Concessão nº 0151291600
do Município de São Paulo.

Compartilhar risco de capital não
se confunde com a ideia de se repactuar uma nova taxa de remuneração para todo o contrato, o que
se poderia denominar como obter
uma “TIR Flexível” de acordo com
o contexto macroeconômico.
A hipótese de se discutir a repactuação da TIR envolveria a alteração
da taxa de remuneração de todos
os períodos do contrato, pois a TIR
é uma métrica obtida a partir do
fluxo de caixa previsto para toda
extensão temporal do contrato.
Ao se modificar a TIR de um fluxo
de caixa a patamares do custo de

(*) PhD pela Universidade de Chicago e professor titular da FEA-USP.
(E-mail: delosso@fipe.org.br).
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Evolução dos Benefícios e Beneficiários do Regime Geral de Previdência Social
Rogério Nagamine Costanzi (*)

1 Introdução
Com o avanço do processo de envelhecimento populacional no Brasil,
as últimas décadas têm sido marcadas por um relevante incremento
do estoque de benefícios do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS)
e do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). A tendência é que
com a continuidade do envelhecimento o estoque de beneficiários
siga crescendo de forma acelerada,
tanto em termos absolutos como
em termos de importância relativa
na população total e relativamente
ao total de contribuintes ativos
para o sistema. Com o intuito de
analisar estas questões, o presente
artigo está organizado da seguinte
forma:
1) Na segunda seção será analisada
a evolução do estoque de benefícios e beneficiários tanto do RGPS
como do INSS;

2) Na terceira parte serão apresentadas as considerações finais.
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2 Evolução do Estoque de Benefícios e Beneficiários do RGPS
e do INSS
Consideradas as duas últimas décadas, mais especificamente o período entre dezembro de 2001 ao
mesmo mês de 2021, nota-se que
o estoque total de benefícios do
INSS como um todo, que engloba
RGPS e benefícios assistenciais,
em especial o BPC/LOAS, passou
de 20 milhões em dezembro de
2001, para 36,4 milhões no mesmo
mês de 2021. Isso representou um
incremento médio anual de cerca
de 816 mil benefícios ou uma alta
relativa média anual de cerca de
3,02%a.a. entre 2001 e 2021. Em
termos absolutos foram cerca de
16,3 milhões a mais de benefícios,
no âmbito do INSS, em um período
de 20 anos (Tabela 1).
Já nesta mesma comparação, considerando o estoque de benefícios
do RGPS, nota-se que o referido
estoque cresceu de 17,9 milhões
para 31,5 milhões (Tabela 1). Em

termos absolutos, portanto, o estoque foi elevado, entre o final de
2001 e 2021, cerca de 13,6 milhões,
ou seja, em média, cerca de 680,4
mil por ano. Em termos relativos,
o incremento relativo foi de 76%,
que representou uma média anual
de crescimento de + 2,87%a.a. (Tabela 1). Esse ritmo de incremento
significa dobrar a cada período de
25 anos. Trata-se de incrementos
no estoque de benefícios em ritmo
superior ao apresentado pela população como um todo, que implica
crescente importância relativa dos
benefícios/beneficiários do RGPS
ou INSS.
Dentre os grupos de espécie do
RGPS, a de maior participação consiste nas aposentadorias. Considerando todos os tipos de aposentadorias (por idade, por tempo de
contribuição, invalidez e especial),
o estoque de aposentados passou
de 11,5 milhões para 21,8 milhões
entre dezembro de 2001 e o mesmo
mês de 2021 (Tabela 1). Portanto,
nesse período de 20 anos, houve
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incremento das aposentadorias de
cerca de 10,3 milhões, que representa uma média anual de aproximadamente 516 mil aposentadorias a mais por ano (Tabela 1).
Em termos relativos, o incremento
foi + 89,6%, ou seja, crescimento
médio anual de +3,25%a.a. (tabela
1). Esse ritmo de incremento sig-

nifica dobrar a cada período de 22
anos.

Já o segundo grupo de espécie
mais numeroso consiste nas pensões por morte. Entre dezembro
de 2001 e o mesmo mês de 2021,
o estoque de pensionistas saltou
de cerca de 5,3 milhões para um

patamar em torno de 8,2 milhões
(Tabela 1). Em média, o estoque de
pensionistas aumentou cerca de
144 mil por ano. Portanto, nesse
período de duas décadas, o incremento relativo dos pensionistas
do RGPS foi de +54,5%, que representou uma média anual de
+2,2%a.a. (Tabela 1).

Tabela 1 – Evolução do Estoque de Benefícios do INSS e do RGPS – Dezembro de 2001, 2011 e 2021
Item

Dezembro de
2001

Dezembro de
2011

Dezembro de
2021

Variação total absoluta
e média anual entre
dezembro de 2001 e
dezembro de 2021

Variação relativa e média
anual entre dezembro de
2001 e dezembro de 2021

Estoque total de
benefícios do INSS
(RGPS + assistenciais)

20.032.858

29.051.423

36.356.594

+ 16.323.736
(média anual de + 816.187)

+81,5%
(média anual de + 3,02%a.a.)

Estoque total de
benefícios RGPS

17.914.881

25.176.323

31.522.687

+ 13.607.806
(média anual de + 680.390)

+ 76%
(média anual de +2,87%a.a.)

Estoque de
aposentadorias

11.508.526

16.313.062

21.819.212

+ 10.310.686
(média anual de + 515.534)

+ 89,6%
(média anual de +3,25%a.a.)

Estoque de pensão por
morte

5.275.960

6.921.134

8.151.998

+ 2.876.038
(média anual de + 143.802)

+ 54,5%
(média anual de +2,2%a.a.)

Estoque de auxílios

1.028.319

1.867.662

1.485.370

+457.051
(média anual de + 22.853)

+ 44,4%
(média anual de +1,86%a.a.)

Fonte: Elaborado a partir de dados da Secretaria de Previdência – Ministério do Trabalho e Previdência

Na análise da evolução do estoque de benefícios,
nota-se que os maiores incrementos foram para as
espécies de aposentadoria por idade e por tempo de
contribuição. As aposentadorias por idade aumentaram de 5,7 milhões em dezembro de 2001, para 11,6
milhões em dezembro de 2021, representando uma
alta acumulada em duas décadas de 103,6% (média
anual de + 3,62%a.a.). Já as aposentadorias por tempo
de contribuição saltaram, na mesma comparação, de
3,4 para 6,7 milhões. Portanto, praticamente dobraram em 20 anos (+98,4%), com uma média anual de
incremento de + 3,49% a.a.

Quando se considera o total de beneficiários ativos do
RGPS, também se nota um relevante incremento no
período entre 2010 e 2020. O número de beneficiários
é inferior ao de benefícios tendo em vista que existe o
acúmulo de benefícios, como por exemplo, aposentadoria e pensão por morte. Entre dezembro de 2010 e o
mesmo mês de 2020, o estoque de beneficiários ativos
do RGPS saltou de 22,5 milhões para 27,5 milhões
(alta de 22,3% ou média anual de 2%a.a. – Tabela 2).
Em termos absolutos, foram cerca de 5 milhões a mais
de beneficiários entre 2010 e 2020, que representou
cerca de 501 mil a mais por ano. Desse total médio
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mos relativos, o total de beneficiários idosos aumentou 36,9% entre
dezembro de 2010 e o mesmo mês
de 2020, que representou um incremento médio anual de + 3,2%a.a.
no referido período. Entre os idosos, cabe destacar o grupo com 90
anos ou mais de idade, que passou
de 424 mil para cerca de 678 entre
2010 e 2020. Tal variação representou uma alta acumulada de 59,7%
no referido período. Em termos de
média anual, houve incremento ao
ritmo de + 4,8%a.a. (Tabela 2).

anual, cerca de 276 mil eram do
sexo feminino e 233 mil eram homens.1

A análise por faixa etária mostrou
que houve incremento relevante
dos idosos e queda daquelas com
menos de 60 anos. O total de idosos que eram beneficiários ativos
aumentou de 15,1 milhões, em dezembro de 2010, para cerca de 20,7
milhões em dezembro de 2020, ou
seja, incremento de cerca de 5,6
milhões neste período de 10 anos.
Com essa variação, a média anual
de incremento de beneficiários do
RGPS idosos aumentou, em média,
cerca de 558 mil por ano. Em ter-

Em relação à desagregação por
sexo, nota-se que sempre houve
predomínio das mulheres entre os

beneficiários do RGPS. A título de
exemplo, em dezembro de 2020,
havia 12,1 milhões de homens e
15,3 milhões de mulheres entre
os beneficiários do RGPS. Claro,
contudo, que essa desagregação
por sexo varia muito de acordo
com a espécie considerada, sendo
muito expressiva, por exemplo, na
pensão por morte e sendo menor
que a masculina no caso da aposentadoria por tempo de contribuição.
De qualquer forma, contudo, no
agregado há predominância das
mulheres entre o total de beneficiários do RGPS.

Tabela 2 – Evolução do Total de Beneficiários Ativos do RGPS em Dezembro de 2010 e
Dezembro de 2020* por Sexo e Faixa Etária

Grupo

Dezembro de 2010

Dezembro de
2020*

Variação
absoluta

Variação relativa
em %

Média anual

Média anual em
%a.a.

Total

22.454.265

27.467.707

5.013.442

22,3

501.344

2,0

Homens

9.815.521

12.142.093

2.326.572

23,7

232.657

2,1

Mulheres

12.555.486

15.313.298

2.757.812

22,0

275.781

2,0

até 19 anos

382.430

500.084

117.654

30,8

11.765

2,7

20 a 29 anos

305.548

189.363

-116.185

-38,0

-11.619

-4,7

30 a 39 anos

703.779

540.422

-163.357

-23,2

-16.336

-2,6

40 a 49 anos

1.574.404

1.239.595

-334.809

-21,3

-33.481

-2,4

50 a 59 anos

4.369.139

4.303.361

-65.778

-1,5

-6.578

-0,2

Menos de 60
anos

7.335.300

6.772.825

-562.475

-7,7

-56.248

-0,8

60 a 69 anos

7.243.412

10.088.211

2.844.799

39,3

284.480

3,4

70 a 79 anos

5.150.619

6.899.673

1.749.054

34,0

174.905

3,0

80 a 89 anos

2.291.113

3.025.343

734.230

32,0

73.423

2,8

90 anos ou mais

424.231

677.697

253.466

59,7

25.347

4,8

Idosos (60 anos
ou mais)

15.109.375

20.690.924

5.581.549

36,9

558.155

3,2

Fonte: Elaborado a partir de dados da Secretaria de Previdência – Ministério do Trabalho e Previdência – * dados de 2020 preliminares e sujeitos
a revisão.
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No tocante à participação dos beneficiários por sexo
e grupo etário, nota-se que as mulheres eram maioria

tanto em dezembro de 2010 quanto no mesmo mês de
2020. De modo geral, essa predominância ficou relati-

vamente estável neste período. Em dezembro de 2020,
as mulheres correspondiam a 55,8% dos beneficiários
do RGPS2 (Tabela 3).

Já em relação ao grupo etário, cabe destacar o incremento da participação dos idosos no total de beneficiários: cresceu de 67,3% para 75,3% entre dezembro
de 2010 e o mesmo mês de 2020. Embora o total com
menos de 60 anos tenha recuado nessa mesma comparação temporal, cabe ressaltar que a participação
ainda era muito relevante no final de 2020: cerca de
24,7% ou praticamente ¼ do total (Tabela 3).

Tabela 3 – Participação dos Beneficiários Ativos do RGPS por Sexo e Faixa Etária ou Grupo de Idade –
Dezembro de 2010 e Dezembro de 2020 em % do Total

Grupo
Homens
Mulheres
Menos de 60 anos
Idosos (60 anos ou mais)

Dezembro de 2010
43,9
56,1
32,7
67,3

Dezembro de 2020
44,2
55,8
24,7
75,3

Fonte: Elaborado a partir de dados da Secretaria de Previdência – Ministério do Trabalho e Previdência. As participações foram calculadas sem
considerar os casos e sexo ou faixa etária ignorados.

Quando se considera o INSS como um todo há, obviamente, elevação nos contingentes envolvidos. Com
esse universo mais amplo, que engloba além do RGPS
prestações da assistência social como o BPC/LOAS, o
total de beneficiários se elevou de 26,2 milhões para
32,2 milhões entre dezembro de 2010 e o mesmo mês
de 2020 (incremento absoluto de cerca de 6,1 milhões
e média anual de cerca de 606 mil). Em termos relativos, o incremento médio anual foi de + 2,1%a.a.
(Tabela 4).

De forma similar à análise feita para o RGPS, há predominância das mulheres, tendo em vista que dos 32,2
milhões de beneficiários ativos do INSS cerca de 14,4
milhões eram homens e 17,8 milhões eram do sexo
feminino (Tabela 4).

Em relação à evolução entre dezembro de 2010 e o
mesmo mês de 2020, também se nota comportamento
bem distinto entre aqueles com menos de 60 anos de
idade e os idosos. Enquanto o total abaixo de 60 anos
apresentou pequeno recuo nessa comparação temporal, no caso dos idosos, o total de beneficiários cresceu
de 17,2 milhões para 23,3 milhões entre 2010 e 2020.
Portanto, o volume de beneficiários idosos do INSS aumentou cerca de 6,1 milhões no período considerado
(média anual de + 612 mil – ver Tabela 4).
Em termos relativos, o total de beneficiários idosos do
INSS cresceu ao ritmo médio anual de + 3,1%a.a. entre
2010 e 2020, acima da taxa observada para o total de
beneficiários ou de todas as idades (+ 2,1%a.a.).

abril de 2022

26

temas de economia aplicada
Tabela 4 – Evolução do Total de Beneficiários Ativos do INSS* em Dezembro de 2010
e Dezembro de 2020* por Sexo e Faixa Etária
Grupo

Dezembro de 2010

Dezembro de 2020*

Variação absoluta e média anual

Variação relativa e média
anual em %

Total

26.161.917

32.221.869

6.059.952
(média anual de cerca de 606 mil)

+23,2% (média anual de
+2,1%a.a.)

Homens

11.550.035

14.389.030

2.838.995 (média anual de cerca de
284 mil)

+24,6 % (média anual de
+2,2%a.a.)

Mulheres

14.516.230

17.818.451

3.302.221
(média anual de cerca de 330 mil)

+22,7% (média anual de
2,1%a.a.)

Menos de 60 anos

8.934.124

8.877.537

-56.587
(média de -5,7 mil)

- 0,6% (média anual de
0,1%a.a.)

Idosos (60 anos ou mais)

17.216.073

23.338.914

6.122.841
(média anual de 612 mil)

+ 35,6% (média anual de
+3,1%a.a.)

Fonte: Elaborado a partir de dados da Secretaria de Previdência – Ministério do Trabalho e Previdência – * dados de 2020 preliminares e sujeitos
a revisão e englobam benefícios do RGPS e assistenciais.

3 Considerações Finais
Como mostrado neste presente
artigo, as duas últimas décadas
foram marcadas por expressivo
incremento do estoque de benefícios/beneficiários do RGPS e do
INSS. Entre dezembro de 2001 e o
mesmo mês de 2021, houve incremento de 17,9 milhões para 31,5
milhões de benefícios no RGPS.
Portanto, no período citado, o estoque de benefícios do RGPS cresceu,
em média, cerca de 680,4 mil por
ano (13,6 milhões em 20 anos).
Em termos relativos, nas duas últimas décadas o estoque de benefícios cresceu a média anual de +
2,87%a.a. Esse ritmo de incremento significa dobrar a cada período
de 25 anos.
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Já quando se considera o estoque
de benefícios do INSS como um
todo, englobando os benefícios
assistenciais, o incremento é ainda
maior: passou de 20 milhões, em
dezembro de 2001, para 36,4 milhões no mesmo mês de 2021. Tal
incremento representou um incremento médio anual de cerca de 816
mil benefícios ou uma alta relativa
média anual de cerca de 3%a.a.
entre 2001 e 2021.

