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Fabiana Rocha
atual editora

Este mês publicamos a edição n. 500 e é um prazer trazer um depoimento de alguns ex-editores
sobre suas experiências. Temos todas as edições em papel e percorrê-las foi uma viagem no
tempo maravilhosa. Muitos(as) economistas importantes para o Departamento de Economia
da FEA-USP e para o País colaboraram com o boletim. Ainda que tenha mudado a forma de
divulgação, a pluralidade, tanto em temas quanto em visões, marca o boletim desde a sua
primeira edição. Outra coisa que fica clara é a mudança na forma de pesquisar em Economia.
Algumas questões permanecem, mas novas apareceram, porque os dados ficaram melhores e
os métodos mais rigorosos. Espero que, nas próximas 500 edições, o boletim seja ainda capaz
de acompanhar a contínua evolução nas formas de pensar a Economia e que se mantenha um
espaço aberto de debate.

Uma das tarefas mais complexas da edição de qualquer tipo de publicação é encontrar bons
textos. Afinal, são os textos que garantem a audiência. Nos anos em que exerci a editoria do
boletim Informações Fipe, ainda jovem professor em anos iniciais de carreira, o problema era
selecionar os textos que eram oferecidos. O País saía de um período de pouca liberdade de
expressão e havia um florescer de interesse em expressar opiniões. Entre os economistas, era
comum produzir “artigos de jornal” e submetê-los aos principais jornais diários, como Folha de
São Paulo, O Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil. O mesmo se aplicava ao Informações Fipe,
que encontrava oferta abundante de textos de autores “publicáveis” (quando o editor publica
um texto medíocre de um desconhecido, a responsabilidade é sua; se o autor é conhecido, a
responsabilidade pelo conteúdo é do autor ... o que o torna “publicável”). Não havia problemas
em fechar os números mensais. O mais complexo era escolher o artigo de primeira página, dada
a qualidade dos artigos candidatos a tanto.

Carlos Roberto Azzoni
Janeiro a Abril 1987

Se, no lado da geração de conteúdo, não havia problema, o processo de edição encontrava
dificuldades. Usava-se um linotipo, em que cada texto era montado letra por letra, formando
um quebra-cabeças que precisava ser cuidadosamente checado. Inversões de letras, ausência de
palavras – e até de linhas inteiras – eram frequentes. A versão publicada acabava sendo lida e
relida pelo editor várias vezes, o que tomava bastante tempo.
Foi uma experiência muito rica, em que o editor acabava interagindo com os autores para verificar
interpretações, correção de frases, adequação de linguagem, etc. Esse processo foi muito rico,
com interessantes discussões sobre conteúdo, o que propiciou grande aprendizagem ao jovem
economista no cargo de editor.
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Carlos Antonio Luque

O boletim Informações Fipe originou-se no início da década de 1980, tendo como objetivo
principal divulgar os principais resultados das pesquisas da FIPE e do Departamento de Economia
da FEA/USP. Havia, já naquela época, um sentimento de que vários trabalhos que geravam
resultados e conhecimentos interessantes ficavam restritos a um pequeno grupo de pessoas:
normalmente a comunidade acadêmica. Com esse objetivo, as publicações foram refletindo os
temas principais da economia brasileira nos seus mais variados aspectos: inflação, desemprego,
regulamentação do mercado de trabalho, comércio exterior, agricultura, finanças públicas, etc.
Naturalmente, para cada período, o Informações Fipe reflete os temas principais de discussão da
economia brasileira. Nos anos iniciais, a discussão mais acalorada relacionava-se com o processo
inflacionário, que dominava nossa economia e que acabou se traduzindo em diversos planos
econômicos de estabilização. Após o Plano Real, quando a questão inflacionária foi controlada,
os debates começam a se centralizar sobre as contas fiscais do setor público, a dificuldade do
Brasil em elevar suas taxas de crescimento, impactos sobre o desemprego, problemas sociais, etc.

Maio 1987 a Dezembro 1987

O acompanhamento das diversas edições do Informações Fipe fornece ao leitor um quadro
muito claro da evolução dos principais temas debatidos sobre a realidade econômica e social
do nosso País. O leitor perceberá, infelizmente, que muitos dos problemas que afetam nossa
sociedade permanecem ainda na pauta de nossas preocupações. Esperamos que, nos próximos
anos, o boletim Informações Fipe celebre suas novas edições mostrando que finalmente o Brasil
conseguiu solucionar seus principais problemas.

Hélio Zylberstajn
Janeiro 1993 a Março 2002

Quando publiquei meu primeiro número como coordenador (BIF 147, de novembro de 1992),
Itamar Franco estava começando seu mandato tampão. E quando publiquei meu último (BIF
258, de março de 2002), Lula estava em seu terceiro mês como presidente do Brasil. Foram 112
números, para os quais não faltaram assuntos atraentes e controversos. Vou destacar aqui três
edições daquele período. O BIF era impresso e distribuído pelo Correio, processo demorado, que
restringia a repercussão na mídia. Para ampliar o alcance, organizei uma edição comemorativa
especial no número 150. Os autores foram alguns dos nomes mais expressivos que tinham passado pela FEA: Delfim Netto, João Sayad, José Roberto Mendonça de Barros, Ruben Almonacid,
Carlos Langoni, Eliseu Martins, José Pastore, Roberto Macedo, José Tiacci Kirstein, entre outros. O
lançamento ocorreu na Maria Antônia. A mídia tomou conhecimento, compareceu e cobriu com
destaque. Naquela época, o BIF era impresso na cor amarela, que dava um aspecto um tanto triste
ao nosso boletim. Quatro números depois do BIF especial, mudei a cor e a diagramação, no BIF
154. O azul e o novo formato permanecem até hoje. O terceiro destaque é o BIF 178, de julho
de 1995. Foi outro número especial, no qual todos os artigos discutiram um tema relevante para a
época, a desindexação. Apesar do sucesso do Plano Real, um ano após sua implementação, ainda
se discutia se a inércia inflacionária tinha mesmo desaparecido e quais os impactos do desaparecimento. Não deixa de ser curioso lembrar disso hoje, quando o fantasma inflação está de volta.
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Fui Editor-Chefe do boletim Informações Fipe no período de abril de 2002 a maio de 2003.
Preferi o título de Editor-Chefe Pro tempore, pois, na ocasião, dirigia o setor de cursos e sempre
preferi que as funções fossem ocupadas por outros membros do staff da Fipe, professores do
Departamento de Economia.

Antonio Carlos
Coelho Campino
Abril 2002 a Maio 2003

Heron Carlos Esvael do Carmo
Junho de 2004 a Dezembro de 2004

O boletim Informações Fipe sempre teve um papel de extrema importância para os professores
e alunos de pós-graduação do Departamento de Economia da FEA. Era, e é, um instrumento
muito importante de divulgação de estudos e pesquisas que ainda não estavam em condições
de submissão a uma revista científica, mas que os seu(s) autor(es) queria(m) ver debatidos por
outros colegas. Também era um instrumento utilizado por colegas que viajavam e, na sua viagem,
viam aspectos de natureza econômica, cuja divulgação e debate lhes parecia ser interessante.
Igualmente, quando líamos algum artigo em uma revista científica, podíamos trazê-lo ao conhecimento e debate de colegas do Departamento e de outras áreas de interesse em Economia.

Durante o segundo semestre de 2004, em que fui Coordenador do boletim Informações Fipe, a
economia brasileira viveu um dos períodos mais auspiciosos da história do BIF. Em 2003, deu-se
a transição de governo em nível federal, com a vitória do candidato da oposição, que manteve
as linhas mestras da política econômica, aliada ao reforço e reformulação de um conjunto de programas sociais, com destaque para o “Fome Zero”. Em junho de 2004, já era evidente a mudança
no cenário econômico: as crises que ocorreram às vésperas do processo eleitoral de 2002 – crise
hídrica, crise Argentina e ataque terrorista de 11 de setembro – já tinham seus desdobramentos
incluídos no cenário econômico, nacional e global; o PIB crescia em um ritmo de cerca de 5% a.a;
a inflação apresentava tendência de voltar a situar-se dentro dos limites estabelecidos no regime
de metas; o desemprego mostrava tendência de queda; as perspectivas eram de melhora nos
fundamentos fiscais e de contas externas, neste último caso, de forma mais consistente, devido
ao forte crescimento da economia da China e de outros países populosos da região.
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Gilberto Tadeu Lima
Janeiro 2005 a Julho 2010

Sandra Vilas Boas
atual produtora editorial

O período de cerca de cinco anos e meio em que fui editor deste boletim (de Janeiro de 2005
a Julho 2010) configurou uma experiência bastante enriquecedora. A possibilidade de ter maior
contato com a enorme variedade de pesquisas de qualidade produzidas pelo(a)s professore(a)s,
aluno(a)s (de pós-graduação e graduação) e pesquisadore(a)s vinculado(a)s ao Departamento
de Economia da FEA-USP certamente tornou minha função de editor também uma fonte de
aprendizado e obtenção de conhecimento. Foi com satisfação que pude perceber de maneira ainda
mais informada e ampla que a intensa e extensa atividade de pesquisa desenvolvida em nosso
Departamento de Economia, contando com o inestimável apoio da Fipe – Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas, contribuía (e segue contribuindo) positivamente para a qualidade das
discussões e debates acadêmicos e públicos sobre os problemas econômicos e sociais do Brasil.
Para tanto, um dos parâmetros que pautou minha atuação como editor foi o da fundamental
importância da veiculação da salutar diversidade de agendas de pesquisa, visões, concepções
e opiniões que existe em nosso Departamento de Economia. Ao contrário do que é cultuado,
pregado e praticado em vários círculos acadêmicos e de discussões públicas sobre questões não
apenas econômicas, tal diversidade é uma poderosa força propulsora da evolução em todos os
domínios da vida humana em uma sociedade realmente democrática, justa e inclusiva.

Como integrante da equipe editorial do boletim Informações Fipe há mais de 20 anos, pude
vivenciar cada pequena e grande transformação no processo de produção editorial, desde os
primórdios da computação gráfica, em que ainda usávamos programas DOS e levávamos quase
uma semana só para diagramar um artigo, até hoje, com os modernos programas de edição de
textos e imagens, passando da versão impressa para a era digital, juntamente com a dramática
mudança na maneira de transmitir a informação, com a velocidade e interconexão da rede
mundial (internet). Entretanto, talvez tomada pelo saudosismo, o que mais me vem à mente, e
por que não dizer ao coração, é a lembrança dos inúmeros editores, colegas de departamento e
colaboradores (autores) com os quais trabalhei: cada um com sua subjetividade e peculiaridades,
mas uníssonos em seu profissionalismo, sua expertise e, acima de tudo, na maneira de trazer sempre novos pontos de vista ao entendimento de cada momento vivido pelo nosso País, nos altos
e baixos de nossa Economia, nas mudanças como Sociedade e de nossa história como Nação.

maio de 2022

maio de 2022
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Finanças Públicas: Receita Fiscal em Alta em Ano Eleitoral
Vera Martins da Silva (*)

O início do ano é normalmente
marcado por bons indicadores nas
contas públicas. O ano de 2022
tende a apresentar bons resultados fiscais devido à retomada da
economia com o fim das medidas
restritivas à aglomeração. Esse
cenário é possível embora haja a
perspectiva de ampliação de gastos
com o ano eleitoral e a execução
do “orçamento secreto”, pelo qual
os políticos tentam mostrar a seu
eleitorado como foram efetivos em
levar novos serviços à população
local. Na verdade, boa parte dos recursos desse orçamento já estava
autorizada há décadas, porém sem
ter sido efetivamente realizada.
Ainda assim, é uma criatividade
fiscal contraproducente da gestão
pública pela perda de transparência e da impessoalidade do sistema
orçamentário.

A seguir, apresentam-se os principais resultados do governo federal no primeiro trimestre de
2022, segundo o Boletim Resultado
do Tesouro Nacional, Vol.28, n.3,
28/04/2022. Considerando-se o indicador fiscal mais usado no país, o
Resultado Primário do Governo federal passou de um superávit de R$
24,2 bilhões no primeiro trimestre
de 2021 para R$ 49,6 bilhões no
primeiro trimestre de 2022, o que
significa um aumento real (IPCA)
de 86% entre esses dois primeiros trimestres desses anos. Essa
ampliação do Superávit Primário
deve-se ao aumento real de 14%
da Receita Total e de 12,7% de aumento real da Receita Líquida de
Repartição de Receitas, em função
da retomada da atividade econômica e também do retorno da inflação
que, conjuntamente, aumentam a
base de arrecadação.

A Despesa Primária também apresentou crescimento real (+7,6%),
mas inferior ao aumento da Receita
Líquida federal. Ao final do primeiro trimestre de 2022, o Superávit
Primário do governo federal foi de
R$ 49,6 bilhões. Contribuiu para
isso o Resultado do Tesouro, positivo em R$ 105 bilhões, enquanto
a Previdência apresentou Déficit
Primário de R$ 55,5 bilhões nesse
primeiro trimestre de 2022.

No Gráfico 1, apresenta-se o desempenho da Receita Federal Líquida
de Transferências obrigatórias a
Estados e Municípios, a Despesa
Federal Total Não Financeira e o
Resultado Primário desde janeiro
de 2019, em valores acumulados
em 12 meses, a preços de março de
2022 (IPCA). Destaca-se que o Déficit Primário, embora relativamente
pequeno em uma situação de baixo

maio de 2022
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crescimento econômico, foi fortemente elevado durante o período da pandemia, entre abril de 2020 até o
final de 2021, e foi eliminado no início de 2022. Há que
se ter em consideração, contudo, que os meses iniciais
do ano têm apresentado um desempenho positivo,
pois o grosso das despesas passa a ocorrer a partir de
maio.

Entre abril de 2020 e abril de 2021, concentrou-se a
principal parte das despesas de apoio a pessoas e Es-

tados e Municípios, sendo que boa parte das medidas

de apoio aos entes subnacionais tinha como contra-

partida a proibição de reajustes dos servidores, de

modo que o ano de 2022 deve apresentar a disputa

por reajustes salariais previamente impossíveis por
lei. Provavelmente, os eventuais reajustes ocorrerão
ainda no primeiro semestre deste ano, visto que 2022

é um ano eleitoral e a legislação impede reajustes nos
meses imediatamente anteriores à votação.

Gráfico 1 - Receita Líquida e Despesa Não Financeira da União, Valores Mensais Acumulados em
12 Meses, Jan/2019-Mar/2022. R$ Milhões, Valores de mar/2022 (IPCA)

Fonte: STN, séries históricas.

Pelo lado das Receitas, destaca-se o aumento real
(IPCA) de R$ 26 bilhões do Imposto de Renda (+17%),
devido principalmente ao ajuste anual das pessoas
jurídicas, entre elas um acréscimo de R$ 5 bilhões
daquelas ligadas a atividades com commodities, assim
como o aumento do recolhimento na fonte de aplicações financeiras, cujos rendimentos têm aumentado
com a elevação dos juros na economia. Isso também
impactou positivamente a arrecadação do Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF) em R$ 3,6 bilhões
(+36%).

maio de 2022

Outro fator que contribuiu para o crescimento da
arrecadação federal no comparativo dos primeiros
trimestres de 2022 contra 2021 foi o aumento real de
R$ 16 bilhões (43%) na Contribuição sobre o Lucro
Líquido (CSLL). Entre as Receitas não Administradas
pela Receita Federal ocorreu um aumento de R$ 11
bilhões em função da entrada de recursos pela cessão
onerosa dos Campos de Sépia e Atapu (Campos de
Santos) e de outros R$ 11 bilhões por partilha de Exploração de Recursos Naturais, em função de aumento
de produção de petróleo, do câmbio e do preço dessa
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commodity. Outra fonte importante de aumento de receita federal foi
em Dividendos e Participações (R$
3,1 bilhões, ou seja, 156%), em função do pagamento de dividendos de
R$ 3,6 bilhões pela Caixa Federal
sem contrapartida no primeiro trimestre de 2021.

Entre o primeiro trimestre de 2021
e o de 2022, pelo lado da Despesa
Primária, destaca-se a redução real
de R$ 7 bilhões (8%) nas Despesas
com Pessoal e Encargos, em função
da não reposição da inflação, assim
como o aumento de R$ 11 bilhões
(+48%) nas despesas com Abono e
Seguro Desemprego e de aumento
de R$ 2 bilhões (+23%) relativos
ao Auxílio Emergencial ainda no
contexto das ações de combate à
Covid-19.
Ressalte-se também o aumento de
R$ 2,4 bilhões (+39%) das despesas da União na complementação
do financiamento do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb). A Emenda Constitucional
108/2020, que criou o Novo Fundeb, agora permanente, ampliou a
participação financeira do governo
federal no financiamento da educação básica, passando de 12%
para 15% do total do fundo entre
2021 e 2022. Cresceu também o
volume de recursos de Subsídios,
Subvenções e Proagro (Programa
de Garantia da Atividade Agropecuária), com aumento em R$ 2,6
bilhões (+103%) em decorrência
do aumento de R$ 1,2 bilhão nos
recursos do Proagro.