Entre dezembro de 2010 e o mesmo
mês de 2020, o estoque de beneficiários ativos do RGPS saltou de 22,5
milhões para 27,5 milhões (alta de
22,3% ou média anual de 2%a.a.
– Tabela 2). Em termos absolutos,
foram cerca de 5 milhões a mais
de beneficiários entre 2010 e 2020,
que representou cerca de 501 mil a

mais por ano. Já o total de beneficiários do INSS, na mesma comparação temporal, se elevou de 26,2
milhões para 32,2 milhões entre
dezembro de 2010 e o mesmo mês
de 2020 (incremento absoluto de
cerca de 6,1 milhões e média anual
de cerca de 606 mil). Em termos relativos, o incremento médio anual
foi de + 2,1%a.a.. Cabe destacar
que os beneficiários idosos tanto
do RGPS quanto do INSS cresceram a taxas de 3% ao ano entre
dezembro de 2010 e o mesmo mês
de 2020.

Todos esses dados deixam claro
que o processo de envelhecimento
populacional tem propiciado um
relevante incremento no total de
benefícios e beneficiários, tanto do
RGPS quanto do INSS, nas últimas

temas de economia aplicada
décadas, inclusive em ritmo superior ao da população
como um todo. Com a esperada continuidade desses
processos nas próximas décadas, a importância relativa dos beneficiários do RGPS e INSS na população total
deve continuar a crescer.

1 Há casos de sexo ignorado tanto em dezembro de 2010 quanto em
dezembro de 2020.
2 Este percentual foi calculado sem considerar os casos de sexo ignorado.

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá/Espanha e pela
Organização Ibero-americana de Seguridade Social (OISS). Doutorando em Economia pela Universidade Autônoma de Madrid. O autor teve
passagens pelo Ministério da Previdência Social (assessor especial do
Ministro, Diretor do Departamento do RGPS e Coordenador-Geral de
Estudos Previdenciários), Ministério do Trabalho e Emprego (assessor
especial do Ministro e Coordenador-Geral de Emprego e Renda), Ministério do Desenvolvimento Social, IPEA (Coordenador de Seguridade
Social) e OIT. Foi membro do Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS), do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(CODEFAT) e do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI).
Ganhador do Prêmio Interamericano de Proteção Social (2° lugar) da
Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) em 2015 e do
Prêmio SOF de Monografia (2º lugar) do Ministério do Planejamento/
ESAF em 2016. Foi Presidente do Cone Sul da Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) e Vice-Presidente da Comissão de
Adultos Mayores da Conferência Interamericana de Seguridade Social
(CISS). (E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br).
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Infraestrutura:
O Entusiasmo com a Participação Privada se Jus1
tifica?
Emílio Chernavsky (*)

1 Introdução
A melhoria da infraestrutura é central para o desenvolvimento de um
país. Ela reduz os custos de produção e transporte, facilitando a
integração do mercado interno e o
intercâmbio com o exterior. Amplia
assim o investimento e a produtividade, acelerando o crescimento
da economia. Também expande a
oferta e a qualidade dos serviços
públicos, aumentando o bem-estar
da população, e pode contribuir
para uma transição ecológica bem-sucedida. Entretanto, desde os
anos 1980, os investimentos em
infraestrutura no Brasil, historicamente custeados e executados
pelo governo, têm estado muito
abaixo dos registrados nas décadas
anteriores e em outros países em
desenvolvimento, e mesmo abaixo
dos necessários para compensar a
depreciação dos ativos existentes.
Diante desse quadro, propagou-se a ideia de que caberia ao setor
privado investir em infraestrutura,
trazendo recursos em substituição
aos do Estado e aumentando a eficiência na execução dos projetos.
Assim, desde os anos 1990, foram
promovidas importantes mudanças institucionais para tornar a
participação privada em infraes-
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trutura legalmente viável e economicamente atrativa. Graças a
alterações na legislação, inclusive
na Constituição, à criação de uma
custosa estrutura regulatória, e a
decisões administrativas nos três
níveis da Federação, a infraestrutura no país foi sendo assumida
pelo setor privado, embora majoritariamente por meio da exploração
de ativos existentes operados pelo
governo, sendo poucos os casos
em que o setor privado avançou
em projetos genuinamente novos.
Apesar disso, a aposta em sua participação maciça na infraestrutura
segue quase inabalada e ainda é
praticamente consensual entre
governantes, gestores públicos e
especialistas do mercado.
A participação privada na infraestrutura se dá por meio de arranjos
contratuais regidos no Brasil por
várias leis. A lei das PPPs (Parcerias Público-Privadas) trata de
apenas um deles, mas neste texto
o termo PPP se refere a todos os
tipos de parceria, incluindo as concessões. Nelas, o parceiro privado é
responsável pelo financiamento do
projeto (mesmo que use recursos
públicos), assume o controle ou a
propriedade dos ativos por longos
períodos e fornece um pacote ge-

ralmente amplo de produtos e serviços. Até o início dos anos 1990,
praticamente não existiam PPPs
no país. Todavia, a partir de meados daquela década elas cresceram
rapidamente com as privatizações
nos setores de energia e telefonia,
e novamente na segunda metade
dos anos 2000 em um contexto
de grande liquidez global e com o
apoio de uma rede ampla de organismos multilaterais, governos,
consultorias e empresas. Tal avanço ocorreu também em muitos países em desenvolvimento e em países desenvolvidos. Nesses últimos,
porém, o movimento se reverteu a
partir de 2008, sob o impacto da
crise financeira global.

2 Dúvidas e Questionamentos

A crise, além de elevar fortemente
os custos de captação para os projetos, praticamente secou os mercados de capitais e crédito de longo
prazo, cruciais para viabilizar as
PPPs. Além disso, elevou o risco
cambial e reduziu a demanda pelos
serviços – e, com isso, o fluxo de
caixa e a rentabilidade dos empreendimentos. A resposta imediata
foi o adiamento de muitos deles e,
em muitos casos, em especial nos
países desenvolvidos, seu cancela-
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mento. Na Europa, ficou claro que
ao invés de ajudar a melhorar a
difícil situação fiscal, a adoção das
PPPs a piorava: os países que mais
recorreram às parcerias – Chipre,
Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, além do Reino Unido, pioneiro
– foram justamente os mais afetados pela crise, levando os pacotes
de resgate financeiro firmados na
época a exigirem sua auditoria e
renegociação e o congelamento de
novos projetos.
Com a visibilidade dos compromissos associados às PPPs que obrigavam os governos a cortar gastos
em outras áreas ou a elevar tributos para manter as transferências
ao parceiro, o quase consenso em
torno à superioridade do setor
privado passou a ser questionado.
Cresceram as críticas quanto a sua
capacidade para prover infraestrutura com qualidade e na quantidade necessária e, em especial, a preços que pudessem ser suportados
pelos usuários e pela sociedade em
geral. Não surpreende, portanto,
que órgãos oficiais de auditoria
ligados aos Parlamentos mostrem
hoje pouco entusiasmo pelas PPPs.
Esse é o caso da britânica National
Audit Office, especialmente significativo dada sua experiência e
a agudez de suas críticas. Mesmo
no Brasil, apesar do otimismo reinante no assunto, o TCU levantou
dúvidas quanto ao caso geralmente
considerado bem-sucedido de PPPs
no setor rodoviário. Nos últimos
anos, também organismos multilaterais como a OCDE, o FMI e o

Banco Mundial têm se mostrado
mais comedidos ao avaliar o desempenho das PPPs. Ao contrário
do entusiasmo quase incondicional
das décadas anteriores, suas publicações têm intercalado o incentivo
com alertas sobre as condições que
as instituições, as capacidades estatais e os projetos devem atender
para que os benefícios prometidos
possam ser de fato alcançados.
Soma-se a isso a piora da percepção da população sobre o avanço
privado na prestação de serviços
públicos. Com efeito, enquanto
em muitos casos esse avanço não
propiciou a esperada melhoria da
qualidade, com frequência elevou
as tarifas, o que gera protestos
frequentes e contribuiu para quase
mil casos de reversão das privatizações em todo o mundo entre
2000 e 2019. No Reino Unido, berço
das PPPs, mais de três quartos da
população crê que os serviços de
transporte ferroviário, gás, eletricidade e saneamento deveriam
estar nas mãos do governo, levando o partido trabalhista, na oposição, a defender sua reestatização, e
o partido conservador, no governo,
mesmo sendo o responsável pela
grande onda de privatizações nos
anos 1980 e pela introdução das
PPPs no início dos anos 1990, a decidir não mais utilizá-las em novos
projetos de infraestrutura. Os resultados duvidosos após mais de
duas décadas de expansão privada
em todo o mundo podem frustrar
quem esperaria que o aparente
consenso favorável nos meios empresariais, políticos e jornalísticos

no Brasil estivesse apoiado em
bases empíricas sólidas, mas não
surpreendem se examinamos algumas características centrais das
PPPs.

3 Justificativas Falhas e Frustração Previsível
A participação privada na infraestrutura é geralmente justificada com base em dois argumentos
principais. O primeiro se apoia na
ideia de que o Estado não teria os
recursos necessários para investir,
e que a participação privada seria,
portanto, não uma escolha, mas
uma imposição da realidade. Para
que esse argumento seja válido,
contudo, seria preciso não só que
o Estado não pudesse direcionar
à infraestrutura parte da arrecadação de tributos, mas também
que não conseguisse se endividar
ou enfrentasse dificuldades maiores que o setor privado para isso,
incorrendo em taxas de juro mais
altas e prazos médios mais curtos.
Na realidade, o que geralmente
ocorre é o contrário: os governos
de países que emitem a própria
moeda desfrut am de melhores
condições para se endividar que o
setor privado. No Brasil, por exemplo, boa parte dos investimentos
das empresas privatizadas nos
anos 1990, assim como a ampla
maioria dos investimentos das
PPPs durante o último ciclo de
expansão entre 2007 e 2014, foi
financiada não com recursos privados, mas, sim, emprestados por
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bancos públicos, notadamente o
BNDES. Da mesma forma, apenas
um ano após contratar em 2007 o
segundo maior número de PPPs da
história, o Reino Unido lançou em
meio ao aprofundamento da crise
de 2008 um pacote de resgate aos
bancos que disponibilizou rapidamente recursos de cerca de um
terço do PIB. Ou seja, em ambos os
casos ficou evidente que não havia
escassez de recursos públicos para
investir em infraestrutura.

melhor custo-benefício e, portanto,
melhor atenderiam ao interesse
público, o que se refletiria na maior
qualidade da infraestrutura e dos
serviços, menores tarifas cobradas
dos usuários, menores pagamentos
do governo ao parceiro privado
por disponibilizar a infraestrutura – contraprestações –, maiores
pagamentos do parceiro privado
ao governo pelo direito de operá-la
– outorgas –, ou numa combinação
dos resultados. Isso seria fruto da
redução de custos propiciada pela
maior eficiência do setor privado,
derivada do uso de processos mais
ágeis e econômicos na execução

dos projetos e operação dos serviços, da incorporação mais rápida
de inovações tecnológicas e gerenciais, dos ganhos de escopo com o
fornecimento conjunto de produtos
e serviços, e da maior capacidade de gerenciar riscos. Contudo,
para que a redução de custos efetivamente justifique a opção pelas
PPPs, ela deve obrigatoriamente
ser maior que a soma dos lucros
apropriados pelo parceiro privado
– que simplesmente não existem
no caso da provisão direta pelo
governo – e do aumento do custo
de certos itens quase sempre mais
altos para agentes privados.

Quando essa condição não se verifica, a participação privada acaba
piorando, ao invés de melhorar, o
custo-benefício do projeto de infraestrutura. E, ao contrário do que
acreditam os defensores ferrenhos
das PPPs, esse resultado é frequente no setor, que é marcado pela alta
lucratividade das empresas em
razão da competição reduzida e da
regulação ineficaz, e pelo peso de
certos custos privados mais altos.
A frustração é previsível.

4 Competição Reduzida, Regulação Ineficaz e Altos Custos

e às grandes economias de escala
e escopo geralmente existentes no
setor. Com monopólio natural, a escala mínima de eficiência é grande
em relação ao mercado e constitui
uma barreira à entrada que inviabiliza a participação de mais de
um competidor. Tipicamente, há
monopólio natural na transmissão
e distribuição de energia elétrica e
de gás, no fornecimento de água e
na coleta e tratamento de esgoto,
na operação de rodovias, ferrovias
e metrôs e outros meios de trans-

O segundo argumento usado para
justificar as PPPs defende que elas
propiciariam contratações com
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São muito raras no setor de infraestrutura as situações em que a
competição pode se dar no mercado, com vários concorrentes
ofertando os serviços e disputando
entre si. Isso ocorre em razão da
onipresença de monopólios naturais, caracterizados por elevados
custos fixos indivisíveis ligados
aos vultosos investimentos não
recuperáveis em ativos específicos
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porte de massa, e em operações de
renovação urbana. Nesses casos,
em que a competição no mercado
é inviável, ela ainda pode ser buscada na disputa pelo mercado, da
qual resulta a escolha do parceiro
privado que implantará e administrará a infraestrutura e prestará
os serviços dela decorrentes como
monopolista sujeito à regulação.
Todavia, também a competição
pelo mercado é geralmente reduzida em razão de: i) elevado volume
de investimentos não recuperáveis
em ativos específicos; ii) alta complexidade dos projetos; iii) longa
duração dos contratos; iv) elevada
incerteza sobre múltiplos aspectos
do projeto; v) informação assimétrica pró-incumbente; e vi) altos
custos de licitar, elementos especialmente relevantes na infraestrutura que restringem o número de
possíveis participantes na disputa
e facilitam o conluio e, assim, a
lucratividade extraordinária. A regulação, por sua vez, é pouco eficaz
para evitar essa situação, dado que
sua capacidade de garantir a competitividade e de monitorar o comportamento de empresas com alto
poder político e econômico para
que seus compromissos em relação
a tarifas, padrões de qualidade
e abrangência do serviço sejam
respeitados ao longo da execução
do contrato é limitada por: i) captura do regulador com expedientes como o que é conhecido como
“porta giratória”; ii) dependência
de informação incompleta, pouco
confiável e desatualizada fornecida
pelo próprio regulado; iii) experti-

se e habilidades negociais inferiores à de seus homólogos privados;
iv) oportunismo do regulado associado ao risco moral e ao hold-up;
e v) possível ineficiência própria a
um órgão público.

Além dos lucros elevados, custos que tendem a ser maiores no
setor privado ajudam a reduzir o
custo-benefício das PPPs na infraestrutura. O mais importante
deles é o de capital, parcela geralmente relevante dos custos totais
dos projetos, tanto maior quanto
maior a taxa de juros, a proporção
dos investimentos em relação ao
total dos contratos, e sua duração.
Dado que a infraestrutura com
frequência requer grandes investimentos amortizados em longos
períodos, pequenas diferenças nas
taxas geram grandes variações nos
custos. E, como o Estado desfruta
em geral de melhores condições,
a provisão privada normalmente
implica custos maiores. Também
tendem a ser maiores em PPPs os
custos de transação que incluem,
por parte do governo, aqueles exigidos para desenhar a parceria, selecionar o parceiro privado e gerir
uma relação complexa e de longa
duração, coletando dados e monitorando o desempenho, resolvendo
disputas e renegociando condições.
Já o parceiro privado incorre em
custos de negociação para estruturar o consórcio e preparar a
proposta e com financiadores para
garantir os recursos requeridos, e
de gerenciamento dos interesses
conflitantes e da relação com su-

cessivos governos. Custos de seguros, de alterar produtos e serviços
ou de interromper o fornecimento
em razão de mudanças culturais,
políticas, ambientais, tecnológicas
e outras, comuns em longos intervalos de tempo, também tendem a
ser maiores em PPPs.