Entre as Despesas Obrigatórias
com Controle de Fluxo destaca-se o
aumento de R$ 14 bilhões (+37%),
com destaque ao aumento de R$ 13
bilhões com despesas de Bolsa Família e Auxílio Brasil. Este último,
apesar de urgente e fundamental
dada a situação de grande pobreza
no país, ainda carece da definição
da origem dos recursos para seu
financiamento por ser um programa de transferência de renda de
caráter permanente e não mais
temporário e renovado periodicamente, como era o caso do Programa Bolsa Família. Uma ideia que
tem sido recorrentemente colocada
é a modificação das regras fiscais
em vigor, deixando esse programa
fora da regra do teto de gastos
(Emenda Constitucional 95/2016)
como também sem a necessidade
de indicação da fonte de recursos
− nesse caso, deixando de lado a
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar 101/2000).
As Despesas Discricionárias, que
normalmente são as variáveis de
ajuste nas contas públicas federais,
tiveram expansão neste primeiro
trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2021, com aumento
de R$ 5 bilhões, dos quais os destaques são de R$ 1,2 bilhão na Saúde
e de R$ 1 bilhão na Assistência
Social.
Convém destacar que o sistema
federativo brasileiro estabelece a
participação dos entes subnacionais na arrecadação dos principais
impostos federais, o Imposto de

Renda e o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI). E, justamente para evitar a repartição de receitas com outros entes federativos,
o governo federal, dotado de uma
grande capacidade criativa e legal
para estabelecer novos tributos,
foi criando um conjunto de contribuições sobre bases variadas, que
ampliavam sua capacidade de se
financiar sem ter de repartir sua
arrecadação adicional com Estados
e Municípios, tornando o sistema
tributário nacional um problema
complexo e contraproducente.

Com a pandemia e a crise econômica que se seguiu, foi repassado auxílio financeiro aos entes subnacionais no montante de R$ 78 bilhões
em 2020, para recompor sua receita perdida com a crise, até porque
a maioria das ações de combate à
pandemia da Covid-19 foi realizada em níveis local e regional. No
Gráfico 2, pode-se verificar a importância desse apoio financeiro a
Estados e Municípios entre meados
de 2020 e meados de 2021. Essa
participação da Complementação
do Fundeb pela União tem sido
pouco representativa, mas tende
a aumentar a partir de 2022. Já a
Compensação Financeira a Estados
e Municípios pela Desoneração do
ICMS nas Exportações, conhecida
como Lei Kandir, tem sido insignificante, o que afeta principalmente
os maiores Estados exportadores.
Esta é mais uma questão no imbróglio tributário e federativo da
economia brasileira.
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Gráfico 2 - Transferências a Estados e Municípios, Valores Acumulados em 12 Meses.
R$ Milhões, Valores de Mar/2022 (IPCA)

Fonte: STN, Séries Históricas.

Em tempos de aplicação das regras
fiscais existentes, as variáveis mais
impactadas são o Custeio e o Investimento Públicos. No Gráfico 3,
apresentam-se essas duas contas
públicas do governo federal, em
valores acumulados em 12 meses,
reais de março de 2022 (IPCA)
desde janeiro de 2019. Vê-se claramente que o que mais tem sofrido
é o Custeio, declinante nesse período, de modo que apesar de não
haver um fechamento ostensivo
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de órgãos públicos ou programas
federais, a maioria deles está perdendo sua capacidade operacional,
faz declinar seu desempenho, ampliando-se a visão negativa sobre a
eficácia dos serviços públicos.

Já o Investimento Público do governo federal apresentou aumento
durante o período mais crítico da
pandemia, entre meados de 2020
e meados de 2021, retornando ao
seu antigo normal ao final de 2021.

Entre os Ministérios, e refletindo o
apoio a grupos de interesse específicos, 25% do Investimento acumu-

lado entre janeiro de 2019 e março

de 2022 foi destinado ao Ministério
da Defesa Nacional, seguido de

18% ao Ministério do Transporte,
11% ao Ministério da Educação e
outros 11% para a Saúde − estes

dois últimos os maiores em termos
de participação no orçamento federal.

13

análise de conjuntura
Gráfico 3 Investimento e Custeio da União, Valores Mensais Acumulados em 12 Meses,
Valores de Março/2022 (IPCA). Jan/2019-Mar/2022

Fonte: STN, Séries Históricas.

1 Estados e Municípios também apresentaram um aumento de R$ 6,8
bilhões (+61%) com arrecadação sobre rendimentos de exploração
natural.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Por que Premiar o Tempo de Serviço?
Hélio Zylberstajn (*)

Está para ser votada no Congresso
Nacional a PEC 63/2013, que, se
aprovada, devolverá aos juízes e
aos procuradores o adicional por
tempo de serviço na forma de quinquênio. A repercussão na opinião
pública tem sido veementemente
contrária à iniciativa. O argumento
predominante é direto e simples:
afinal, se magistrados e procuradores já são generosamente remunerados, qual a justificativa para
adicionar nos seus contracheques
mais um penduricalho? O cidadão
comum considera os diferenciais
de remuneração a favor de algumas
carreiras do funcionalismo como
privilégios indefensáveis em um
país tão desigual como o nosso.
Para este cidadão seria inaceitável
qualquer iniciativa que engordasse
os privilégios já existentes.
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O argumento de caráter social,
contrário à volta do quinquênio,
é muito válido. O objetivo deste
pequeno texto é abordar a questão
sob outro ângulo, mais técnico.
Nossa pergunta é: haveria algum
sentido econômico na medida em
exame no Congresso? A volta do
quinquênio melhoraria a qualidade
e a produtividade do trabalho de
juízes e procuradores? Se melhorasse, a medida poderia ser defendida, inclusive do ponto de vista
social, pois o custo adicional traria
benefícios sociais adicionais na
forma de mais e melhores serviços
judiciários.

Sabemos que a premiação do tempo
de serviço é uma opção de política
de recursos humanos utilizada
em empresas do setor privado,
sob diversos formatos. Um deles é

exatamente o incremento salarial
pelo acúmulo de anos na empresa.
A pergunta é: como entender que
uma firma, cujo objetivo é a maximização do lucro, adote uma regra
que aumenta endogenamente e automaticamente o custo do trabalho,
ou seja, sua folha salarial?

A lógica de premiar o tempo de
serviço deve ser observada a partir
de uma abordagem do contrato de
trabalho de longo prazo. É sempre
interessante para a firma que o
empregado permaneça o tempo
suficiente para, de um lado, adquirir as habilidades e competências
necessárias à execução das tarefas
do respectivo cargo e, de outro,
continuar pelo tempo necessário
para recuperar o investimento
feito no seu treinamento. Muitas
vezes, o processo de aprendizagem
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é longo e muitas vezes a empresa
é suficientemente grande para
oferecer um horizonte de carreira.
Na situação em que o processo de
aprendizagem é longo e a empresa
é grande, há vantagens recíprocas
se os dois lados (firma e empregado) concordam em ter um contrato
(explícito ou implícito) de longo
prazo. Nestas condições, a premiação do tempo de serviço começa
a ganhar consistência econômica.
O aumento de salário automático
somente será alcançado se o empregado permanecer na empresa.
É a condição necessária.

Há também uma condição suficiente: o desempenho do empregado
deve ser adequado à expectativa da
empresa e sua produtividade deve
sempre se situar nos níveis pactuados. Neste ponto, cabe a pergunta:
o que ocorre quando o empregado
falha na entrega prometida? A resposta é simples e pronta: o empregado é demitido. E o que ocorre se
a empresa não cumprir sua parte?
Se, por exemplo, demitir um empregado injustamente, ou ainda,
se deixar de conceder o aumento
prometido? Neste caso, a empresa
perde reputação e os outros empregados deixam de crer no contrato. A empresa estaria destruindo
as condições necessárias para o
contrato de longo prazo.
O cenário, agora, se completou.
Quando a empresa precisa de empregados permanentes por muito

tempo, propõe benefícios de longo
prazo sob a condição de desempenho adequado. O empregado tem
a garantia (implícita ou explícita)
de não ser demitido, a não ser que
deixe de desempenhar no nível
combinado. Se os dois lados cumprirem suas promessas, o resultado será o contrato de trabalho
de longo prazo, proporcionando
salários crescentes, produtividade
do trabalho crescente e lucro para
a empresa.

O cenário descrito em linhas gerais
nos parágrafos anteriores existiu
a partir do pós-guerra e ao longo
da segunda metade do século XX.
A partir dos anos 80 e 90 do século
passado, a globalização e o desenvolvimento tecnológico levaram
as grandes empresas a abandonar
a verticalização e a se integrar em
cadeias produtivas nacionais e/ou
globais. O contrato de trabalho de
longa duração perdeu sua utilidade
para muitas empresas, mas ainda
permanece em algumas delas.
Talvez nossos leitores se surpreendam, mas ainda hoje encontramos
evidências da sua existência e permanência. Uma delas é fornecida
pelos documentos firmados na negociação coletiva no Brasil, depositados na página MEDIADOR, do Ministério do Trabalho e Previdência.
Há uma proporção relativamente
grande de negociações coletivas
que produzem cláusulas de benefícios atrelados ao tempo de serviço,

ref letindo o interesse recíproco
nos vínculos de longa duração.