5 Entusiasmo Justificável?

A competição reduzida e a regulação ineficaz, além de certos custos
maiores, reduzem a probabilidade
de que, medida pelo custo-benefício, a provisão privada de infraestrutura seja mais conveniente que
a provisão direta pelo governo, em
especial em projetos complexos,
de longa duração e que requeiram grandes investimentos. Isso
não significa que todo e qualquer
projeto privado de infraestrutura
necessariamente trará resultados frustrantes. Em particular em
governos subnacionais, recorrer
ao setor privado pode mostrar-se
a melhor, se não a única maneira
de contornar a falta de recursos
e permitir que projetos sejam de
fato executados. Também em ações
pouco complexas, de curta duração, com baixa incerteza e que não
envolvam grandes investimentos,
nas quais os problemas indicados
são menores, a participação privada pode ter resultados positivos.
Ou seja, certamente há situações
em que essa participação é conveniente. Todavia, seu número é
muito menor que o que leva a crer
o destaque dado no debate público
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a posições favoráveis e mesmo entusiasmadas em
favor da provisão privada. Para aproximar esse debate
da realidade, é preciso quebrar o véu ideológico que
sustenta o entusiasmo injustificado, apontando claramente as condições necessárias para que a provisão
privada de infraestrutura possa se mostrar desejável
do ponto de vista do interesse público. Além disso,
assim como se fez nas últimas décadas para viabilizar
o investimento privado, é imperioso desenhar e promover transformações institucionais que busquem
elevar a eficácia e a eficiência da provisão direta de
infraestrutura pelo Estado, especialmente nos muitos
e importantes casos em que a provisão privada tende
a ser insatisfatória. Essa agenda, fundamental e certamente frutífera, está a nossa frente.
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Acompanhamento das Finanças Públicas do Estado de São Paulo (2018-2021)
Carlos Nathaniel Rocha Cavalcante (*)
Rodrigo De Losso (**)

1 Introdução
O estado de São Paulo é o ente
subnacional com o maior Produto
Interno Bruto (PIB) entre os estados brasileiros, sendo responsável
por quase um terço de tudo que
é produzido no país, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Contudo, assim como todos os países do mundo, São Paulo teve que
lidar com a pandemia da Covid-19
e desenhar novos mecanismos de
condução das finanças públicas
mediante dois cenários: dificuldade de arrecadação e aumento de
gastos essenciais.
Este artigo discute a condução das
finanças públicas de São Paulo.
A ideia é tornar mais acessíveis
informações para o cidadão que

tem consciência de que boa gestão
pública é pré-requisito para a qualidade dos serviços públicos.

É de notório conhecimento que ausência de crescimento econômico
sustentável combinada com má
condução das finanças públicas são
ingredientes para desequilíbrio
econômico e financeiro. Logo, este
artigo contribui para esclarecer
como as finanças públicas têm sido
conduzidas nos últimos anos.

Para f ins de padronizaç ão, os
dados deste estudo foram disponibilizados pelos relatórios resumidos de execução orçamentária
(RREO) e relatórios de gestão fiscal
(RGF), os quais podem apresentar
pequenas diferenças contábeis
daqueles disponibilizados no Sistema de Informações Contábeis e
Fiscais do Setor Público Brasileiro

(SINCONFI). Além disso, no que
concerne aos gastos do ente federativo, utilizam-se as despesas empenhadas. As variáveis analisadas
neste trabalho são deflacionadas
mensalmente.

2 Receitas Correntes

A análise da Figura 1 retrata a trajetória das receitas correntes entre
2018 e 2021. É possível verificar
que as receitas correntes tiveram
acréscimo acentuado entre 2018 e
2021, em torno de 13,8% em valores reais. Esse acréscimo foi acompanhado por uma leve estagnação
entre 2019 e 2020, provavelmente
por fatores condicionados à pandemia da Covid-19. Esse aumento da
arrecadação da receita corrente de
São Paulo tem forte correlação com
a melhora de indicadores econômicos observados no Estado.
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Figura 1 – Receitas Correntes em R$ Milhão - (2018-2021)

Nota: Valores deflacionados com período base dezembro/2021.
Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).

Contudo, não se pode ignorar que a análise das receitas correntes inclui aquelas oriundas da arrecadação
própria e aquelas advindas de transferências correntes. Há entes federativos que dependem demasiadamente das transferências correntes para manter o
equilíbrio fiscal. Este não é o cenário observado no

estado de São Paulo. A Figura 2 ratifica a afirmação de

que o estado de São Paulo é um ente federativo com
alto índice de independência fiscal, visto que quase

84% das receitas são oriundas de impostos e apenas
5,9% são oriundas de transferências correntes.

Figura 2 - Composição da Receita Corrente – Janeiro a Dezembro de 2021

Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).
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3 Receita Corrente Líquida
A Receita Corrente Líquida (RCL) é o indicador contábil que sinaliza as restrições financeiras para todos os
entes da Federação. Além disso, é o indicador-base que
norteia o cumprimento das despesas perante a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
A Figura 3 apresenta o comportamento da RCL entre
2018 e 2021. Verifica-se que a RCL apresentou um au-

mento considerável se analisado nesse período, com
crescimento acumulado de, aproximadamente, 7,1%,
mesmo com uma leve queda de RCL entre 2019 e 2020,
em torno de 0,25%. Essa melhora da RCL é de suma
importância para a saúde fiscal do Estado, visto que a

provisão de saúde, educação e outros serviços públi-

cos deverá ser ainda mais desafiadora nos próximos
anos.

Figura 3 - Receita Corrente Líquida em R$ Milhão - (2018-2021)

Nota: Valores deflacionados com período base dezembro/2021.
Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).

O bom desempenho da Receita Corrente Líquida pode
ser explicado, em grande parte, pelo desempenho das
receitas dos principais tributos arrecadados entre janeiro e dezembro de 2021. A Figura 4 disseca a receita
dos principais tributos arrecadados do estado de São
Paulo. É possível verificar que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aumentou,
aproximadamente, 20% entre 2018 e 2021, dos quais
17 p.p. foram entre 2020 e 2021. O Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) também
teve um aumento considerável de, aproximadamente,
6,3%, se analisados os anos de 2018 e 2021. Contudo,

ainda no que concerne ao IPVA, houve um decréscimo

de, aproximadamente, 1% entre 2020 e 2021. Uma

curiosidade é que carros populares pagam IPVA, mas
iates de luxos e jatinhos particulares, em geral, são
isentos.
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Figura 4 - Principais Tributos em R$ Milhão - (2018 - 2021)

Nota: Valores deflacionados com período base dezembro/2021.
Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).

A Figura 5 apresenta outra importante fonte de arrecadação, as transferências correntes. Elas tiveram
aumento de 75% em 2020 com respeito a 2019. Esse
aumento das transferências correntes pode ser oriundo das políticas estaduais e nacional de combate à
pandemia, visando aumentar a capacidade dos entes

federativos frente à pandemia da Covid-19. Em 2021,

as transferências correntes voltaram aos seus níveis
“normais”, se analisado o comportamento da trajetória dessa receita entre 2018 e 2021, de sorte que o ano
de 2020 foi atípico.

Figura 5 - Transferências Correntes em R$ Milhão - (2018-2021)

Nota: Valores deflacionados com período base dezembro/2021.
Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).
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4 Despesas Correntes
A análise das despesas correntes é tão importante
quanto a das receitas correntes. A Figura 6 evidencia
a trajetória recente das despesas correntes do estado

de São Paulo, observando-se o acumulado do ano entre
2018 e 2021. Como esperado, as despesas correntes
do Estado aumentaram 6,1% ao longo desse período,
e cerca de 7,3% entre 2020 e 2021. Tal aumento de
despesas é sintoma da pandemia.

Figura 6 - Despesas Correntes em R$ Milhão – 2018-2021

Nota: Valores deflacionados com período base dezembro/2021.
Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).

As despesas correntes são divididas em gastos com
pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida
pública e demais despesas correntes. Esta última parcela contém os gastos com o custeio administrativo
da máquina estadual, sem considerar os gastos com
pessoal. A Figura 7 retrata os gastos com pessoal e
encargos do Estado entre 2018 e 2021. Conforme essa
figura, os gastos com pessoal diminuíram 7,2% entre
2020 e 2021, como resultado de salários congelados

cumulado com inflação ascendente. Tal decréscimo
do volume de recursos em gastos com pessoal é muito

importante, se não comprometer o funcionamento

da máquina pública, pois são gastos com excessiva
rigidez. Um fato curioso é que a rubrica de gastos com

pessoal e encargos sociais também teve redução no

município de São Paulo, como pode ser evidenciado no
Boletim Informações Fipe, número 497.
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Figura 7 - Gastos com Pessoal e Encargos em R$ Milhão – (2018-2021)

Nota: Valores deflacionados com período base dezembro/2021.
Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).

Os juros e encargos sociais são parcelas importantes
dos gastos correntes dos entes federativos. Controlar
esse tipo de despesa significa manter o orçamento
intertemporal equilibrado no longo prazo. A Figura 8
retrata a trajetória dos gastos com juros e encargos
do estado de São Paulo entre 2018 e 2021. Conforme
a figura, a rubrica de juros e encargos teve queda demasiada em 2020, se comparado com 2019, obtendo
um decréscimo de, aproximadamente, 76,3% entre

2019 e 2020. Essa queda foi acompanhada por um au-

mento abrupto desse tipo de despesa ainda em 2021,
com aumento de 245,9% entre 2020 e 2021, embora

em montante ainda abaixo dos períodos anteriores à
pandemia. Por se tratar de gastos não essenciais ao
combate à pandemia, pode-se conjecturar que a redu-

ção dos gastos com esse tipo de despesa foi possível
devido às medidas de combate à pandemia.

Figura 8 - Juros e Encargos em R$ Milhão – (2018-2021)

Nota: Valores deflacionados com período base dezembro/2021.
Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).
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As outras despesas correntes podem ser subdivididas
em transferências a municípios e demais despesas
correntes, cujo comportamento pode ser verificado
na Figura 9. Se por um lado os gastos com pessoal e
encargos sociais caíram, as outras despesas correntes
aumentaram 20% entre 2018 e 2021, enquanto as demais despesas correntes, importante rubrica de cus-

teio da máquina pública, aumentaram em mais de 25%
ao longo do mesmo período. Note que os aumentos

foram mais expressivos se comparado o período entre
2020 e 2021, em que as outras despesas correntes aumentaram em 13,8% e as demais despesas correntes
em 14,1%.

Figura 9 - Outras Despesas Correntes em R$ Milhão – (2018-2021)

Nota: Valores deflacionados com período base dezembro/2021.
Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a despesa total com pessoal no poder executivo, em cada
período de apuração e em cada ente da Federação, não
poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
1 Limite Máximo: 49,00%;

2 Limite Prudencial: 46,55%;

3 Limite de Alerta: 44,10%

A Figura 10 tem o detalhamento das despesas com
pessoal total (DPT) do Poder Executivo para fins de
cumprimento da LRF. O estado de São Paulo cumpriu
a LRF ao longo dos últimos anos com níveis sempre
abaixo do limite prudencial. Além disso, o ente federativo tem conseguido reduzir a relação DPT/RCL
mesmo no período da pandemia.
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Figura 10 - Despesas com Pessoal Total/Receita Corrente Líquida - Poder Executivo - (2018- 2021)

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (RGF/SEFAZ-SP).

Ainda no âmbito das despesas, a Figura 11 retrata os
gastos por função do ente federativo. Pode-se verificar
que Encargos Especiais (32,6%), Educação (16,3%),
Previdência Social (14,1%), e Saúde (10,9%) foram
os principais gastos do estado de São Paulo para o

período analisado. Em geral, esses componentes representam fixamente o mesmo pedaço do orçamento,

tendo pouca variação quando analisado este período
ou outro.

Figura 11 - Gastos por Função em % - 2021

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (RGF/SEFAZ-SP).
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A Constituição Federal de 1988 fixou limites mínimos
de gastos com educação, em que a União tem de gastar
pelo menos 18%, enquanto os estados e municípios, no
mínimo, 25% de suas RCL. No que se refere aos gastos
constitucionais para a Saúde, o limite mínimo para
os estados e União é de 12% da RCL e 15%, para os
municípios. A Figura 12 retrata os gastos com saúde e
educação em percentuais da RCL. É possível verificar

que os gastos com saúde estão bem acima dos limites
mínimos estipulados por lei. No que concerne aos

gastos com educação, observa-se que estão abaixo do

necessário para cumprir o dispositivo constitucional.

Note que este relatório se baseia apenas nas despesas
extraorçamentárias disponíveis nos relatórios resumidos de execução orçamentária.

Figura 12 - Saúde e Educação/ RCL (2018-2021)

Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).

5 Receitas de Capital
As receitas de capital são as receitas provenientes da
realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens
e direitos; recursos recebidos de outras pessoas, de
direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital.
O principal componente das receitas de capital são
as operações de créditos, receita que também possui
restrições legais perante a LRF. A Figura 13 retrata a

trajetória das receitas de capital e seus componentes,
tais como operações de crédito, alienação de bens,
amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital do estado de São Paulo.

Conforme a figura, as operações de crédito representam 20% das receitas de capital em 2021. Note ainda
que o volume das operações de crédito diminuiu entre
2018 e 2021. Ainda segundo a figura, as principais
receitas de capital são as outras receitas de capital, rubrica de receitas que possuem variadas especificações
dentro dos demonstrativos de gestão fiscal.
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Figura 13 - Receitas de Capital e Seus Componentes em R$ Milhão - (2018-2021)

Nota: Valores deflacionados com período base dezembro/2021.
Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).

Ainda no que diz respeito às receitas de capital, é importante observar o limite de operações de crédito
em relação à RCL por exercício financeiro. Conforme
a Resolução nº 43, de 2001, as Operações de Crédito
não podem ser superiores a 16% da RCL. A Figura 14
retrata que a proporção da Operação de Crédito em

relação à RCL é muito inferior a 16% ao longo de todo

o período analisado, com larga margem para expansão nos próximos anos. Note ainda que o volume das

operações de crédito em relação à RCL está caindo ao
longo dos últimos anos.

Figura 14 - Operações de Crédito/RCL - (2018/2021)

Nota: Valores deflacionados com período base dezembro/2021.
Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).
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6 Despesas de Capital
Avaliar as despesas de capital do
Estado tem caráter particularmente importante, pois nelas estão
elencados os valores destinados à
realização de investimentos públicos. Além dos investimentos, nas
despesas de capital também estão
incluídos gastos com inversões financeiras e amortizações da dívida
pública.
A Figura 15 retrata a trajetória das
despesas de capital e seus componentes ao longo dos últimos 5 anos.
Conforme a Figura 15, as despesas
de capital tiveram acréscimo de
64,1%, aproximadamente, entre os
anos de 2018 e 2021. Note ainda
que houve uma queda de 19%

entre 2019 e 2020, devido a ajustes
feitos ocasionados pela pandemia
da Covid-19.