O Salariômetro da Fipe acompanha aproximadamente 40 tipos
de cláusulas destes documentos e
duas delas são exatamente benefícios atrelados ao tempo de serviço.
Um dos benefícios é o adicional
por tempo de serviço, com os formatos de anuênio, biênio, triênio,
quadriênio e quinquênio. Trata-se
de um aumento permanente e no
salário, concedido cumulativamente ao final do respectivo período. O
percentual de aumento é, em geral,
1% por ano de tempo de serviço.
O outro benefício é o abono por
tempo de serviço, que é pago uma
vez apenas e não se acrescenta ao
salário.
A Tabela 1 e o Gráfico 1 apresentam a frequência dos dois benefícios nos instrumentos coletivos
firmados em 2021 e 2022. Três
destaques muito claros emergem
da Tabela 1 e do Gráfico 1. Primeiro, a presença dos dois benefícios
é maior nas convenções coletivas
do que nos acordos coletivos. Segundo, tanto nas convenções coletivas quanto nos acordos coletivos,
ocorreu uma redução bastante
grande na presença dos benefícios
por tempo de serviço. Em 2021, a
presença conjunta foi 21,5% nos
acordos e 37,2% nas convenções.
Em 2022, a presença caiu para
8,8% e 23,5%, respectivamente.
Terceiro, a presença destes bene-
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fícios, mesmo considerando a redução observada em
2022, ainda é bastante grande.
Os três destaques aqui registrados retratam a perda
de importância dos benefícios por tempo de serviço,
refletida na queda acentuada de suas presenças. Retratam também que a perda de importância é mais

rápida nos acordos coletivos, nos quais as empresas
que os negociam têm maior controle sobre o processo
de negociação e podem expressar e documentar seu
interesse na eliminação destas cláusulas, que seriam
obstáculos à implementação de novos modelos de gestão nos quais o vínculo de longo prazo não deixou de
ser funcional.

Tabela 1 − Presença de Cláusulas de Benefícios por Tempo de Serviço (TS) Negociadas em 2021 e 2022*
2021

Benefícios por tempo
de serviço

Acordos Coletivos
Quantidade

Total de negociações

2022
Convenções Coletivas

Porcentagem

Quantidade

Acordos Coletivos

Porcentagem Quantidade Porcentagem

Convenções Coletivas
Quantidade

Porcentagem

27.870

100%

6.473

100%

3.154

100%

1.163

100%

Adicional de TS

3.876

13,9%

1.846

28,5%

264

8,4%

245

21,8%

Abono de TS

2.122

7,6%

560

8,7%

13

0,4%

20

1,7%

Adicional + abono

5.998

21,5%

2.406

37,2%

277

8,8%

274

23,5%

Nota: *Instrumentos de 2022 disponibilizados até 22/04/2022.
Fonte: Mediador/MTP. Elaboração: Salariômetro da Fipe.

1: Presença
de benefícios
por na
tempo
de serviço
na
Gráfico 1 – PresençaGráfico
de Benefícios
por Tempo
de serviço
Negociação
Coletiva
=- 2021 e 2022*
negociação coletiva - 2021 e 2022*

30%

28,5%

25%
21,8%
20%

15%

13,9%

10%
7,6%

8,7%

8,4%

5%

0%

1,7%

0,4%
Acordos 2021

Acordos 2022

Adicional de Tempo de Serviço

Nota: *Instrumentos de 2022 disponibilizados até 22/04/2022.
Fonte: Mediador/MTP. Elaboração: Salariômetro da Fipe.
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Dos dois benefícios atrelados ao tempo de serviço, o
adicional por tempo de serviço é o mais frequente.
A Tabela 2 exibe a frequência dos seus formatos e
os seus valores nos acordos coletivos e nas convenções coletivas, nos mesmos dois anos, 2021 e 2022. O

quinquênio é o formato mais frequente nos acordos
coletivos, nos dois anos. Nas convenções coletivas, era
também o mais frequente em 2021, mas em 2022 perdeu a hegemonia para o triênio. O valor mediano dos
benefícios é, em geral, equivalente a 1% por ano.

Tabela 2 − Periodicidade e Valor Mediano* do Adicional por Tempo de Serviço Negociado em 2021 e 2022**
2021

Periodicidade do adicional
por tempo de serviço

Acordos
Coletivos
Porcentagem

2022
Convenções
Coletivas

Valor

Porcentagem

Acordos
Coletivos
Valor

Porcentagem

Convenções
Coletivas
Valor

Porcentagem

Valor

Anuênio

25,0%

1%

14,5%

1%

18,6%

1%

22.0%

1%

Biênio

17,3%

5%

8,3%

3%

8,7%

2%

2,4%

2%

Triênio

15,2%

3%

20,8%

3%

18,6%

3%

40,0%

3%

Quadriênio

0,9%

4%

3,0%

3%

1,1%

5%

1,2%

3%

Quinquênio

40,7%

5%

53,0%

4%

51,1

5%

35,0%

5%

Outras

0,1%

5%

---

---

1,1%

3%

---

---

Não informada

0,9%

---

---

---

---

---

Total

100%

---

100%

---

100%

---

100%

---

Quantidade

3.876

---

1.846

---

264

---

245

---

---

Nota: *Valor mediano expresso em porcentagem do salário. **Instrumentos de 2022 disponibilizados até 22/04/2022.
Fonte: Mediador/MTP. Elaboração: Salariômetro da Fipe.

Para reduzir a frequência destas cláusulas, é preciso
eliminar dos instrumentos coletivos as cláusulas que
as sustentam e, para tanto, há uma dificuldade legal.
Como estas cláusulas existem há muito tempo nos
instrumentos coletivos e têm sido repetidas ano após
ano, desde os tempos em que vínculos de longo prazo
e valorização do tempo de serviço eram desejáveis,
não podem simplesmente, ser eliminadas a partir de
uma nova data-base. Os empregados beneficiados
pelas cláusulas poderiam argumentar que teriam
“direito adquirido”, criando um passivo trabalhista.
Para superar o risco, as novas cláusulas estabelecem
que (a) apenas os empregados com vínculo na data da
assinatura têm direito a usufruir dos benefícios, e (b)
os novos empregados, admitidos após a referida data,
não têm esse direito. Nestes casos, o Salariômetro

deixa de registrar os dois benefícios e este critério
é refletido nos dados aqui apresentados. Por serem
recentes, as cláusulas que eliminam esses direitos
terão que passar pelo crivo da Justiça do Trabalho,
nos próximos anos, quando empregados contratados
recentemente reclamarem tratamento equivalente ao
dos mais antigos.
Apesar da redução evidenciada, a frequência dos benefícios atrelados ao tempo de serviço na negociação
coletiva ainda é grande (8,8% nos acordos e 23,5%
nas convenções). Parece haver uma espécie de resistência inercial à sua eliminação. Como explicá-la? Uma
explicação pode estar na dificuldade legal e na insegurança jurídica que a eliminação destas cláusulas
poderia criar. Outra explicação pode ser simplesmente
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a enorme rotatividade da mão de
obra no Brasil. Sabe-se que aproximadamente 2/3 dos trabalhadores
celetistas brasileiros não completam dois anos de tempo de serviço
e, assim, são poucos os empregados
que acumulam tempo de serviço
para receber os aumentos salariais
garantidos nas cláusulas negociadas. Isso significaria que estas
cláusulas seriam pouco relevantes
para a grande maioria dos empregados celetistas. Para os que permanecem períodos mais longos em
seus empregos, elas devem impactar nos salários, conforme o modelo teórico descrito acima prevê. E
mais: como a empresa pode demitir
seus empregados, a outra parte do
modelo (sua condição suficiente)
também está presente.
Podemos agora voltar aos juízes
e procuradores. O modelo teórico
que utilizamos descreveria corretamente sua situação? De fato, o
exercício de suas funções requer
um longo período de aprendizado.
Um juiz ou um procurador inexperiente precisa de alguns anos para
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atingir um nível de excelência no
trabalho. Por esse critério, justifica-se a vinculação de prêmios ao
tempo de serviço porque funcionariam como incentivo ao esforço, ao
aprimoramento do conhecimento e
à qualidade do trabalho. Mas nosso
modelo estabelece que o incentivo
funcionaria se existisse o outro
lado da moeda, qual seja, a possibilidade de ocorrer a demissão
em caso de falha na entrega. Essa
parte do modelo não está presente
na administração pública no Brasil
porque os funcionários públicos
gozam de ampla segurança de emprego. Na prática, isso os torna
estáveis e, no caso dos juízes, irremovíveis.
Do ponto de vista econômico, os
benefícios atrelados ao tempo de
serviço poderiam funcionar bem
no Brasil apenas no setor privado. Para o setor público, precisariam ser acompanhados de gestão
competente e da possibilidade de
demissão. Ou seja, de uma ampla
reforma administrativa.

(*) Professor Sênior da FEA/USP e
Coordenador do Salariômetro da Fipe.
(E-mail: hzy@hzy.com.br).
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Reminiscências Sobre o Boletim Informações Fipe - 2002-2003
Antonio Carlos Coelho Campino (*)

1 A Relevância do BIF
O boletim Informações Fipe sempre teve um papel de extrema importância para os professores e
alunos de pós-graduação do Departamento de Economia da FEA.
Era, e é, um instrumento muito importante de divulgação de estudos
e pesquisas que ainda não estavam
em condições de submissão a uma
revista científica, mas que os seu(s)
autor(es) queria(m) ver debatidos
por outros colegas. Também era
um instrumento utilizado por colegas que viajavam e, na sua viagem,
viam aspectos de natureza econômica, cuja divulgação e debate lhes
parecia ser interessante. Igualmente, quando líamos algum artigo em
uma revista científica, podíamos
trazê-lo ao conhecimento e debate
de colegas do Departamento e de
outras áreas de interesse em Economia.
A título de exemplo, cito três trabalhos meus publicados no BIF e que
se enquadram nessas áreas.

Como exemplo de trabalho de natureza acadêmica cito um artigo
publicado no BIF 264, de setembro
de 2002, cujos autores fomos eu, a
Professora Denise Cavallini Cyrillo,
do nosso Departamento, e a Profes-

sora Maria Lucia Lebrão, da Faculdade de Saúde Pública, sobre “Situação de Ocupação e Renda do Idoso
em São Paulo”. A fonte dos dados
era o projeto SABE - Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, financiado pela OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde e executado
no Município de São Paulo pela
Professora Lebrão. Ao publicarmos
esse trabalho no BIF esperávamos
comentários e sugestões que nos
permitissem melhorar nossa contribuição ao livro “O Projeto SABE
no Município de São Paulo: uma
abordagem inicial”, organizado
por Maria Lúcia Lebrão e Yeda A.
de Oliveira Duarte. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde,
2003, para o qual eu e a Professora
Denise redigimos o Capítulo 12 - Situação de Ocupação e Renda.

Recebi em 1986 uma bolsa fellowship da W. K. Kellogg Foundation
para estudos e trabalhos na área de
Economia da Nutrição. Essa fellowship era administrada pela Michigan State University e em parte
consistia em visitas aos continentes onde se localizavam os países
dos 32 fellows. Uma dessas visitas
foi à África e o País onde ocorreu o
seminário desse ano foi Zimbábue.
Escrevi um artigo sobre esse país
e, na época, ele havia resolvido o

problema de fixação da mão de
obra no campo − isso foi antes da
ocorrência de profundos erros de
natureza econômica e contra os
direitos humanos naquele País.

Outro exemplo ocorreu em 1990,
quando li um artigo no Journal
of Economic Literature. O artigo
mostrava que as melhores universidades americanas em seus
cursos de graduação em Economia
davam ênfase a matérias de Teoria
Econômica, Teoria Quantitativa e
pouca ênfase a matérias optativas.
Com base nesse artigo, escrevi um
para o BIF, propondo uma revisão
de nossa carga didática e a extinção de várias matérias optativas.
Para mostrar meu desejo de contribuir para uma adequação de nossa
carga didática, propus a extinção
da matéria optativa que lecionava
na ocasião, Economia dos Recursos Humanos. Nessa época, estava
afastado de nosso Departamento,
trabalhando para o escritório da
Organização Mundial da Saúde
para as Américas, a Organização
Pan-Americana da Saúde, em Washington, D.C. A Professora Ana
Maria Bianchi escreveu-me informando que o artigo havia provocado grande debate no Departamento. Mas, infelizmente, este decidiu
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pela extinção apenas de minha
disciplina.

2 A Situação Econômica e Política na Época em Que Fui Editor-Chefe
O período em que fui Editor-Chefe
foi caracterizado pelo fim do governo Fernando Henrique Cardoso,
pelas eleições presidenciais de
outubro de 2002, em que os dois
candidatos com maior potencial de
eleição eram José Serra (PSDB) e
José Inácio Lula da Silva (PT) e pelo
início da presidência de Lula (01 de
Janeiro de 2003).
Os boletins Informações Fipe neste
período tinham todos a mesma
estrutura. A primeira parte era o
Panorama Macroeconômico, que
se iniciava com a Carta Fipe, a qual
em uma página traçava o panorama macroeconômico vivido no
mês e o que se esperava ocorreria
no período próximo. Depois havia
seções específicas, uma sobre Finanças Públicas, outras sobre Política Monetária, Setor Externo,
Agricultura e Nível de Atividade e
Emprego.
A segunda parte era constituída
por artigos (em geral 4, dependendo do tamanho de cada artigo); os
professores Antonio Lanzana e Luiz
Martins Lopes com frequência escreviam artigos e o professor Iraci
del Nero escrevia uma crônica.

A “carta ao povo brasileiro”, que se
diz teria sido redigida por Antonio
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Palocci, elaborada antes da posse,
foi lida no dia 22 de junho de 2002,
durante encontro sobre o programa de governo do PT. Assegurava
que em caso de vitória respeitaria
os contratos nacionais e internacionais, e serviu para apaziguar os
ânimos daqueles que esperavam
um governo de tendências marxistas.

O ano de 2002 deveria encerrarse com uma taxa acima de 10,0%
para o IPCA, indicando que a taxa
de juros ainda ficaria elevada em
2003, visando ao controle da inflação (a SELIC passou a 25% em 18
de dezembro de 2002), e limitando
o crescimento da economia.

A Carta Fipe de dezembro de 2002,
que em todos os meses traça o
panorama macroeconômico, nesse
mês apresentava as perspectivas
para 2003, quando já se sabia que
José Serra, candidato do PSDB,
havia sido derrotado por José Inácio Lula da Silva. As perspectivas
para 2003 eram vistas como trazendo a possibilidade de consolidação dos ajustes necessários à
retomada do crescimento.

O ajuste de nosso setor externo foi
outro dado positivo em 2002 e previa-se sua continuidade em 2003,
com um déficit em transações correntes de US$ 6,0 bilhões. Para se
ter uma ideia da magnitude desse
ajuste externo, esse mesmo déficit
foi de US$ 23,2 bilhões em 2001.

Também serviu para melhorar a
aceitação de um governo do PT o
fato de Lula ter nomeado Henrique Meirelles como presidente do
Banco Central do Brasil, dando um
forte sinal para o mercado de que
não haveria mudanças bruscas na
condução da política econômica em
seu governo e ter colocado Antonio
Palocci como Ministro da Fazenda.

De acordo com o relatório FOCUS
do começo de dezembro de 2002,
o crescimento esperado para 2003
era de 2,0%, um pouco mais que o
estimado para 2002.
O aumento da inflação nos últimos
meses de 2002 era preocupante.

Apesar da pressão da desvalorização cambial dos últimos meses de
2002, parte do aumento da inflação esperada para 2003 devia-se a
certa perda de credibilidade da política monetária. E para recuperar
essa credibilidade a nova diretoria
do Banco Central era fundamental
e isso foi conseguido pelo governo
Lula com a nomeação de Henrique Meirelles como presidente do
Banco Central do Brasil.

Previa-se um superávit primário
de 3,75% do PIB em 2003, o que
levaria a uma relação dívida/PIB
de 59,0%.
Mas, mesmo assim, 2003 foi um
ano de muita preocupação dos empresários do setor financeiro e dos
responsáveis pela área econômica
nas empresas do setor industrial e
na agroindústria. A taxa de inflação no começo do governo era de
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12,53%. Então, muitos dos temas
de política econômica foram endereçados pelos colegas do Departamento de Economia da Faculdade
que escreviam no BIF.
A administração Lula também começou a desenvolver alguns programas na área social, iniciando
pelo Fome Zero, que foi um assunto
bastante discutido no BIF.

É interessante verificar que o BIF
sempre se caracterizou por debater
os aspectos econômicos e sociais
inerentes à sociedade brasileira.
Com a posse do governo Lula em janeiro de 2003, tivemos o lançamento do Programa Fome Zero e todos
os artigos apresentados no número
de fevereiro de 2003 se dedicavam
a este tema. “Fome, Desnutrição e
Pobreza: além da semântica”, de
Carlos Augusto Monteiro, professor titular do Departamento de
Nutrição da Faculdade de Saúde
Pública da USP; “Como sabemos
quem são os pobres e os que têm
fome no Brasil”, de André Portela
Souza, então professor do Depart amento de Economia da FEA/
USP, hoje professor titular da FGV/
SP; “Projeto Fome Zero”, de minha
autoria (eu que, naquela época, era
também vice-chefe do Departamento de Economia da FEA/USP);
“Fome Zero: outros aspectos a considerar”, de Silvia M. Franciscato
Cozzolino, professora titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da USP e coordenadora do programa interunidades da USP, o Pronut;

e “Fome Zero e a NBCAL”, de Denise
C. Cyrillo, então Professora Doutora do Departamento de Economia
da FEA/USP.