Ainda no que diz respeito às despesas de capital, é possível verificar que os investimentos estão
mantidos em patamares elevados,
com pico máximo de investimento no primeiro ano da pandemia,
acima dos R$ 9 bilhões. Note que as
inversões financeiras são expressivas no total observado das despesas de capital, diferentemente de
outros entes federativos. Inversões
financeiras são gastos com objetivos similares aos investimentos,
mas diferem destes devido ao fato
de serem aquisições de bens de capital já em utilização, seja no setor

privado ou por parte de outros órgãos públicos.

Por último, ainda na Figura 15, há
as amortizações da dívida, despesas de capital de extrema importância no controle do endividamento público. Como é possível
verificar, esse tipo de despesa teve
redução acentuada no primeiro
ano de pandemia, assim como as
despesas com juros e encargos da
dívida pública. Acredita-se que
esse ajuste foi necessário diante
de condições adversas ocasionadas
pelo ano atípico que foi 2020. Contudo, ainda em 2021, os gastos com
amortização da dívida voltaram
aos patamares parecidos aos anteriores a 2020.

Figura 15 - Despesas de Capital em R$ Milhão – (2018-2021)

Nota: Valores deflacionados com período base dezembro/2021.
Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).
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Para muitos economistas e/ou gestores públicos, o
componente mais importante das despesas de capital
é a rubrica de investimento. O estado de São Paulo
tem mantido seus investimentos em níveis a 4,9% da
RCL, se considerados apenas os investimentos, e superiores a 6,3% da RCL se considerados investimentos
e inversões financeiras. Observe que, para o estado

de São Paulo, as inversões financeiras não podem ser
negligenciadas no cômputo das análises das despesas
de capital. O volume de investimentos e inversões
financeiras foi de, aproximadamente, 12,5% da RCL,
sendo um montante bem expressivo se comparado à
trajetória entre 2018 e 2021, ou mesmo se analisado
em conjunto com outros entes federativos.

Figura 16 - Investimentos + Inversões Financeiras / RCL - % - (2018-2021)

Nota: Valores deflacionados com período base dezembro/2021.
Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).

No que tange aos limites determinados por lei às operações de crédito, destaca-se o dispositivo conhecido
como Regra de Ouro. A Regra de Ouro é uma regra da
Constituição Federal de 1988 que possui o objetivo
de evitar o endividamento para pagar despesas correntes. Sendo assim, a Regra prevê que o montante
auferido pelas operações de crédito, em determinado
exercício financeiro, não pode ser superior às despesas de capital do período. Esta regra tem como intuito garantir o princípio do equilíbrio orçamentário,
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evitando que a receita oriunda de empréstimos seja
utilizada para custear a máquina pública.

Conforme a Figura 17, as operações de crédito no estado de São Paulo estiveram sempre abaixo do limite
estabelecido pela Regra de Ouro. Não obstante o limite
estar sempre muito abaixo ao estabelecido pela Regra
de Ouro, a relação operação de crédito sobre despesas
de capital tem diminuído ao longo do tempo, o que
pode ser um forte indicativo de que o Estado tem conseguido investir com recursos próprios.
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Figura 17 - Regra de Ouro (2018-2021)

Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).

7 Resultados Primário e Nominal
O resultado primário é definido pela diferença entre
as receitas e despesas não financeiras. A existência
de superávit primário não garante a saúde das contas
públicas. Contudo, é evidente que déficits primários
constantes no longo prazo não se sustentam. Alguns
entes federativos excluem os investimentos do resultado primário. Por isso, a comparação do resultado
primário entre os entes federativos possui relativa
dificuldade contábil. O Resultado Nominal (RN), por
sua vez, é obtido acrescentando-se ao resultado primário os valores pagos e recebidos de juros nominais.
O Resultado Nominal pode ser considerado como a Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP),
que, por sua vez, indica se o ente necessitará ou não de
empréstimo para conseguir cumprir com seus dispêndios em determinado exercício financeiro.

As Figuras 18 e 19 retratam a trajetória dos resultados primário e nominal do Estado de São Paulo entre
2018 e 2021. Como é possível verificar na Figura 18,
o Estado tem conseguido um bom desempenho em
resultados primários, obtendo superávit em todo o período analisado e sempre cumprindo as metas fiscais
fixadas pela Lei de Diretriz Orçamentária (LDO). Note
ainda que o volume do resultado primário em 2021 foi
mais que o dobro do observado em 2020, em valores
nominais.
A Figura 19, por sua vez, diagnostica o resultado nominal do Estado. Diferente do resultado primário, o
resultado nominal apresentou déficits em 2018 e 2019,
e superávits nominais em 2019 e 2020. Observe que o
volume do resultado nominal em 2021 é bem superior
ao observado em qualquer ano entre 2018 e 2020.
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Figura 18 - Resultado Primário e Metas Fiscais em R$ Milhão – (2018-2021)

Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).

Figura 19 - Resultado Nominal e Metas Fiscais em R$ Milhão – (2018-2021)

Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).
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8 Endividamento
O comprometimento anual com amortizações, juros
e demais encargos da dívida consolidada não pode
exceder 11,5 % da RCL, conforme Resolução 43/2001.
É importante destacar que juros e encargos da dívida
são considerados despesas correntes, enquanto amortizações são despesas de capital.

A Figura 20 apresenta os gastos com o serviço da dívida em relação à RCL do Estado de São Paulo entre os
anos de 2018 e 2021. Como é possível observar, durante todo o período analisado, o limite definido por lei foi
superado apenas no ano de 2019. Um fato interessante
é que houve uma redução drástica entre 2019 e 2020,
ratificando o ajuste realizado nesse tipo de despesa
devido à pandemia.

Figura 20 - Serviço da Dívida do Estado de São Paulo (2018-2021*) (%)

Fonte: Relatório Resumido de Execução Fiscal (RREO/SEFAZ-SP).

Outro dispositivo importante para analisar a trajetória de endividamento do ente federativo é a Dívida Consolidada Líquida (DCL). A DCL representa o
montante da Dívida Consolidada (DC) deduzidas as
disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e
os demais haveres financeiros. De acordo com a LRF,
a Dívida Consolidada Líquida dos estados não poderá
exceder em 200% a Receita Corrente Líquida.

A análise da Figura 21 mostra a proporção DCL/RCL.
Conforme a figura, podemos verificar que o ente federativo tem cumprido a determinação da LRF. Além
disso, o Estado conseguiu reduzir a razão DCL/RCL
de 175% em 2018 para, aproximadamente, 126,7%
no segundo em 2021. Essa redução da dívida coincide
com o fato de o Estado ter obtido superávits primário
e nominal consideráveis ao longo do mesmo período.
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Figura 21 - DCL/RCL em % - (2018-2021)

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal (RGF/SEFAZ-SP).

9 Considerações Finais
São Paulo é o Estado mais rico e
populoso do país. A qualidade da
condução das finanças públicas
do Estado tem efeitos colaterais
nos demais entes federativos. O
estrangulamento das contas públicas deste ente federativo pode
ocasionar redução do investimento
e, por consequência, redução do
crescimento de outros estados, e
até mesmo na União.
Este relatório possui alguns dos
principais indicadores de finanças
públicas que mostram que o ente
em questão tem sido bem gerido ao
longo dos últimos anos. Observa-se que, ao contrário do esperado,
o Estado conseguiu aumentar sua
arrecadação em termos de receita
corrente, receita corrente líquida e
receitas tributárias em 2021. Além
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disso, as transferências correntes
também foram impulsionadas nos
últimos dois anos.

Quanto às despesas correntes,
observou-se aumento acentuado
entre 2018 e 2021, saltando de R$
236 bilhões em 2018 para mais de
R$ 250 bilhões em 2021. Ao discriminar as despesas correntes,
observou-se que os gastos com
pessoal e encargos se mantiveram
equilibrados ao longo do período
analisado, tendo uma queda acentuada entre 2020 e 2021. Além
disso, no que se refere ao cumprimento da LRF, a rubrica de gastos
com pessoal esteve sempre abaixo
dos limites estabelecidos por lei.
Ainda sobre as despesas correntes,
os juros e encargos aumentaram
entre 2020 e 2021, sendo necessário salientar que houve ajustes fis-

cais nesse tipo de despesa em 2020,
assim como observado nas despesas relacionadas às amortizações
da dívida. Por último, observou-se
que demais despesas correntes
tiveram aumento considerável no
biênio 2020 e 2021, se comparado
aos anos anteriores, conforme a
Figura 9.

No que se refere às receitas de
capital, notou-se que as operações
de crédito não são as principais
fontes desse tipo de receitas, sendo
as outras receitas de capital as
principais fontes de receitas de capital. As operações de crédito estão
diminuindo sua participação relativa na composição das receitas
de capital e sempre cumprindo os
dispositivos legais no que concerne
à Lei de Responsabilidade Fiscal.

temas de economia aplicada
As despesas de capital tiveram incrementos consideráveis entre 2020 e 2021, sendo os investimentos e
as inversões financeiras os principais componentes.
Além disso, o Estado tem respeitado a Regra de Ouro,
importante dispositivo que prevê que o montante
auferido pelas operações de crédito, em determinado
exercício financeiro, não pode ser superior às despesas de capital do período.

Ao longo dessa breve síntese dos indicadores de finanças públicas foi possível averiguar que o estado de São
Paulo tem logrado êxito em cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e tem apresentado bons resultados
referentes à capacidade de arrecadação, indo de encontro à realidade brasileira, em que houve tendência
de queda na receita dos entes federativos.

Quando analisados os resultados primário e nominal,
observou-se que o Estado tem cumprido as metas
fiscais fixadas pela LDO, tanto no que concerne ao resultado primário quanto no que se refere ao resultado
nominal, ao longo do período analisado.

Por último, este artigo analisou o nível de endividamento do Estado através da análise da relação DCL/
RCL e do serviço da dívida em relação à RCL. Conforme
observado na Figura 21, verifica-se que o ente federativo tem cumprido a determinação da LRF no que
concerne aos dispositivos previstos em lei. Além disso,
o ente federativo conseguiu reduzir a razão DCL/RCL
de 175% em 2018 para, aproximadamente, 126% em
2021.
A principal contribuição deste relatório é trazer para
o cidadão, através de gráficos simples e claros, como
tem sido a condução das finanças públicas do estado
de São Paulo. Ao trazer os principais indicadores de
finanças públicas, observou-se que o ente federativo
tem conseguido amenizar os impactos da pandemia,
ao menos no que diz respeito às principais variáveis
analisadas neste artigo.

(*) Mestre em economia da FEA-USP.
(E-mail: nathanielrocha18@usp.br).
(**) Professor Titular da FEA-USP e pesquisador da Fipe.
(E-mail: delosso@fipe.org.br)
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A Reconfiguração Político-Econômica da América do Sul e as
Perspectivas para Integração Regional
Gabriel Brasil (*)

Em 1º de abril, o ex-presidenciável
e potencial próximo ministro da
Fazenda sob um eventual novo
governo Lula, Fernando Haddad,
publicou artigo em coautoria com
o economista Gabriel Galípolo na
Folha de S. Paulo com uma provocação. Sob a justificativa da emergência de uma nova ordem internacional na esteira do conflito da
Rússia com a Ucrânia, Haddad e
Galípolo sugeriram a criação de
uma moeda única sul-americana.
Segundo os autores, seria uma
maneira de “fortalecer a soberania
monetária dos países da América
do Sul” e “impulsionar o processo
de integração regional”.1 A ideia
ressoou, ainda que indiretamente,
uma sugestão feita pelo atual ministro da Economia Paulo Guedes,
em junho de 2019, da criação de
uma moeda única (“Peso-Real”)
para a América Latina.2 Sem entrar
no mérito das duas ideias, nota-se
como elas reforçam uma perene
discussão – nos dois lados do espectro político nacional – em torno
de propostas que possam transformar a arquitetura financeira
da região em favor de uma maior
integração econômica.
As discussões em torno da integração regional da América do Sul e/
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ou da América Latina têm como
pano de fundo fenômenos econômicos em comum. São exemplos
que merecem destaque: a tímida
abertura comercial da maioria dos
países da região, a elevada vulnerabilidade deles a choques internacionais e os problemas crônicos
relacionados a inflação e a déficits
fiscais (estes dois frequentemente
interligados). Tentativas voltadas
para endereçar estes problemas
(ainda que individualmente) nas
últimas décadas incluíram, por
exemplo, a criação do Mercosul –
cujos resultados são, incontroversamente, tímidos frente às ambições originais da iniciativa.

Apesar da ausência de resultados
significativos até hoje, é provável
que lideranças políticas da região
continuem, na próxima década,
alimentando uma retórica em favor
de uma integração maior no continente. Trata-se, afinal, de uma plataforma com reduzida rejeição por
parte da sociedade civil – ao menos
na medida em que ela não se traduz
em medidas concretas de abertura
comercial, sempre problemática na
região em função dos poderosos
lobbies setoriais. O ex-presidente
Lula, por exemplo, em 1º de março
fez discurso no México defendendo

maior união da América Latina
e um fortalecimento de medidas
de cooperação entre os países da
região. 3 Na mesma linha, o novo
presidente do Chile, Gabriel Boric,
também tem dado declarações em
favor de uma integração regional
mais ambiciosa.4
Ocorre que estas discussões não
têm conseguido penetrar o debate
doméstico dos países individualmente, mantendo-se sistematicamente restritas ao campo retórico.
Ao que parece, a coordenação coletiva na região não consegue ser
uma prioridade para nações que
enfrentam desafios agudos na economia e instabilidades frequentes
no âmbito político. Uma evidência
disso é o fato de que a região convive com os graves problemas de direitos humanos e de destruição de
riqueza promovidos pela ditadura
de Nicolás Maduro, na outrora rica
Venezuela, sem serem capazes de
atuar de forma construtiva e efetiva para ajudar a resolvê-los.

Há, ainda, o problema da falta de
liderança. Sob a presidência de Jair
Bolsonaro, o Brasil – o maior país
da América Latina, tanto em termos econômicos como demográficos – pouco fez pela integração

51

temas de economia aplicada
da região. Na verdade, nos últimos
anos o país expressou interesses
muito reduzidos no continente, e
que foram frequentemente ofuscados pelas recorrentes polêmicas
estreladas pelo presidente. Bolsonaro buscou aproximar o Brasil de
governos mais alinhados à sua plataforma de extrema direita, como
aquele do ex-presidente americano
Donald Trump, o do ex-primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu e o do primeiro-ministro
da Hungria, Viktor Orban. O desenvolvimento de uma política externa
centrada em associações pessoais
e políticas como estas – voltada
explicitamente para a manutenção
da mobilização da sua própria base
eleitoral – indicou um nível de reduzida maturidade institucional
por parte do Itamaraty, reforçando
que as relações bilaterais do Brasil
seguem vulneráveis aos caprichos
do incumbente, não representando necessariamente políticas de
Estado. É difícil imaginar que conseguimos liderar a região nas suas
pretensões de integração sem um
norte institucional claro para o
longo prazo.

Na vizinhança, os problemas domésticos de cada país também se
sobrepõem. É o caso, por exemplo,
da Argentina. No ano que vem, o
país sediará eleições que devem
trazer como novidade a ascensão
da extrema direita – na figura do
deputado Javier Milei – em oposição ao poderoso Peronismo e ao
tradicional grupo de centro-direita
do ex-presidente Mauricio Macri.

Com desafios fiscais e monetários
significativos, o debate eleitoral da
Argentina deverá ser marcado por
temas majoritariamente de curto
prazo, apresentando pouco espaço
para discussões regionais mais
amplas.