Desses artigos quero destacar que
o do Prof. Monteiro explicita que
“fome, desnutrição e pobreza são
problemas de natureza, dimensão
e tendências muito distintas no
Brasil, comportando soluções com
escala, investimentos e conteúdos
distintos”. Assim, 27,8% dos brasileiros estavam abaixo da linha de
pobreza definida no projeto Fome
Zero, 10,4% da população infantil
era desnutrida e apenas de 3% a
4% das crianças e adultos eram
emagrecidos, uma medida aproximada da frequência de fome na
população. Este último aspecto
era importante, o que levou o Professor Monteiro a afirmar em seu
artigo que destinar recurso para
a distribuição massiva de alimentos “implicaria apenas consumir
recursos que poderiam faltar para
ações sociais melhor justificadas e
mais eficientes.”
O Professor Portela mostra em seu
artigo como se procede para medir
a quantidade de pobres no País, que
não era um processo simples. Hoje
o Banco Mundial estima a Linha de
Pobreza Internacional (International Poverty Line - IPL) em PPPs
e em recente trabalho concluiu
que atualizando a IPL de 2011, de
US$1,90 por dia para 2017, considerando o PPP para este ano, daria
um IPL de US$ 2,15 ( Jolliffe, Dean
Mitchell; Mahler, Daniel Gerszon;

Lakner, Christoph; Atamanov, Aziz;
Tetteh Baah, Samuel Kofi. 2022. Assessing the Impact of the 2017 PPPs
on the International Poverty Line
and Global Poverty. Washington, DC:
World Bank. © World Bank. https://
openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/37061 License: CC BY
3.0 IGO.)
Este relatório de pessoas do staff
do Banco Mundial afirma que usando um IPL de US$ 2,15, a taxa global de pobreza extrema em 2017
cai de 9,3% para 9,1%, reduzindo
a contagem de pessoas pobres em
16 milhões.
Afirma o Professor Monteiro que
ações que visassem a maior desenvolvimento econômico, melhor distribuição de renda e que levassem
à reativação da economia eram
consensuais, assim como programas de governo de transferência
direta de renda, condicionados a
uma contrapartida por parte das
famílias beneficiárias. Essas ações
combateriam eficazmente a pobreza, mas para diminuir a desnutrição seriam necessários maiores
investimentos em educação, saneamento e cuidados básicos de saúde.

Segundo o Professor Monteiro,
fome, desnutrição e pobreza são
problemas cuja solução se faz com
escala, investimentos e conteúdos distintos. Foi por essa razão
que em meu artigo (“Projeto Fome
Zero”) disse que o projeto cometeu
um erro clássico apontado na literatura de projetos, com uma enor-
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me quantidade de objetivos complementares, que parecem um rol
de ações possíveis, com velocidade
de implant ação ex t remamente
diferenciada, mas não estabeleceu
com clareza as prioridades e seu
sequenciamento.
Em outro artigo que publiquei no
número de março de 2003 relacionei o programa Fome Zero com
o conceito de capital humano (“O
Conceito de Capital Humano e a
Política Social do Governo Lula”).
Hoje, revendo o artigo, pareceu-me
mais interessante discutir o programa sob a ótica de entitlement,
conceito apresentado por Amartya
Sen, o que fiz no fim do artigo. Referi que o importante era verificar
que as pessoas eram despossuídas,
em alguns casos seria educação,
em outros alimentação e em outros
poderia ser acesso à água. Isso
permitiria melhor focalizar o programa.
O último BIF do qual fui editor-chefe, o de maio de 2003, apresentava
alguns artigos importantes. Chama
nossa atenção verificar que esses
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artigos se referiam a aspectos da
realidade que se repetem: 2022
parece, em muitos aspectos, uma
repetição de 2003. Por exemplo,
este número continha um interessante artigo do Professor Celso
Martone sobre o projeto de reforma tributária do governo Lula,
dizendo que esse projeto era bom
para o governo porque aumentava
o seu comando sobre os recursos
gerados pelo setor privado, a carga
tributária deveria chegar a 40% do
PIB, mas era mau para o País, pois
comprometia o desenvolvimento
econômico do Brasil, que já havia
sido frustrante nas duas décadas
anteriores.
Outro artigo do falecido Professor Henrique Rat tner, “Por um
desenvolv imento alternat ivo”,
apontava para o problema, persistente em nosso País, de distribuição de renda, dizendo que com
uma renda per capita (na época)
de R$10.000,00 por ano, um terço
da população vivia com R$2,00
(na época) por dia. Atualmente,
as estatísticas do Banco Mundial
mostram uma proporção signifi-

cativa de nossa população vivendo
em pobreza extrema, e hoje, além
de moradores de rua, observamos
famílias moradoras de rua, mas
muito desse problema foi causado
pela pandemia e pelo desemprego
decorrente. Mas o alerta do Professor Rattner sobre a necessidade
de se discutir um novo paradigma
de desenvolvimento continua atual.

(*) Prof. Titular - FEA-USP.
(E-mail: campino@usp.br).
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Mecanismos de Ajustamento Automático na Previdência
Rogério Nagamine Costanzi (*)

Uma tendência importante nos
regimes previdenciários em nível
internacional tem sido a utilização
de mecanismos de ajustamento automático (MAAs). Esses referidos
mecanismos garantem a correção
automática de parâmetros previdenciários fundamentais, como
idade legal de aposentadoria e/ou
valor dos benefícios, de acordo com
a evolução demográfica ou econômica, por exemplo, em relação ao
comportamento da expectativa de
(sobre)vida.

Cerca de dois terços dos países
da OCDE empregam esses mecanismos, incluindo esquemas de
contribuição definida nocional,
vínculos da idade legal de aposentadoria ou do valor dos benefícios
às mudanças na expectativa de
vida, proporções demográficas ou
massa salarial e mecanismos de
balanceamento ou de equilíbrio.
Os MAAs podem ser ferramentas
úteis para evitar que os regimes
de previdência se tornem cada vez
mais insustentáveis à medida que
as populações envelhecem e permitem correções sem ou com redução
das naturais resistências políticas.
De qualquer forma, há necessidade

de um amplo acordo político sobre
sua introdução.

O Brasil possui um mecanismo
desse tipo que é o fator previdenciário. Contudo, embora tenha sido
criado legalmente em 1999, com a
promulgação da Lei 13.183/2015 o
fator foi fortemente flexibilizado e,
depois da reforma de 2019, a aplicação se refere apenas a uma regra
de transição para as aposentadorias por tempo de contribuição,
mais especificamente para homens
que tinham 33 anos de contribuição e mulheres que tinham 28 anos
de contribuição em novembro de
2019. Portanto, na prática, a aplicação do fator previdenciário deve
estar no seu fim. Foram feitas propostas de mecanismos desse tipo
na PEC 6/2019 que, no entanto, não
foram aprovadas pelo Congresso
Nacional. Com objetivo de analisar
os MAAs, o presente artigo está organizado da seguinte forma:
a) Na primeira seção será feita uma
análise desses mecanismos no
âmbito da OCDE;

b) Na segunda parte serão apresentadas as considerações finais.

1 Mecanismos de Ajustamento
Automático na OCDE
Os regimes previdenciários são um
elemento crucial da proteção social
dos idosos, sendo projetados para
fornecer aos indivíduos uma renda
em um futuro (distante), o que os
torna suscetíveis às incertezas
em torno dos desenvolvimentos
demográficos e econômicos. Neste
contexto de incerteza, torna-se
uma difícil missão manter a sustentabilidade no longo prazo à luz
do envelhecimento da população
com uma crescente relação entre
beneficiários e contribuintes. As
opções de não agir e aceitar as
consequências negativas que essas
tendências podem ter para a sustentabilidade financeira ou para a
adequação do sistema ou ir ajustando os parâmetros de forma discricionária tendem a maximizar as
dificuldades políticas associadas às
reformas previdenciárias e podem
não garantir que os ajustes sejam
feitos com a velocidade necessária.
Por essa razão, cresce a importância de ajustes que ocorram automaticamente, definindo regras sobre
como os parâmetros do regime

maio de 2022

24

temas de economia aplicada
devem ser ajustados ao longo do
tempo ou à medida que as circunstâncias evoluam. As regras automáticas são uma maneira de incluir
melhor as gerações futuras que
hoje não têm voto nem voz.

Os MAAs referem-se a regras predefinidas que alteram automaticamente os parâmetros previdenciários com base na evolução de
uma situação demográfica, econômica ou indicador financeiro.
Dessa forma, os MAAs protegem
os regimes previdenciários das incertezas. Atualmente, cerca de 24
países da OCDE empregam alguma
forma de MAAs nos seus regimes
previdenciários. Seis países têm
esquemas de contribuição definida
nocional. Sete países ajustam as
condições de qualificação para a
aposentadoria e seis ajustam os
benefícios às mudanças na expectativa de vida, proporções demográficas ou massa salarial. Finalmente, sete países têm mecanismo
de equilíbrio ou balanceamento.
Como o envelhecimento da população é resultado de várias tendências demográficas, vários MAAs
podem ser necessários para alcançar a sustentabilidade financeira no sistema previdenciário.
Os aumentos da expectativa de
vida devem ser compensados, pelo
menos parcialmente, pelo aumento
da idade legal de aposentadoria,
uma vez que isso protege tanto a
adequação como a sustentabilidade
financeira do sistema. Pode ocorrer que também seja necessária
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alguma correção suplementar para
ajustar as mudanças do número
de contribuintes para o sistema,
bem como esses ajustes podem não
ser suficientes para alcançar ou
manter o equilíbrio financeiro ao
longo do tempo e, portanto, pode
ser necessário um mecanismo de
balanceamento ou equilíbrio.

A análise da OCDE (2021) sobre
esses MAAs apontou que:

como a necessidade de reformas
previdenciárias frequentes;

• Como os MAAs devem operar
no médio ou no longo prazo, é

fundamental que permaneçam
politicamente sustentáveis. Isso

pode ser alcançado por meio de
amplo apoio político para sua in-

trodução e por projetar mecanismos que evitem ajustes severos;

• Os MAAs protegem os sistemas

• Os MAAs destinam-se a ajustar-se

nanceiras que afetam a adequa-

medidas discricionárias em um

previdenciários das incertezas
demográficas, econômicas e fição das aposentadorias e/ou a
sustentabilidade financeira;

às tendências futuras e podem
não substituir integralmente

esquema de previdência financeiramente desequilibrado;

• Embora tenham surgido como

• É improvável que os ajustes au-

por meio da indexação de salários

atender aos principais objetivos

uma ferramenta para manter a
adequação das aposentadorias

ou preços, houve uma mudança
de foco nas últimas décadas para
a sustentabilidade financeira;

• Em comparação com a alternativa

de mudanças discricionárias, os

MAAs podem ser projetados para

gerar mudanças menos erráticas,
mais transparentes e mais equitativas entre gerações;

• Os MAAs reduzem o custo político de manter ou melhorar a

sustentabilidade financeira de

um sistema previdenciário, bem

tomáticos dos parâmetros previ-

denciários sejam suficientes para
do sistema previdenciário e, por
essa razão, precisam ser complementados por um sistema
automático de mecanismo de
equilíbrio ou balanceamento;

Embora os MAAs (que surgiram na
década de 1930) estivessem voltados inicialmente à indexação dos
benefícios, para reduzir incerteza
do poder de compra − na medida
em que a sustentabilidade financeira passou a ser uma preocupação
crescente −, os referidos mecanismos foram se voltando a indicadores demográficos para garantia da
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sustentabilidade. Atualmente, no
âmbito da OCDE temos (ver Tabela
1) MAAs em 24 países:

a) Regime de Contribuição Definida
com Capitalização – existe em
12 países, mais especificamente,
Austrália, Chile, Colômbia, Costa
Rica, Dinamarca, Estônia, Islândia, Letônia, México, Noruega,
Reino Unido e Suécia;
b) Regime de Contribuição Definida
Nocional ou de Contas Nocionais
– existe em 6 países, mais especificamente, na Grécia, Itália, Letônia, Noruega, Polônia e Suécia;

c) Idade de aposentadoria vinculada
à expectativa de vida – existe em
7 países, mais especificamente,
na Dinamarca, Estônia, Finlândia,
Grécia, Holanda, Itália e Portugal;
d) Benefícios vinculados a expectativa de vida, relações demográficas,
salários ou PIB – mecanismo que
agrega Estônia, Finlândia, Grécia,
Japão, Lituânia e Portugal (6
países);
e) Mecanismo de balanceamento
ou de equilíbrio – existe em 7
países, podendo ser citados Alemanha, Canadá, Estados Unidos,

Finlândia, Holanda, Luxemburgo
e Suécia.

Foge do escopo e das possibilidades do presente artigo uma análise
detalhada e individualizada de
cada um dos mecanismos existentes nos países. A finalidade é, acima
de tudo, mostrar que a adoção de
mecanismos de ajustamento automático é bastante disseminada
entre os países da OCDE, bem como
mostrar as possibilidades de tipo
de mecanismos existentes.

Em relação a esses mecanismos,
cabe se perguntar para onde ir e
como chegar a esses objetivos. De
modo mais geral, os gastos previdenciários têm aumentado e o
nível de benefícios pode estar sob
pressão em muitos países da OCDE
devido às mudanças demográficas
impulsionadas por melhorias na
longevidade, aposent adoria da
geração baby-boom e baixas taxas
de fecundidade. Dado o alto custo
da inação, os formuladores de políticas devem tomar medidas para
mitigar os efeitos do envelhecimento da população na previdência ou
aumentar as receitas do sistema de
forma automática ou discricionária. Nesse contexto, os ajustes automáticos são uma ótima maneira

de enfrentar esses desafios para
melhorar a sustentabilidade financeira e social dos regimes.

Os M A A s são f requentemente
apontados como a inovação mais
importante da política previdenciária nas últimas décadas, pois
reduzem a incerteza em torno de
futuras mudanças no sistema de
previdência em resposta à evolução demográfica e econômica. As
escolhas políticas são essenciais
na implementação, pois inevitavelmente há um trade-off entre
sustentabilidade financeira e adequação, embora alguns mecanismos como ajustes de taxas de contribuição ou das idades legais de
aposentadoria podem limitar esse
trade-off. Os mecanismos de ajuste automático oferecem solução
técnica para lidar com tendências
de longo prazo que afetam os sistemas previdenciários, mas precisam
ser incorporados aos processos
políticos, tendo em vista que endereçam questões de como os custos
do envelhecimento da população
são distribuídos entre as gerações.
Nesse contexto, estabelecer objetivos e decidir quais parâmetros
previdenciários ajustar são, portanto, decisões de caráter político
e não apenas técnico.
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Tabela 1 – Mecanismos de Ajustamento Automático nos Regimes de Previdências dos Países da OCDE
PAÍS

Alemanha
Austrália
Áustria
Bélgica
Canadá
Chile
Colômbia
Coreia
Costa Rica
Dinamarca
Eslovênia
Espanha
Estados Unidos
Estônia
Finlândia
França
Grécia
Holanda
Hungria
Islândia
Irlanda
Israel
Itália
Japão
Letônia
Lituânia
Luxemburgo
México
Nova Zelândia
Noruega
Polônia
Portugal
República Eslováquia
Reino Unido
Suécia
Suíça
Turquia

Contribuição
Definida –
Capitalização

Contribuição
Definida Nocional

Idade de
Aposentadoria
vinculada à
expectativa de vida

Benefícios vinculados
à expectativa de
vida, relações
demográficas, salários
ou PIB

Mecanismo de
balanceamento ou
equilíbrio
A

A

B
A
A
A
A

S

A
A

A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A
A

A

A
A
S

A
A

A
A
A

A
A

A

A

A

Fonte: OCDE (2021). A = ajustamento integralmente automático. S = mecanismo de ajustamento semiautomático ou que requer aprovação política
para ser ativado. B = mecanismo de backstop automático, onde o processo político é desencadeado e o ajuste é ativado automaticamente
na ausência de um acordo político ou uma solução alternativa.
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2 Considerações Finais
Conforme mostrado neste artigo, os chamados mecanismos de ajustamento automático (MAAs) são
tendências importantes dentro dos regimes previdenciários em nível internacional e também bastante
disseminados no âmbito dos países da OCDE. Cerca de
dois terços dos países da OCDE (24 países) empregam
esses mecanismos, incluindo esquemas de contribuição definida nocional, vínculos da idade legal de aposentadoria ou do valor dos benefícios às mudanças na
expectativa de (sobre)vida, proporções demográficas
ou massa salarial e instrumentos de balanceamento
ou de equilíbrio.

OS MAAs protegem os sistemas previdenciários das
incertezas demográficas, econômicas e financeiras
que afetam a adequação das aposentadorias e/ou a
sustentabilidade financeira. Frequentemente, são
apontados como uma entre as principais inovações
mais importantes da política previdenciária nas últimas décadas, exatamente porque reduzem a incerteza
em torno de futuras mudanças no sistema em resposta à referida evolução demográfica e econômica. Por
essa razão, o estudo e o debate aprofundado desses
mecanismos deve fazer parte da agenda brasileira. Por
fim, cabe destacar que na proposta de reforma previdenciária enviada pelo governo ao Congresso Nacional
no ano de 2019, a PEC 6/2019, havia MAAs. Contudo,
mesmo considerando que a proposta aprovada (EC
103/2019) tenha sido um grande avanço na direção
da sustentabilidade, é preciso recordar que os MAAs

contidos na PEC 6/2019 foram eliminados no debate
da reforma no Congresso Nacional.

Referência
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Reconstrução: Uma Contribuição Valiosa Para um Debate
Necessário
Gabriel Brasil (*)

O debate público no Brasil, inclusive na economia, tem vários problemas. A ausência de pensadores e
pensadoras engajados e engajadas
em trabalhar construtivamente
pelo nosso avanço enquanto sociedade, felizmente, não é um deles. A
mais convincente e recente evidência disso foi publicada no último
mês, e leva o nome de “Reconstrução – o Brasil nos anos 20”. Trata-se
de uma obra organizada por Felipe
Salto, João Villaverde e Laura Karpuska, com contribuições de mais
de vinte autores e autoras, com um
enfoque na construção de caminhos para o resgate institucional
e socioeconômico do país em meio
aos notórios retrocessos políticos
que vivemos nos últimos anos.