No Chile, a sit uação é t ambém
bastante complexa. Embora Boric
tenha emergido como uma nova
e promissora força de cent ro-esquerda no ano passado, o país
enfrenta incertezas domésticas
significativas de curto e de longo
prazos. Atualmente, há em debate a implementação de uma nova
constituição, em torno da qual tem
prevalecido a dificuldade de formação de consensos. Em paralelo, o
novo presidente precisa lidar com
um Congresso pouco favorável à
sua agenda reformista. Finalmente, vale notar que Boric representa
uma transformação na esquerda
latino-americana: ao confrontar,
por exemplo, a ditadura de Maduro
e ao priorizar agendas ambientais de forma mais contundente, o
jovem presidente expõe o contraste entre esquerdas de raiz sindical
(como o Lulismo e o Kirchnerismo)
e as esquerdas estudantis. É provável que esta diferença traga certos
atritos para a consolidação de um
bloco mais homogêneo à esquerda
nos próximos anos (assumindo a
provável eleição de Lula no Brasil,
em outubro, e a sua tentativa de
formação de um bloco amplo de
unidade à esquerda).

O Uruguai, que se destaca por sua
elevada estabilidade política e institucional, tem indicado que, sob
o presidente Luis Lacalle Pou, dificilmente apostará demais em
mecanismos de integração regional
apesar de sua aptidão à abertura
de sua economia. Impaciente com
relação às vagarosas dinâmicas comerciais da região e do Mercosul, o
governo de Lacalle Pou tem buscado acordos bilaterais diretos com
grandes potências como a China e
os Estados Unidos – causando inclusive atritos dentro do Mercosul
e expondo a limitada capacidade da
instituição de servir como fórum
efetivo para integração regional.5
É difícil fazer suposições sobre o
futuro da geopolítica na América
Latina. Por um lado, há a certeza de
que grandes potências – notadamente a China, os Estados Unidos
e a Rússia – seguirão atuando para
manter sua influência na região.
Por outro, segue a dúvida sobre
como os países daqui vão se posicionar para combinar o necessário
aproveitamento das oportunidades
oriundas das relações com estas
potências e a sedutora (porém
vazia, em muitos sentidos) retórica
da soberania regional. A abertura
econômica, como aquela que poderia estar associada ao acordo
de 2019 do Mercosul com a União
Europeia (cuja ratificação parece
cada vez mais distante dada a falta
de priorização do tema pelas duas
partes), poderia ser um caminho
poderoso. A construção de uma
agenda ambiental sólida, que colo-
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casse a região em destaque global
num tema que dominará o debate
político do futuro (o aquecimento
global), também se coloca como
outra oportunidade. A modernização financeira do continente
– ainda que em moldes diferentes
daqueles propostos por Haddad
e Guedes – também seguirá constituindo uma frente interessante. Há possibilidades. No entanto,
parece faltar uma combinação de
ambição, de liderança pragmática
e de um entendimento de que não
é possível esperar pela resolução
dos problemas domésticos de cada
país para a construção de agendas
coletivas – que podem, inclusive,
colaborar para o endereçamento
destes desafios.

1 “Criação de moeda sul-americana pode
acelerar integração regional”. Haddad,
F. e Galípolo, G. Folha de S. Paulo, 1º de
abril de 2022. Disponível em: https://
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www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2022/04/criacao-de-moeda-sul-americana-pode-acelerar-integracao-regional.
shtml?loggedpaywall#_=_. Último acesso
em: 17 abr. 2022.

2 “A empresários, Guedes conjectura moeda
única peso-real para a América Latina”.
UOL, 7 de junho de 2019. Disponível em:
https://noticias.uol.com.br/internacional/
ultimas-noticias/2019/06/07/a-empresarios-paulo-guedes-conjectura-moeda-unicapeso-real-no-continente.htm. Último acesso
em: 17 abr. 2022.

3 “Lula visita México e fala em união da América Latina contra guerra”. Folha de S. Paulo, 1º
de março de 2022. Disponível em: https://
www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/
lula-visita-mexico-e-fala-em-uniao-daamerica-latina-contra-guerra.shtml. Último
acesso em: 17 abr. 2022.

4 “Boric defende integração da América Latina
para além do viés político”. Diário de Pernambuco, 14 de março de 2022. Disponível
em: https://www.diariodepernambuco.
com.br/noticia/mundo/2022/03/boricdefende-integracao-da-america-latina-paraalem-do-vies-politico.html. Último acesso
em: 17 abr. 2022.
5 “Proposta de flexibilização do Mercosul
acirra tensões entre países-membros”. Gazeta do Povo, 27 de abril de 2021. Disponível
em: https://www.gazetadopovo.com.br/
mundo/proposta-flexibilizacao-mercosulacirra-tensoes-entre-paises-membros/.
Último acesso em: 17 abr. 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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Inflação Sob Pressão
Guilherme Tinoco (*)

A inflação segue bastante pressionada no Brasil. O último número
divulgado do IPCA, referente a
março, apontou para uma inflação
de 1,62%, bem acima da projeção
média (1,35%) e também da projeção mais alta entre os analistas de
mercado (1,43%). Tratou-se, como
lembrado pelas manchetes de jornal, da maior inflação para março
desde 1994, quase 30 anos atrás.

Na leitura em 12 meses, o IPCA,
que havia encerrado o ano de 2021
em 10,06%, apontou para 11,30%,
o maior valor desde outubro de
2003, superando até mesmo os
valores elevados observados na
virada de 2015 para 2016, durante
a grande crise econômica daquele
período. Em 2015, por exemplo, a
inflação cheia ficou em 10,67%.

Por fim, como a meta de inflação
para 2022 é de 3,50%, vale destacar que a inflação de março, isto é,
um mês apenas, consumiu quase
met ade da met a. Ou, de out ra
forma, a inf lação acumulada no
primeiro trimestre do ano ficou em
3,20%, praticamente esgotando o
espaço para todo o ano.

Todos esses recortes mostram,
portanto, que a inflação tem sido
de fato um dos grandes problemas
macroeconômicos de curto prazo
no país. Na realidade, a pressão
nos preços não é novidade. No ano
de 2021, o número final já havia
ultrapassado a marca dos 10%. A
persistência, contudo, é que chama
mais atenção agora. Se no início de
2022 as perspectivas de mercado
eram de uma inflação no ano ainda

dentro do intervalo da meta, o fato
é que nas últimas semanas essas
expectativas vêm sendo revisadas
cada vez mais pra cima, já estando
em torno dos 7%.

O Gráfico 1 mostra a composição
da inflação no acumulado de 2021
e também no acumulado em 12
meses ao fim do primeiro trimestre de 2022. É possível perceber
que, no ano passado, a maior pressão veio dos preços administrados
seguida pelos preços industriais e
de alimentos no domicílio. Apenas
a categoria dos serviços havia tido
um comportamento mais modesto,
apesar da aceleração em relação a
2020, mas também há que se destacar que tal categoria ainda operou,
no ano passado, com restrições
impostas pela pandemia.
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Gráfico 1 – IPCA Acumulado em 12 Meses (var. %)
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Fonte: IBGE.

Já ao final de março de 2022, chama
atenção a forte aceleração na categoria dos alimentos no domicílio,
puxada especialmente por alimentos in natura. No entanto, outras
categorias seguiram em aceleração, como a dos bens industriais
e a de serviços. No caso dos administrados, apesar de ligeira desaceleração, a categoria segue como a
de maior elevação dentro do índice
cheio, mostrando alta nos preços
de 14,9% nos últimos 12 meses.
Um misto de fatores internos e externos ajuda a explicar esta alta de
preços. Começando pelo contexto
externo, observa-se que a inflação
vem se mostrando mais forte em
muitos países, inclusive nos EUA,
que convivem com a taxa mais alta
em décadas. A recuperação pós-pandemia, somada aos estímulos
fiscais, as rupturas nas cadeias
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de produção globais, as particularidades da demanda agregada
no contexto pós-pandêmico (favorecendo mais bens do que serviços, por exemplo), dentre outras,
são fatores que ajudam a explicar
essa dinâmica. Neste ano, quando
se esperava moderação no ritmo
inflacionário, o início do conflito
entre Rússia e Ucrânia renovou as
pressões existentes, ao afetar, por
exemplo, preços de energia e alimentos em todo o globo.
No Brasil, apesar de boas notícias
na margem, como a melhora no
ritmo das chuvas e, consequentemente, nos preços de energia,
e o recuo da cotação do câmbio,
os preços seguiram superando as
expectativas, ref letindo todo o
quadro global descrito acima. As
incertezas na política econômica
doméstica, inclusive na área fiscal,

também ajudam, na margem, a
manter um cenário mais conturbado, inclusive em relação à inflação.

Todo este quadro coloca bastante
pressão sobre o Banco Central.
Desde o início de 2021, o COPOM já
elevou a Selic de 2% para 11,75%,
prometendo mais alguns pontos
pela frente. Como a inflação tem
forte componente de oferta, a grande discussão é até que ponto são
necessárias elevações adicionais
no juro. O tradeoff tem difícil solução, mas o fato é que, de qualquer
forma, o horizonte relevante do
Banco Central já não é mais 2022,
quando a meta será certamente
estourada pelo segundo ano consecutivo. Talvez evitar uma perda da
meta em 2023 seja o objetivo principal, ainda que isso seja também
bastante desafiador.
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Independentemente da velocidade da convergência da
inflação para a meta − se é que ela será alcançada nos
próximos anos −, o fato é que a população em geral
seguirá com perdas na renda real, especialmente em
um quadro de desemprego ainda elevado. Também é
importante notar que mesmo que a inflação diminua
de 11% para 7%, por exemplo, os preços seguirão
aumentando de forma significativa. Isso faz com que
este problema seja um dos principais e provavelmente
mais decisivos temas nas eleições de outubro.

Por último, vale destacar a discussão sobre os desafios
que o quadro atual impõe para a inflação de médio
e longo prazos. A pandemia em primeiro lugar, e o
conflito entre Rússia e Ucrânia em segundo lugar, têm
importantes implicações geopolíticas que também
afetam a economia global. Em um dos cenários possíveis, pode haver refreamento na globalização, com diminuição no comércio exterior e impacto nas cadeias
globais, significando aumento de custos para várias
indústrias. Evitar um cenário deste tipo se torna, portanto, um desafio para os principais policymakers na
economia mundial.

(*) Mestre em Economia pela FEA/USP.
(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com).
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Relatório de Indicadores Financeiros 1
Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

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

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-

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

ações de empresas vencedoras e vendida em ações de

empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do

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

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 – 08/04/2022)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

-0,20%

3,07%

2,91%

-2,78%

Mês atual

-0,12%

2,45%

0,81%

-1,73%

Ano atual

-8,47%

3,26%

-2,13%

7,50%

2010-2022

-48,76%

-0,22%

733,15%

-11,73%
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O Gráfico 2 apresenta a evolução histórica do dividend
yield do mercado acionário brasileiro: razão entre o
total pago de dividendos nos últimos 12 meses pelas
empresas e o valor total das empresas hoje. Essa é
tradicionalmente uma variável estacionária (reverte à média) e é positivamente correlacionada com o
retorno futuro esperado dos investidores. Ou seja, é
alta em momentos ruins (de alto risco ou alta aver-

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

Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 08/04/2022)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

PETZ3

1652,81

BRAP4

3,14

2.

SQIA3

1214,95

BRKM5

5,83

3.

HAPV3

565,19

PETR4

5,86

4.

MGLU3

444,15

VALE3

6,62

5.

PTBL3

383,99

CPLE6

7,04

6.

ARZZ3

319,05

UNIP6

7,14

7.

RADL3

259,74

LAVV3

7,18

8.

BIDI4

251,57

MYPK3

8,71

9.

QUAL3

237,10

BMGB4

9,41

10.

TFCO4

206,35

MTRE3

9,50
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O Gráfico 3 apresenta a evolução histórica do short interest do mercado acionário brasileiro e a taxa média
de aluguel de ações. O short interest de uma empresa
é dado pela razão entre a quantidade de ações em aluguel e a quantidade de ações outstanding da empresa.
Mede assim o estoque de vendas a descoberto realizadas com as ações da empresa, tendendo a ser maior
em momentos de expectativa de queda no valor da

empresa. O short interest do mercado, apresentado no

gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short interest individuais. A Tabela 3 reporta os cinco maiores

short interest individuais e taxas de aluguel da semana
passada, tanto em nível como primeira diferença (no

caso deste último, são excluídos os papéis que tiveram
variação negativa).

Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 07/04/2022)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Taxa de Aluguel

Short interest
1.

IRBR3

12,90%

TRAD3

53,23%

2.

VIIA3

9,06%

BIDI4

39,92%

3.

CVCB3

9,00%

FHER3

34,92%

4.

COGN3

8,42%

SHOW3

30,00%

5.

MRVE3

8,32%

NINJ3

24,99%

Variação no short interest

Variação na taxa de aluguel

1.

CBAV3

1,44%

MODL4

6,02%

2.

PRIO3

1,16%

CBAV3

5,95%

3.

CASH3

0,96%

BAZA3

4,80%

4.

LJQQ3

0,90%

CEBR6

4,80%

5.

LUPA3

0,76%

SULA3

3,69%
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O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVESPA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura esperada para o mercado americano calculado pela CBOE®.2

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

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 28/02/2022)

A

B

1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasionada pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar reproduzir total ou parcialmente o conteúdo deste relatório, está autorizado
desde que cite este documento como fonte. O Nefin agradece à FIPE
pelo apoio financeiro e material na elaboração deste relatório.

2 VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options
Exchange.

(*) <http://nefin.com.br/>.
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Nota CEMEC Fipe 02/2022: Fontes do Aumento da Taxa de In1
vestimento em 2021
CEMEC – CENTRO DE ESTUDOS DE MERCADO DE CAPITAIS DA FIPE (*)

1 Objetivo
A taxa de investimento de 2021
2
de 18,2% do PIB revela um salto
significativo de 2,0 p.p. do PIB
quando comparada com os 16,2%
de 2019, refletindo aumento real
de 16,6% da formação bruta de
capital fixo (FBCF) nesse período.
Trat a-se de result ado de cer to
modo sur preendente, levando
em conta a existência de níveis
elevados de capacidade ociosa, a
redução continuada das expectativas de crescimento nos próximos
anos e a permanência de níveis
elevados do índice de incerteza.
O objetivo desta Nota é verificar
quais setores têm aumentado seus
investimentos e utilizar alguns
indicadores da disposição de investir das empresas abertas para
formular expectativas de sustentação desses investimentos.

2 Sumário

Mesmo após a realização de ajustes
procedidos nas taxas de investi-
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mento das Contas Nacionais calculadas em 2019 e 2021, visando
excluir os efeitos das plataformas
da Petrobras e da forte diferença
de crescimento dos preços da FBCF
e do PIB, verifica-se a ocorrência
de um salto de 2,0 p.p. do PIB nessa
taxa, de 16,2% para 18,2%.

Dados do IPEA permitem verificar
que parte considerável dos investimentos se destinou à agropecuária
e à indústria de construção. Apesar
de suas limitações, os dados de investimento das empresas abertas
mostram que o crescimento nominal dos investimentos das empresas abertas ligadas ao agronegócio
equivale ao dobro do crescimento
observado no agregado de todas
as empresas abertas. A taxa de retorno do capital total investido das
empresas abertas, que já se aproximava do custo médio do capital
desde 2018, superou em 2021 de
modo significativo esse custo, caracterizando uma situação favorável ao investimento. Nessas empresas, o alto coeficiente de retenção
de lucros sinaliza a perspectiva de

manutenção ou realização de novos
investimentos.

Entretanto, além dos impactos
imediatos sobre os preços das commodities, da inflação, das taxas de
juros e da frustração de expectativas da regularização das cadeias
de oferta, a guerra da Ucrânia e as
sanções adotadas adicionam elevado grau de incerteza sobre seus impactos na economia brasileira. Não
obstante alguns setores possam
ser até beneficiados, o aumento da
inflação, a elevação das taxas de
juros domésticas e internacionais
e os efeitos do período eleitoral não
configuram cenário favorável para
os investimentos.

3 A Taxa de Investimento Aumenta em 2021 Apesar do Cenário
Os dados de contas nacionais do
ano de 2021, em valores nominais,
mostram um salto de 3,40 pontos
porcentuais da taxa de investimento em relação a 2019, aumentando
de 15,52% para 18,92%, como se
observa no Gráfico 1.
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Gráfico 1 – FBCF/PIB Nominal 4 Trimestres Móveis

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais – IBGE.

Entretanto, como foi demonstrado
em recente trabalho divulgado no
Blog do IBRE 3 , deve-se levar em
conta a necessidade de promover
pelos menos dois ajustes nos dados
originais para evitar distorções na
comparação da taxa de investimento de 2021 com a de 2019.
Efeito plataformas: O primeiro
ajuste é a exclusão do valor das
plataformas da Petrobras, que são
contabilizadas na FBCF nesses dois
anos, mas não representam aumento do estoque de capital fixo.
Durante muitos anos, por razões
tributárias, a Petrobras adquiria
as plataformas de petróleo produzidas internamente e tinha sua
propriedade transferida para uma

subsidiária no exterior. Tais operações, classificadas como “exportações fictas”, não eram computadas, portanto, na FBCF. A partir de
2018, houve mudança de tratamento tributário e o valor dessas plataformas já utilizadas no país passou
a ser computado na FBCF. Segundo
o trabalho citado, em 2021 esse
componente teria atingido cerca de
1% do PIB, contra 0,4% em 2019.
Efeito preços relativos: O segundo ajuste é a eliminação do efeito
da mudança de preços relativos
entre os bens de capital que compõem a FBCF e os preços de bens
de serviços que compõem o PIB. No
período de 2019 a 2021, os preços
dos bens de capital subiram muito
mais que os índices de preços do

PIB, refletindo especialmente o impacto do aumento da taxa de câmbio sobre os preços dos bens de
capital importados. Desse modo,
o cálculo da taxa de investimento
em que o numerador é a FBCF e o
denominador é o PIB gera uma superestimação desse porcentual em
2021 em relação a 2019, cuja magnitude é a diferença do aumento de
preços da FBCF e do PIB. Podem ser
usadas as taxas de aumento implícitas de preços da FBCF e do PIB
pela relação porcentual entre seus
valores nominais e reais, segundo
os dados das Contas Nacionais do
IBGE. Entre 2019 e 2021, os preços
da FBCF aumentaram 24,80% contra 16,81% do aumento de preços
do PIB. A taxa de investimento
calculada sobre os valores nomi-
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nais seria 6,84% mais elevada que a taxa calculada na
hipótese de que o aumento de preços da FBCF fosse
idêntico ao aumento dos preços do PIB.

A Tabela 1 compara as estimativas da taxa de investimento sem ajustes com o valor obtido separadamente
após o ajuste dos preços relativos e das plataformas e
finalmente com as estimativas que consideram os dois
ajustes.
Conclui-se que após a exclusão dos efeitos das plataformas e dos preços relativos o aumento da taxa

de investimentos entre 2019 e 2021 continua significativo, de 2,00 p.p. do PIB . Trata-se de resultado
de certo modo surpreendente, levando em conta o
comportamento de pelo menos três fatores que se
supõem relevantes nas decisões de investir do setor
privado:

a) a recuperação da economia brasileira em 2021 após
a pandemia perdeu velocidade ao longo desse ano
e retornou praticamente ao mesmo nível de 2019,
como se vê no Gráfico 2.

Tabela 1 - Taxa de Investimento Nominal Corrigida por Preços Relativos e Plataformas

Taxa de investimento

2019

2021

Variação
Em p.p. PIB

FBCF/PIB correntes
FBCF/PIB ajuste preços relativos

15,5%
16,5%

19,2%
19,2%

+ 3,7 p.p.
+ 2,6p.p.

FBCF/PIB ajuste preços relativos e ex plataformas

16,2%

18,2%

+ 2,0 p.p.

Fonte: BORÇA Jr., Gilberto. Investimento em alta no Brasil, mas nem tudo que reluz é ouro. Blog do IBRE, 14/03/2022. Disponível em: https://
blogdoibre.fgv.br/posts/investimento-em-alta-no-brasil-mas-nem-tudo-que-reluz-e-ouro

Gráfico 2 – Taxa de Variação Trimestre contra Trimestre Anterior – PIB a Preços Constantes com Ajuste Sazonal

Fonte: IBGE Contas Nacionais.
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b) a expectativa da taxa média de crescimento nos três

anos seguintes é de apenas 1,35%,a.a, a menor desde
2006, e está em queda desde o início de 2021, como
se vê no Gráfico 3.

c) índices de incerteza: como se observa no Gráfico

4, os índices se mantêm em níveis historicamente

elevados, mesmo depois da queda observada após
o pico de setembro de 2021, afetado por eventos de
natureza política.

4 Quais Setores Aumentaram os Investimentos?
A análise dos dados disponíveis permite as seguintes
observações:

a) o aumento do investimento reflete exclusivamente o
aumento do investimento privado, como fica evidenciado no Gráfico 5.

b) como se vê na Tabela 2, em termos reais, o valor da
formação bruta de capital fixo cresceu 16,62% em
2021 em relação a 2019, com destaques para o crescimento de 21,21% de máquinas e equipamentos e
13,32% da construção civil.

Gráfico 3 – Expectativa do PIB 3 Anos Seguintes

Fonte: Relatório FOCUS. Elaboração CEMEC Fipe.
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Gráfico 4 – Indicador de Incerteza da Economia – Brasil - FGV

Fonte: FGV.

Gráfico 5 – Investimentos (FBCF + Var. Estoques) em 12 Meses – em % do PIB

Fonte: IBGE – Elaboração: CEMEC Fipe.
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Tabela 2 - Componentes do Índice de Formação Bruta de Capital Fixo - Índices 1995 = 100

Fonte: IPEA.

c) na Tabela 3, verifica-se que os
índices da produção física de
máquinas e equipamentos destinados à agricultura e à indústria
da construção cresceram mais
que 40% em termos reais e representam em conjunto cerca de 2/3
do aumento desse tipo de investimento, dos quais 50% se referem
a máquinas e equipamentos para
a agricultura e 16% para a indústria de construção. O aumento da
receita e resultados da produção
de commodities agrícolas devem
ter estimulado os investimentos
nessa área, enquanto as taxas reais de juros ainda relativamente
baixas ao longo de 2021 certamente estimularam a indústria
de construção civil.

d) Empresas abertas: não obstante
os dados de empresas abertas

obtidos pela consolidação de
suas demonstrações financeiras
tenham limitações para analisar
a evolução dos investimentos por
setores,4 podem-se extrair pelo
menos três observações relevantes sobre os resultados obtidos
no ano terminado no terceiro
5
trimestre de 2021.

Primeira observação: as empresas
relacionadas com o agronegócio,
que utilizam de modo significativo
matérias-primas da agropecuária
ou são fornecedores de seus insumos. Máquinas e equipamentos
apresentam crescimento do indicador de FBCF entre 2019 e 2021 de
cerca de 52%, contra 24% do total
das empresas abertas.
Segunda: em média, a taxa de retorno do capital total investido,

que já havia se aproximado do
custo médio de capital desde 2021,
superou esse custo por larga margem em 2021, o que revela um fator
favorável à realização de investimentos. Por outro lado, a situação
financeira da grande maioria das
empresas revela indicadores favoráveis de endividamento e liquidez.

Terceira: no ano terminado no
terceiro t rimest re de 2021, as
empresas abertas tiveram forte
crescimento de lucro líquido e
destinaram cerca de 2/3 desse
valor para a retenção de lucros cujo
valor atingiu 3,39% do PIB, o maior
desde 2009. A taxa de payout é de
apenas 34,9%, também o menor
valor desde 2009. Esses indicadores revelam a perspectiva dessas
empresas de manter os investimentos.
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Tabela 3 - Índices de Produção Física da Indústria - Índices 2012= 100
Bens de Capital
1.1 Para fins industriais
1.2 Agrícolas
1.3 Peças agrícolas
1.4 Para construção
1.5 Para o setor de energia elétrica
1.6 Para equipamentos de transporte
1.7 Uso misto
Total

2019
77
76,09
112,68
92,34
73,43

Ano até
Dez/2021

70,99
74,88

81,34
109,42
166,54
129,72
73,73
76,63
78,88

Taxa de
variação %

Pesos

5,64%
43,80%
47,80%
40,48%
0,41%

17,90%
14,70%
1,90%
6,10%
4,80%

7,94%
5,34%

40,20%
14,30%
100,00%

Contribuição
Taxa de Var.

1,01%
6,44%
0,91%
2,47%
0,02%

3,19%
0,76%
14,80%

Fonte: IBGE.

5 Conclusões
A análise da taxa de investimento das Contas Nacionais, com ajustes relativos às plataformas da Petrobras e de mudanças de preços relativos revela aumento de 2,0p.p. do PIB, de 16,2% em 2019 para 17,8%
em 2021, não obstante a permanência de algumas
condições da economia brasileira que em geral não são
consideradas favoráveis para as decisões de investir.
Dados disponíveis sobre a destinação desses investimentos destacam especialmente os investimentos
destinados à agropecuária, aos setores participantes
do agronegócio e à indústria de construção. São setores beneficiados pelo aumento de preços de commodities agrícolas e no caso da construção por taxas reais
de juros ainda baixas ao longo de 2021.

Apesar das limitações do uso de dados contábeis para
analisar a evolução dos indicadores de investimento
das empresas abertas, existem indicações de que o
crescimento dos investimentos das empresas ligadas
ao agronegócio foi duas vezes maior que o observado
no total das empresas. Além disso, há a constatação
de que, no ano terminado no terceiro trimestre de
2021, a taxa média de retorno do capital total investido das empresas abertas superou o custo médio do
capital e o elevado coeficiente de retenção de lucro
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sinaliza a existência de perspectivas de manutenção
ou realização de novos investimentos por parte dessas
empresas.

Entretanto, além dos impactos imediatos sobre os preços das commodities, da inflação, das taxas de juros
e da frustração de expectativas da regularização das
cadeias de oferta, a guerra da Ucrânia e as sanções
adotadas adicionam elevado grau de incerteza sobre
seus impactos na economia brasileira. Não obstante
alguns setores possam ser até beneficiados, o aumento
da inflação, a elevação das taxas de juros domésticas
e internacionais e os efeitos do período eleitoral não
configuram cenário favorável para os investimentos.

1 As opiniões emitidas nesta publicação são de inteira e exclusiva
responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o
ponto de vista do Centro de Estudos de Mercado de Capitais ou da
FIPE. Este Relatório utiliza dados das fontes citadas disponíveis até a
data de sua elaboração, que podem estar sujeitos a alterações posteriores. O CEMEC não se responsabiliza pelo uso dessas informações
para tomada de decisões e de compra ou venda ou qualquer transação
de ativos financeiros, ou outras que possam causar algum prejuízo,
de qualquer natureza, aos usuários da informação. A publicação foi
produzida com as informações existentes em fevereiro de 2022.
2 A taxa de investimento de 2021 calculada pelo quociente entre FBCF
e PIB, em termos nominais, como é usual, cresceu 3,7p.p. do PIB (de
15,5% em 2019 para 19,2%) em 2021. Como é detalhado adiante,
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adota-se o procedimento de ajustar esses porcentuais de modo a
excluir o efeito das plataformas da Petrobras e da diferença de preços
relativos entre FBCF e PIB em linha com recente trabalho divulgado
no Blog do IBRE.

3 BORÇA Jr., Gilberto. Investimento em alta no Brasil, mas nem tudo
que reluz é ouro. Blog do IBRE, 14/03/2022. Disponível em: https://
blogdoibre.fgv.br/posts/investimento-em-alta-no-brasil-mas-nemtudo-que-reluz-e-ouro. O foco desta Nota é apenas o aumento da
taxa de investimento entre 2019 e 2021, enquanto o trabalho citado
considera os ajustes no período de 2010 a 2021.

4 As empresas abertas representam cerca de 26% do valor adicionado
bruto da economia brasileira, mas apresentam composição setorial
muito distinta das contas nacionais com 80% de empresas industriais (CN 21,7%) e menos de 1% de empresas da agropecuária (CN
8,3%) e 19,5% empresas de serviços (CN70,0%). Além disso, o valor
calculado do investimento é baseado na diferença dos saldos dos
ativos imobilizados e dos intangíveis de cada ano com os do período
anterior. Ocorre que o saldo do exercício anterior é o resultado da
compatibilização de gastos nominais de investimento durante vários
anos passados cujo preço implícito é uma espécie de média ponderada
dos preços de todos esses acréscimos feitos no passado.
5 Fonte: Valor Pro – Demonstrações Financeiras.

(*) Equipe Técnica: Coordenador: Carlos Antonio Rocca; Superintendente: Lauro Modesto Santos Jr.; Analistas: Marly Paes e Fernando M.
Fumagalli; Estagiários: Guilherme Casaca Valdivia e Luccas Rodrigo
Garcia. Dúvidas e Comentários: cemec@fipe.org.br.
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Como as Empresas Aéreas Respondem à Saída de um Competidor Potencial: o Caso da Avianca Brasil
RAFAEL DA ROCHA OLIVEIRA

Dissertação de Mestrado
Orientador: Claudio Ribeiro de Lucinda
Banca: Humberto Filipe de Andrade Januário Bettini, Rodrigo Menon Simões
Moita, Alessandro Vinícius Marques de Oliveira
Link: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19012022-204119/pt-br.php

Resumo
Pouca atenção tem sido dada na literatura aos efeitos da saída de um competidor potencial. Trabalhos que analisam a saída de empresas do mercado costumam analisar a resposta das incumbentes apenas nos mercados
diretamente afetados pela saída, e não exploram os efeitos indiretos da redução da competição, nos mercados
em que existia ameaça de entrada. Visando preencher esta lacuna, o objetivo deste trabalho é avaliar a resposta
das empresas incumbentes à retirada de ameaça de entrada, tanto em termos de preço quanto de quantidade
ofertada. Para isto, foi analisado o mercado brasileiro de transporte aéreo de passageiros em voos domésticos
regulares, e explorado o fato da saída da Avianca Brasil, 4ª maior empresa aérea do setor. Como resultado, foram
encontradas evidências de que as principais incumbentes respondem com aumento de preço. Nas rotas em que
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ocorre primeiro a retirada de operação e depois de ameaça, foi possível distinguir os impactos decorrentes destes dois eventos, sendo que grande parte do aumento de preços observado ocorre com a retirada de ameaça. Nas
rotas em que não existia operação anterior à retirada de ameaça, também foi observado um aumento de preços
significativo frente à retirada de ameaça. Entretanto, ao analisar a quantidade ofertada, não foram encontradas
evidências de reposta por parte das incumbentes em termos de número de voos ou número de assentos ofertados. Espera-se, assim, ter contribuído para uma melhor compreensão das estratégias empresariais e dos efeitos
decorrentes da redução na competição.
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Até Onde foi a Lama? Análise dos Efeitos do Rompimento da
Barragem de Rejeitos em Mariana (MG) em Indicadores Educacionais
RAFAEL PEREIRA OLIVEIRA

Dissertação de Mestrado
Orientador: Ariaster Baumgratz Chimeli
Banca: Reynaldo Fernandes, Naercio Aquino Menezes Filho, Cristine Campos de Xavier Pinto
Link: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10012022-120953/pt-br.php

Resumo
No dia 5 de novembro de 2015, rompeu-se no município de Mariana, Minas Gerais (MG), uma barragem de
rejeitos de minério denominada Fundão. A barragem armazenava cerca de 56 milhões de metros cúbicos de
rejeitos, dos quais cerca de 39 milhões foram liberados. O desastre é considerado o pior da história em termos de volume despejado de rejeitos de mineração. Estima-se que ao menos 40 municípios foram impactos
na região da Bacia do Rio Doce. Nota-se na literatura acerca de desastres naturais três canais de influência
negativa na Educação: (i) danos à infraestrutura física; (ii) choques negativos de renda; e (iii) danos psicológicos derivados de transtornos de estresse pós-traumático (TEPT). O desastre em Mariana (MG) contempla
tais canais de influência, no entanto, há poucos estudos analisando com profundidade os seus impactos na
Educação. O objetivo desta dissertação é avaliar se existe uma relação causal entre o rompimento da barragem de Fundão em Mariana (MG) e o desempenho escolar de alunos dos anos finais do ensino fundamental
nos municípios afetados. O trabalho baseia-se em indicadores educacionais disponíveis nas bases do Censo
Escolar e do Sistema de Avaliação de Educação Básica (Saeb). São analisados dados em nível de município,
escola e aluno. O grau de exposição à lama permite uma análise de heterogeneidade geográfica dos impactos. Estima-se tanto um modelo de Diferenças em Diferenças (DD) quanto um de Controle Sintético (CS)
específico para Mariana (MG). A desagregação por áreas dos municípios tratados de acordo com a exposição
à lama aponta para a importância de as políticas públicas pós-desastre levarem em conta as particularidades das regiões impactadas. Já os resultados em nível de escola sugerem que pode ter havido aumento
da taxa de reprovação nos anos finais do ensino fundamental nos municípios afetados pela lama, mas sem
ocupação próxima ao Rio Doce. Nos municípios próximos à barragem de Fundão, observa-se efeito negativo
no desempenho médio de Matemática. Em Mariana (MG), de acordo com o método do CS, verifica-se que
o desastre elevou a taxa de reprovação nos anos finais do ensino fundamental. Os resultados, no entanto,
devem ser vistos com cautela.
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eh
A Sedição dos Quebra-Quilos no Império do Brasil
José Flávio Motta (*)
“D. Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral Legislativa decretou, e Nós queremos a Lei seguinte:
Art. 1.º - O atual sistema de pesos e medidas será substituído em todo o Império
pelo sistema métrico francês na parte concernente às medidas lineares, de superfície, capacidade e peso.
[...]
Dada no Palácio do Rio de Janeiro aos vinte e seis de junho de 1862, 41.º da Independência e do Império.
Imperador (Com rubrica e guarda).
João Luís Vieira Cansansão de Sinimbu”.
Lei n. 1.157, de 26 de junho de 1862.
(Apud SOUTO MAIOR, 1978, p. 21)

Em artigo recém-publicado, a historiadora Anne Gerard Hanley
(2022) debruçou-se sobre o tema
da introdução do sistema métrico
no Brasil do século XIX. A autora
realizou uma interessante análise do longo processo envolvendo
desde as primeiras defesas da ideia

de padronização até a tentativa de
efetiva implementação daquele sistema durante o Segundo Reinado.
E radicou os inícios desse processo
nas proximidades do momento de
ruptura do estatuto colonial, de
conquista da nossa independência
política:

It [este artigo] argues that Brazil’s interest in standardization
occurred early in its history as
an independent nation and was
very similar to standardization
advocacy in Europe: Brazilian engineers, mathematicians, and scientists engaged with their foreign
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counterparts through international
academies, learned societies, and
conferences to promote the benefits of standards for international
exchange of ideas and trade. They
worked with government officials to promote standardization
through state financial support,
international diplomacy, and legislative action. For the government’s
part, standardization offered the
promise of expanding and consolidating its governing capacity
across a continent-sized nation
by bringing its far-flung regions
together under a single system
of measurement to facilitate economic exchange and technological
advancement. (HANLEY, 2022, p. 2)

Um momento importante no processo acompanhado por Hanley
foi a promulgação da Lei n. 1.157,
de 26 de junho de 1862, da qual
selecionei alguns fragmentos para
compor a epígrafe deste artigo. A
lei determinava a adoção em todo
o Império do sistema métrico. Em
seu artigo 2º, o Governo era autorizado a “mandar vir da França
os necessários padrões do referido
sistema”. Ademais, era estabelecido
um prazo de dez anos para a gradativa substituição do atual sistema
de pesos e medidas, sendo que,
durante esses dez anos, as escolas
de educação primária, públicas e
particulares, deveriam incluir “no
ensino da aritmética a explicação
do sistema métrico comparado com
o sistema de pesos e medidas atualmente em uso” (Lei 1.157, apud
SOUTO MAIOR, 1978, p. 21). Como
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bem obser vou A rmando Souto
Maior (1978, p. 22):

Não se diga que a Lei brasileira foi
precipitada e radical. Ao contrário,
foi cautelosa, pois determinava que
a substituição deveria ser feita gradualmente, de modo que somente
em dez anos cessasse totalmente
o uso legal das antigas medidas
lineares, a vara, o côvado e a jarda,
e das medidas de volume que eram
onças, libras e arreteis, com as quais
se quantificavam a carne-seca, o
bacalhau e o açúcar. Os líquidos,
anteriormente, mediam-se às canadas e aos quartilhos e os grãos
e a farinha em selamins, quartas e
alqueires.

No entanto, decorrido o prazo estabelecido, a substituição pouco
avançara. Na primeira metade da
década de 1870, durante o Gabinete conservador presidido por José
da Silva Paranhos, Visconde do Rio
Branco, o prazo original foi prorrogado, estabelecendo-se que o novo
sistema passaria a valer a partir do
dia 1 de julho de 1873 (cf. SOUTO
MAIOR, 1978, p. 22). Essa medida
juntar-se-ia a outras que marcaram
o caráter reformista do governo do
Visconde, assim sumariadas por
Hanley (2022, p. 6):

His cabinet introduced a number
of major reforms that rocked traditional Brazilian society. An urgent
matter was modernization of the
army in the wake of war. A new
system of military service based
on lists of eligible men replaced

press-gang recruitment of the poor,
prisoners, and others unprotected
by patronage. An abolitionist, Rio
Branco advocated for the 1871 Law
of Free Womb that declared all children born to slave mothers “shall
be considered free.” A slave registry was introduced in response to
this policy of gradual abolition, to
distinguish between enslaved and
free. The cabinet waded into church territory by mandating a civil
registry of baptisms, marriages,
and deaths to capture vital records
of all Brazilians, Catholic and non-Catholic alike –something tried
and abandoned in 1851. The cabinet oversaw a national census, the
first of its kind. And it enforced the
introduction of the metric system
of weights and measures to replace
regional variations with international standards.

A reação a essa medida impositiva tornou-se talvez o elemento
mais visível de uma revolta popular conhecida como a sedição
dos Quebra-Quilos. Meu objetivo
neste artigo é apresentar algumas
das características dessa revolta, mediante um diálogo, sem a
pretensão de ser exaustivo, com a
historiografia disponível sobre o
tema.1 A sedição ocorreu nos meses
finais de 1874 e no início de 1875;
iniciou-se na Paraíba, logo estendendo-se a Pernambuco, Alagoas e
Rio Grande do Norte. Teriam sido,
de acordo com Kim Richardson
(2011, p. 1), “roughly fifty uprisings
in all, before finally being suppressed
by the authorities”.
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A amplitude do movimento sedicioso foi suficiente para suscitar o
comentário sobre ele feito por D.
Pedro II na Fala do Trono proferida
na abertura da Assembleia Geral,
em sessão extraordinária ocorrida
aos 16 de março de 1875. A manifestação do Imperador apontava
já algumas razões da revolta, as
quais não se limitavam à rejeição
à alteração no sistema de pesos e
medidas:

A ordem pública foi perturbada
em vários pontos do interior de
quatro províncias do Norte. Bandos sediciosos, em geral movidos
por fanatismo religioso e preconceitos contra a prática do sistema
métrico, assaltaram as povoações,
destruindo os arquivos de algumas
repartições públicas e os padrões
dos novos pesos e medidas.

Felizmente, sufocou-se de pronto
o movimento criminoso, sendo
a autoridade pública auxiliada
por cidadãos dos mais prestantes
daquelas localidades. (FALAS DO
TRONO, 1977, p. 428)

Menos de dois meses depois, na
Fala do Trono na abertura da Assembleia Geral em 3 de maio de
1875, D. Pedro II reafirmou o controle da sedição: “A ordem pública,
há pouco perturbada em algumas
províncias do Norte, acha-se completamente restabelecida” (ibidem, p.
430). Na narrativa oficial, de fato,
ainda que digna de nota, a perturbação da ordem foi passageira, e
em boa medida deveu-se à manipulação do povo pela então oposição

liberal ao governo conservador, à
qual se mesclou o envolvimento
de parcela do clero.2 Esse entendimento encontrou ressonância nos
jornais situacionistas:

Ao se referir aos conflitos de Fagundes e de Campina Grande [em
outubro e novembro de 1874, que
deram início à revolta], o articulista
do Jornal da Parahyba, órgão ligado
ao partido conservador, procurou
minimizar a gravidade dos fatos,
atribuindo-os a meras maquinações de políticos da oposição liberal, no sentido de atingir o governo
provincial. [...] Apenas no editorial
do dia 09 de dezembro de 1874 foi
que o jornal admitiu a gravidade
dos acontecimentos, atribuindo-os
à oposição liberal, ao fanatismo religioso e à ignorância das massas, as
mesmas razões reproduzidas mais
tarde pelo imperador em sua Fala.
(LIMA, 2011, p. 463)

No entanto, de acordo, por exemplo, com María Verónica Secreto
(2011, p. 113), a revolta dos Quebra-Quilos teve maiores amplitude
e duração, “estendeu-se por oito
províncias e durou mais de um ano
e meio”. 3 A crítica à narrativa do
governo imperial, em verdade, fez-se já presente em uma análise contemporânea daquela perturbação
da ordem, publicada originalmente
em 1876. Refiro-me aos escritos de
Henrique Augusto Millet (1987).4
Para ele, a revolta ultrapassara
decerto a mera inconformidade
com o sistema métrico; todavia,
“não podia ser tida por pronuncia-

mento político nem protesto religioso” (MILLET, 1987, p. 41). No
entendimento do francês senhor de
engenho,

A sedição dos Quebra-quilos tem
raízes mais profundas; nasce do
mal-estar das nossas populações
do interior; mal-estar de que não
pode duvidar quem se acha em
contato com elas, e prende-se pelos
laços mais evidentes à tremenda
crise pela qual está passando a
nossa agricultura e a das nossas
[províncias] vizinhas do Norte e
do Sul, desde que a alça do câmbio,
junto à falta de crédito suficiente e
a juro razoável, há tornado o preço
dos nossos principais gêneros de
exportação inferior as mais das
vezes ao custo de produção. (ibidem, p. 30)

De fato, se a economia brasileira
em seu conjunto se beneficiou,
durante o Segundo Reinado, do
dinamismo vivenciado sobretudo
pela expansão da lavoura de exportação cafeeira, o Nordeste do
Império sofreu com a crise de seus
principais produtos de exportação,
o açúcar e o algodão. 5 Vale dizer,
a natureza episódica que a fala de
D. Pedro II parece querer imputar
ao Quebra-Quilos era equivocada.
Viu-se lá a manifestação de problemas mais profundos. Não à toa,
por exemplo Hamilton de Mattos
Monteiro (1981) tratou a revolta de
Quebra-Quilos como uma das várias insurreições do período 18501890 das quais decorreu o título de
seu estudo: Nordeste insurgente. E
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a sedição de 1874-1875 colocou-se
em linha com a revolta do “Ronco
da Abelha” (1851-1852), 6 desdobrou-se na “Guerra das mulheres”
7
(1875-1876), e manifestou-se no
período também em diversas outras revoltas urbanas:

As revoltas devem ser entendidas,
sem excluir aspectos particulares

e conjunturais, a partir da crise

econômica que assola a região e

que se aprofunda nas décadas finais
do século XIX.
[...]

O Nordeste estava, neste período,
à beira da efervescência revolucionária. Tudo era motivo para revolta
e atos de violência. Nas principais
cidades, de tempos em tempos,
ocorriam motins populares. As
decisões governamentais que não
tinham apoio ou compreensão popular não eram acatadas. A população revoltava-se contra o recrutamento militar, contra o aumento
de impostos, contra o registro civil
dos nascimentos e óbitos, contra
o censo geral da população do Império, contra a aplicação dos novos
padrões de pesos e medidas etc.
Não realizava simples passeatas
e protestos, mas autênticas lutas
com mortos e feridos. (MONTEIRO,
1981, p. 23 e 30)

Observador dos acontecimentos,
Henrique Millet forneceu uma descrição genérica das agitações de
1874-1875, posteriormente reproduzida pelos distintos estudiosos
que sobre elas se debruçaram:
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[...] grupos numerosos, embora as
mais das vezes desarmados, têm
invadido as povoações do interior
na ocasião das feiras semanais,
opondo-se à percepção dos direitos
municipais, quebrando ou dispersando as medidas do novo padrão,
atacando as coletorias e câmaras
municipais para queimar os respectivos arquivos, e praticando mais
alguns desses desacatos, próprios
das massas ignorantes quando
se acham desenfreadas. (MILLET,
1987, p. 29)

Dos distintos alvos das revoltas populares do Segundo Reinado, três
em especial são enfatizados nas
análises sobre o Quebra-Quilos,
pois aparecem como elementos
comuns às turbulências que compuseram aquele movimento sedicioso. Ao lado da inconformidade
com o sistema métrico, colocavam-se a insatisfação com as alterações
recentemente introduzidas no que
respeita ao recrutamento militar,
bem como as reclamações contra a
cobrança de impostos.

No que diz respeito aos impostos,
destacou-se como fator desencadeante da ira popular a cobrança
do “imposto do chão”. Por conta
disso, observou Monteiro (1981, p.
50), “em grande número dos casos,
as agitações têm início com discussões nas feiras”, sendo os principais
alvos da turba os arrematantes
que efetuavam a cobrança daquele
tributo. É necessário entender suas
características:

Quanto ao imposto do chão, como o
próprio nome diz, era uma taxa fixada em 200 réis por carga de pesar
e 100 réis por carga de medir, que
os feirantes eram obrigados a pagar
por cada mercadoria colocada no
chão do espaço da feira, gerando
com isso encarecimento extra dos
gêneros de primeira necessidade.
(LIMA, 2011, p. 477, nota 7)

Não deve causar surpresa que, deflagrado o rastilho da indignação
pela cobrança do aludido imposto,
a massa revoltada visse suas motivações, independentemente do
inegável espaço de extorsão decorrente da cobiça dos arrematantes,
amplificadas, ao menos em parte,
por elementos que extrapolavam a
realidade:

Porém, a fértil imaginação popular se encarregava de agregar aos
impostos reais, outros curiosos e
imaginários tributos. Dizia-se, por
exemplo, que o governo passaria
a cobrar taxas do marido que viajasse ou da mulher que amarrasse os cabelos, notícias essas que
acrescentavam mais ingredientes
na impaciência daquela mesma
população. (ibidem, p. 477, nota 7)

No caso do recrutamento militar,
a oposição popular tinha por alvo
a Lei n. 2.556, de 26 de setembro
de 1874. Essa lei trazia mudanças no modo e nas condições do
recrutamento para o Exército e a
Armada. Não obstante o discurso
governamental fosse no sentido de
que a nova lei vinha democratizar
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as práticas do recrutamento, ao
povo pareceu reforçar-se a noção
do recrutamento como próximo de
uma escravização. Como observou
Souto Maior (1978, p. 181-182):

O novo texto legal representava,
contudo, um avanço na legislação
militar, pois abolia os castigos físicos, e, pelo menos teoricamente, o
alistamento seria feito por sorteio.
A Lei, entretanto, logo, criou má
fama. A oposição liberal arrastou-a
nas páginas dos jornais, e, no interior, as conversas sobre “recrutamento” alimentaram a suspeita de
que quem não tivesse dinheiro iria
para o quartel. Em parte era verdade. Logo nos primeiros artigos
do texto legal, tratava-se das isenções, e, entre elas, a do artigo 7.º,
declarava isento aquele que “pagar
a contribuição pecuniária que for
marcada em lei”. Estariam também
a salvo os graduados e estudantes,
quem apresentasse substituto
idôneo, quem fosse proprietário,
administrador ou feitor de fazenda
com mais de dez trabalhadores ou
caixeiro de casa de comércio, “que
tiver ou se presumir que tem de
capital 10:000$000 ou mais”.

A reação à nova lei do recrutamento militar desdobrou-se, no
decurso de 1875, na “Guerra das
Mulheres” mencionada anteriormente no texto. Se a legislação
trazia os avanços da instituição das
juntas de alistamento e do recrutamento por sorteio entre os homens
com idades entre 19 e 30 anos, “os
boatos correram dando conta de

que todos os homens dessa idade
seriam efetivamente recrutados.
Outros diziam que era uma nova lei
de escravidão para os trabalhadores
rurais” (MONTEIRO, 1981, p. 75).
As consequências de mais uma mudança produzindo impactos sobre
o cotidiano sofrido da população
não se fizeram esperar:

Instaladas as juntas e tendo-se
iniciado os trabalhos, grupos de
mulheres, em sua maioria, invadem as igrejas, rasgam os editais e
exemplares da lei, destroem móveis
e utensílios e partem ameaçando
voltar a qualquer momento. (ibidem, p. 75)

As agitações ocorreram, sobretudo, em diversas localidades das
províncias do Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba e Alagoas.8 Num folhetim publicado no jornal Correio
Paulistano, em sua edição de 3 de
outubro de 1875, o autor, num tom
debochado que claramente atesta
ser ele um crítico do motim feminino, escreveu:

Estamos portanto em plena época
da desordem mulheril; a lei supradita [do recrutamento] está muitíssimo ameaçada de levar um grande
boléo [...]. Correm já por aí novos
boatos assustadores [...] Dizem que
as terríveis revolucionárias estão
dispostas a apresentar aos poderes
do Estado o seguinte formidando
dilema: ou anule-se a conscrição
por inteiro ou suspenda-se quanto
antes a lei iníqua do celibato clerical! Há falta de homens para o

casamento e isto assim não pode
continuar, a menos que a sociedade
não queira atufar-se de uma vez nos
profundos limbos do nada! (CORREIO PAULISTANO, Domingo, 3 de
9
outubro de 1875).

Amalgamaram-se, pois, em grande
medida, as revoltas populares contra a adoção do sistema métrico,
contra a cobrança de impostos e
contra a nova lei de recrutamento
militar. E vários foram os fazendeiros apontados como líderes em
muitas das agitações. Decerto as
agruras do pano de fundo de crise
econômica responderam em grande medida pelo ocorrido. O que não
significa que os condicionantes
econômicos expliquem tudo. Não
significa, outrossim, que a perspectiva do governo imperial estivesse
totalmente apartada da realidade.
Vale dizer, a oposição liberal ao
gabinete conservador do Visconde
do Rio Branco procurou, sim, se
beneficiar do movimento sedicioso;
eventualmente, mesmo, dele participou ou procurou estimulá-lo.
De outra parte, em meio à assim
10
chamada questão religiosa, com
os ânimos inflamados com a prisão
do bispo de Olinda, Dom Vital, em
11
janeiro de 1874, verificou-se também a presença de religiosos envolvidos com a insubordinação da
massa. Nas palavras de Hamilton
Monteiro (1981, p. 53): “Podemos
afirmar, portanto, que a sedição
teve como seus principais atores os
grandes proprietários de terra, os
‘proletários’, os políticos da oposição
e o clero”.
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Evitar a desconsideração dos últimos elementos apresentados no
parágrafo anterior, porém, por
seu turno, não implica adotar o
discurso imperial e emprestar a
tais fatores relevância indevida.
Em suma, a sedição dos Quebra-Quilos foi instrumentalizada em
alguma medida por proprietários
de terras, por políticos da oposição
liberal e por membros do clero.
Não obstante, mais importante do
que esses fatores, a revolta nutriu-se das dificuldades econômicas
então vivenciadas pelo Nordeste
do Império; foi, por excelência, um
movimento da população pobre e,
sobretudo, livre.12 E não era apenas
dirigida contra a adoção imposta do novo sistema métrico, mas
contra um conjunto de medidas
do Estado que eram vistas, com ou
sem razão, como prejudiciais aos
interesses do povo. Há, pois, que
sopesar as palavras seguintes, de
María Verónica Secreto (2011, p.
115), das quais me valho para encerrar este artigo:

A grande quantidade de pessoas que mobilizaram a revolta do
quebra-quilos e a quantidade de
cidades e vilas em que se manifestou a violência da repressão – e,
apesar dela, a persistência da rebeldia – demonstram o profundo
descontentamento com a situação,
que não pode ser resumido aos
fatores econômicos, como faz Milet
[...], nem à manipulação jesuíta,
nem a de alguns liberais. O fato
de ser protagonizada por homens
pobres-livres e suas reivindicações
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mostra o quanto era uma questão
que só a eles incumbia. Não vamos
dizer que estes atuavam com total
independência, nem que em alguma oportunidade não recorreram a
algum “padrinho poderoso” para se
protegerem, nem que os liberais e
“jesuítas” não se regozijavam com a
desgraça conservadora, mas isto foi
mais uma consequência das ações
populares e da iniciativa popular
que sua causa.
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“A chamada Questão Religiosa, tida como
o mais sério choque entre Igreja e Estado,
tem a sua origem quando, por ocasião da
aprovação da lei do Ventre Livre [em 1871],
um padre católico fez, em loja maçônica,
saudação ao Visconde do Rio Branco, presidente do Conselho de Ministros, também
maçom. [...] [D]iante da ação maçônica
do sacerdote, que publicara o seu discurso
nos jornais, o bispo D. Pedro Maria Lacerda
suspende-o do púlpito e do confessionário.
A reação das lojas maçônicas foi imediata
[...], unem-se na defesa do padre maçom”
(CASALECCHI, 1982, p. 62).

“Em 1872 torna-se bispo do Recife D. Vital
Maria Gonçalves de Oliveira, iniciando
campanha para que os católicos e dentre
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membros que não obedecessem ao bispado.
Em janeiro de 1873, uma irmandade
declara-se contrária à ação do bispo e é
suspensa. Outras são atingidas e interpõem

12

recursos à Coroa. O Conselho de Estado
aceita o recurso. Nesta altura, o bispo do
Pará, D. Antônio de Macedo Costa, tomava
idênticas medidas contra a maçonaria. O
Conselho de Estado considera o bispo ‘um
empregado público’, dando-lhe 15 dias de
prazo para suspender as interdições às
irmandades. Os bispos não se retratam e
são processados pelo Supremo Tribunal,
condenando-os, em 1874, a quatro anos de
prisão com trabalhos. D. Pedro II comutou
a pena em prisão simples e em 1875 são
perdoados” (ibidem, p. 62-63).

Utilizo o termo “sobretudo” pois há na
historiografia quem tenha identificado
a participação dos escravos. Assim, por
exemplo, Luciano Mendonça de Lima
(2004, p.194-195) escreveu: “aqui busquei
priorizar a participação dos escravos no
movimento, aspecto que contemporâneos
e historiadores relegaram a último plano.
[...] Os escravos se aproveitaram dessa
conjuntura agitada e algum tempo depois
se agregaram ao movimento. [...] Assim,
podemos dizer que os escravos entraram
na festa sem serem convidados, à revelia
de tudo e de todos. Tiveram que trilhar um
caminho próprio, com palavras de ordem e
estratégias de luta específicas”. Esse autor
sugere que alguns escravizados teriam
se aproveitado da perturbação da ordem
para tentar amenizar os efeitos que o tráfico interno de cativos vinha acarretando
para a comunidade escrava de Campina
Grande. E, segundo ele, “coincidência ou
não, nos anos que se seguiram imediatamente ao levante, a população escrava de
Campina Grande tendeu a se estabilizar,
interrompendo por algum tempo o intenso
fluxo de sua transferência para outras
regiões” (LIMA, 2004, p. 183).

(*) Professor Titular aposentado da FEA/USP.
(E-mail: jflaviom@usp.br).
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A Recuperação Econômica Precisa Ser Sustentável, Alerta a
CEPAL
Rômulo Manzatto (*)

O período da pandemia de Covid19 na América Latina parece ter
deixado um legado negativo de
aumento das desigualdades, de retrocessos ambientais e de piora generalizada dos indicadores ligados
aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

Publicado em janeiro de 2022, o
13º Informe Especial da CEPAL
é o mais recente de uma série de
estudos do órgão regional da ONU
elaborados como resposta técnica
aos desafios econômicos e sociais
impostos pela situação de emergência desencadeada pela pandemia global.
Os retrocessos ambientais na América Latina foram generalizados.
Observou-se um aumento substancial do descarte inadequado de resíduos plásticos e metais pesados.
Em paralelo, houve considerável
aumento do ritmo de desmatamento ilegal, especialmente no Brasil.
Estes efeitos podem se agravar no
futuro, já que também houve uma
queda pronunciada nos recursos
gastos com proteção ambiental nos
1
países da região.
O estudo da CEPAL constata um
problema adicional. Os pacotes de
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estímulo econômico e os recursos
voltados à recuperação econômica
na região não têm estimulado o
desenvolvimento sustentável. Pelo
contrário, poucos recursos foram
destinados ao fomento de iniciativas que possam mitigar os impactos ambientais e reduzir a pegada
ecológica dos sistemas produtivos
dos países da região. (CEPAL, 2022,
p. 15-16).

Embora tenha havido iniciativas
voltadas ao desenvolvimento de
fontes renováveis de energia, o
relatório mostra que a maior parte
dos investimentos no período foi
realizada em setores tradicionais,
baseados em combustíveis fósseis.
Para ilustrar a questão, o documento cita os investimentos em
projetos energéticos feitos na Argentina, no Brasil, na Colômbia e
no México em 2021. Dos cerca de
10 bilhões de dólares gastos para
o apoio a projetos de energia, aproximadamente 59% dos recursos
foram direcionados à exploração
de combustíveis fósseis, padrão
similar ao observado nos países
do G-20 em que essa rubrica correspondeu a 45% dos recursos
investidos.

O principal problema, acredita a
CEPAL, consiste no fato de que as
medidas de recuperação adotadas
pelos países da região partiram da
premissa de que a estrutura econômica existente já era adequada
em termos de sustentabilidade. Da
mesma forma, a formulação das
políticas de recuperação, em geral,
parece não ter aproveitado os pacotes de estímulo para fomentar
uma agenda coerente de desenvolvimento econômico sustentável.
(CEPAL, 2022, p. 17-19).

Em outra orientação, a CEPAL acredita que os países da América Latina deveriam aproveitar o processo
de recuperação econômica para
alavancar setores dinamizadores
do desenvolvimento sustentável.
Como setores desse tipo, o relatório cita o de energias renováveis
não convencionais, os sistemas de
transporte públicos, que podem
ser convertidos com a aplicação de
tecnologias sustentáveis, além do
investimento em água e saneamento, com importante efeito multiplicador nos PIBs nacionais.
Outros importantes setores dinamizadores são citados, como a
economia circular (com grande
potencial de geração de empregos),
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o fomento aos serviços de restauração ambiental e a bioeconomia.
Também fundamentais são os setores de economia digital, turismo
sustentável, a indústria da saúde e
o emergente setor da economia do
cuidado.
Todos esses setores têm em comum
o fato de que conciliam um alto
efeito multiplicador sobre o PIB
e a geração de empregos com as
necessárias metas dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável e
os compromissos climáticos internacionais multilaterais. (CEPAL,
2022, p. 20-21)
A ssim, o In for me Espec ia l da
CEPAL consolida algumas recomendações para aumentar o espaço fiscal necessário para o financiamento do investimento de perfil
sustentável.

Entre as medidas elencadas, destacam-se a necessidade de redução
da evasão e da elisão fiscal nos
países da região. A CEPAL estima
que a sonegação dos impostos de
tipo Valor Adicionado na América
Latina representa cerca de 6% do
PIB regional. Em termos adicionais,
os fluxos financeiros ilegais que
partem da região são estimados em
cerca de 1,5% de todo o Produto
gerado pelos países da região. Se
arrecadados, esses recursos poderiam ajudar a impulsionar a necessária transformação estrutural
verde na América Latina. (CEPAL,
2022, p. 23)

Outra importante medida citada
pelo documento consiste na necessidade de melhoria dos arranjos
fiscais, ambientais e regulatórios
locais. Nesse caso, o relatório aponta a necessidade de redução dos
subsídios fiscais voltados ao consumo de combustíveis fósseis. Essa
ação pode ser ainda mais efetiva
quando combinada com a criação
de impostos ambientais, além de
uma ampla revisão das renúncias
fiscais existentes e de uma política
ativa de diversificação produtiva.

Ainda no âmbito das necessárias
mudanças regulatórias, o documento recomenda iniciativas que
ajudem a mobilizar o investimento
privado em prol da transformação
sustentável. Os setores de transmissão de energia, infraestrutura,
transporte, água e saneamento são
citados como exemplos de atividades de impacto no processo de
transformação sustentável. Outra
ação com impacto decisivo, como
afirma o documento, seria a elaboração de marcos normativos que
incentivem a produção local de
bens que possam substituir os bens
de alta pegada ecológica. (CEPAL,
2022, p. 23-24).
O Informe Especial da CEPAL destaca o importante papel a ser desempenhado pela emissão de títulos verdes e pela criação de fundos
internacionais de sustentabilidade.
O mercado de títulos verdes é recente na América Latina. De fato,
segundo o documento, as primeiras emissões datam somente de

2014, e até 2021 somente 12 dos 33
países da região haviam emitido
títulos financeiros desse tipo.
Mesmo assim, estima-se que 67%
do total de emissões de títulos verdes realizadas entre 2014 e 2021
na região foram realizadas somente por Chile e Brasil, o que denota
um perfil ainda muito concentrado
de emissões. No agregado, o potencial de expansão do uso de títulos
verdes na América Latina é considerável, visto que a emissão local
desses títulos representa somente
2,7% do mercado global. (CEPAL,
2022, p. 25).
Como medidas adicionais, o informe elaborado pela CEPAL ressalta
a necessidade de consolidar diferentes fontes de financiamento a
fim de ampliar o espaço fiscal para
a realização de investimentos sustentáveis de médio e longo prazos
(CEPAL, 2022, p. 26-27).

Como reforça a CEPAL, há alternativas e caminhos para o estímulo
da recuperação sustentável. No
entanto, é preciso agir rápido para
que os retrocessos não se tornem
irreversíveis.
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1 Abordei alguns dos problemas e fatos estilizados apontados pelo
relatório da CEPAL na edição anterior de Informações Fipe (MANZATTO, 2022). Para uma análise global dos impactos da pandemia
de Covid-19 nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pode ser
interessante consultar Sachs et al. (2021).
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