Baseado no reconhecimento implícito de que qualquer agenda econômica que mereça a atenção da
sociedade no Brasil precisa estar
imersa em valores democráticos
inegociáveis, com foco na nossa
realidade social e com sensibilidade ambiental, o livro é particularmente bem-vindo à luz da elevada
descrença da população na nossa
capacidade enquanto sociedade de
retomarmos nosso caminho – sempre promissor, mas também cheio
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de percalços – rumo ao desenvolvimento.

Além da pluralidade, expressa pela
eclética seleção das contribuições,
a maior virtude do livro é o seu
caráter propositivo. As discussões
apresentadas não têm um fim em si
mesmo – como muitas vezes acaba
sendo o caso de produções do ambiente acadêmico –, mas sim têm
um objetivo claro de construção
de alternativas para problemas do
mundo real, contextualizadas na
nossa conjuntura e baseadas em
evidências. O tom também é adequado: traz a positividade de quem
consegue enxergar soluções possíveis, sem a inocência demasiada
de quem desconhece os grandiosos
desafios que enfrentamos no momento.
Há cinco eixos bem definidos, o
quinto sendo dedicado mais diretamente ao debate econômico – ainda
que os outros eixos também discutam temas fundamentais para o
desenvolvimento econômico como
educação, integração racial e progressismo tributário. Introduzido
por uma discussão de conjuntura,
o eixo econômico reforça a importância do aprimoramento do nosso
arcabouço fiscal e orçamentário,

do fomento aos investimentos em
infraestrutura e a conexão da política econômica com uma estratégia
de inserção internacional moderna
e pragmática. São temas frequentes
no debate do país, mas nem sempre
bem tratados – em geral porque
falta apreço pelas evidências, como
não é o caso do Reconstrução.

O livro talvez se beneficiasse de
uma contribuição adicional, que
se relacionaria muito bem com
os temas abordados e daria a eles
uma praticidade importante. Falta,
no Brasil, um maior didatismo no
debate econômico: muitas vezes,
medidas bem-intencionadas e embasadas sofrem com a forma como
(não) são apresentadas e explicadas à população e aos nossos
representantes, e acabam fracassando. A economia quase nunca
é uma ciência trivial, afinal. São
exemplos recentes deste desafio o
banal caso da cobrança da bagagem aérea pelas companhias aéreas, da meia-entrada para eventos
culturais, ou, ainda mais relevantemente, a reforma da previdência
e as contínuas discussões acerca
dos controversos direitos trabalhistas. Precisamos (re)construir
uma ponte entre as boas políticas – como aquelas propostas no
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Reconstrução para a economia – e a forma como elas
podem e precisam ser discutidas junto à sociedade. É
um desafio da geração atual de economistas encontrar
a melhor estratégia para viabilizar isso, em particular
num ambiente de elevada polarização política, de desinformação deliberada e de reduzida coesão social.
Receio que, na ausência dela, as boas medidas ficarão
quase sempre expostas às agendas momentâneas nem
sempre republicanas das nossas lideranças políticas,
frustrando aqueles que acompanham o debate e torcem pelo futuro do país.
Por outro lado, é extremamente oportuna a discussão
técnica acerca de uma agenda ambiental possível e
ambiciosa para o Brasil – a começar pelo debate importante da taxação de carbono, ainda muito incipiente por aqui. O reconhecimento proposto no livro de
que o Brasil não é um bom exemplo na frente ambiental (ao contrário de certas posturas ufanistas nessa
frente presentes no debate público) é um passo importante para a construção da nossa agenda de combate
às mudanças climáticas. Em particular, a desconstrução da ideia de que, apesar de termos uma matriz de
geração de energia relativamente limpa para eletricidade, ainda temos outros segmentos – sobretudo o de
transportes – absolutamente carentes de uma agenda
de transição energética.

Os economistas Pérsio Arida e Armínio Fraga – que
escrevem, respectivamente, o prefácio e a orelha do
livro – concordam que o Reconstrução vem em ótima
hora, dado o já vigente debate eleitoral no Brasil.
Arida também destaca a juventude dos autores e das
autoras, o que também é oportuno na medida em que
promove a sensação de que a geração atual pode ser
capaz de liderar as difíceis, porém possíveis, agendas
de transformação de que o Brasil precisa. Como parte
dessa geração, fico agradecido e inspirado.

(*) Economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre
em economia política internacional pela Universidade de São Paulo.
(E-mail: gabrielchbrasil@gmail.com).

maio de 2022

29

30

temas de economia aplicada

Relatório de Indicadores Financeiros1
Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

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

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-

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

ações de empresas vencedoras e vendida em ações de

empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do

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

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 – 13/05/2022)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

-2,30%

1,23%

1,96%

1,32%

Mês atual

-4,61%

4,12%

5,85%

-1,62%

Ano atual

-13,21%

11,24%

14,75%

-2,93%

2010-2022

-51,41%

7,50%

876,78%

-20,31%
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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 - 13/05/2022)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

SQIA3

1118,48

BRAP4

3,44

2.

CRFB3

981,66

PETR4

4,26

3.

RAIL3

797,54

BRKM5

4,39

4.

PETZ3

614,32

USIM5

5,05

5.

APER3

426,67

VALE3

5,20

6.

HAPV3

385,41

LAVV3

5,30

7.

PTBL3

334,65

LEVE3

5,99

8.

ARZZ3

274,77

AGRO3

7,03

9.

MGLU3

270,77

UNIP6

7,38

10.

QUAL3

183,22

MTRE3

7,78
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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

15,18%

TRAD3

45,76%

2.

VIIA3

13,31%

ENJU3

45,00%

3.

PETZ3

11,92%

BIDI4

44,68%

4.

COGN3

9,70%

PETZ3

36,47%

5.

CASH3

9,16%

FHER3

33,27%

Variação no short interest

Variação na taxa de aluguel

1.

PETZ3

3,01%

ENJU3

42,15%

2.

GOAU4

0,95%

PETZ3

35,69%

3.

MBLY3

0,94%

DOTZ3

6,26%

4.

ALPA4

0,92%

MOVI3

5,77%

5.

DMMO3

0,85%

EUCA4

5,47%
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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 - 31/03/2022)

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 04/2022: Agropecuária e Construção Lideram Recuperação do Investimento a partir de 20161
CEMEC – Centro de Estudos de Mercado de Capitais da Fipe (*)

1 Sumário
Na Nota CEMEC Fipe 02/20222, observou-se que o aumento da taxa de
investimento de 2021 de 18,2% do
3
PIB é um resultado surpreendente, levando em conta a existência
de capacidade ociosa, a queda das
expectativas de crescimento nos
próximos anos e elevados níveis de
incerteza. Verificou-se que os indicadores disponíveis sugerem que
esse aumento dos investimentos
se concentrou no agronegócio e na
indústria de construção. O objetivo
desta Nota é examinar a hipótese
de que esse aumento dos investimentos entre 2019 e 2021 poderia
caracterizar um ciclo de recuperação iniciado nos anos anteriores,
que teria sido interrompido em
2020 pelos impactos da pandemia.
A análise da evolução dos investimentos mostra que o salto da
taxa de investimentos entre 2016
e 2021, de 15,5% para 18,2% do
PIB, se deve integralmente ao aumento da taxa de investimento do

maio de 2022

setor privado, e ¾ desse aumento
ocorreu entre 2019 e 2021. Os indicadores setoriais de alocação
dos investimentos mostram que o
padrão observado no período de
2019 a 2021 é semelhante ao do
período mais longo de 2016 a 2021,
com aumentos mais significativos
da produção de bens de capital
para agricultura e a indústria de
construção.
Esses indicadores mostram forte
aceleração ent re 2019 e 2021,
quando a taxa anual de crescimento da FBCF salta para 8,0%a.a. e
a taxa de investimento aumenta
2p.p. do PIB, aumento esse que representa cerca de ¾ do aumento de
2,7 p.p. observado desde 2016.

Parece razoável supor que nos dois
casos o salto dos investimentos em
2021 se deve a fatores distintos. O
desempenho da indústria de construção habitacional foi favorecido
por gastos de reforma e manutenção das famílias na pandemia e
principalmente pela queda da taxa
de juros e redução dos custos de

financiamento da construção e da
comercialização de imóveis residenciais. A produção e os investimentos da agropecuária tiveram
o forte incentivo dos aumentos de
preços de commodities agrícolas e
da taxa de câmbio.

2 Evolução Recente do Investimento

Nesta parte, a ideia é analisar a
evolução recente do investimento e
verificar em que medida o aumento dos investimentos entre 2019 e
2021 pode corresponder à continuidade de um ciclo de recuperação iniciado em 2016 e que teria
sido interrompido em 2020 pelos
efeitos da pandemia.

2.1 Investimento Cresce 4,5%
a.a. no Período de 2016 a
2021
A evolução dos índices de formação
bruta de capital fixo do IPEA desde
2004 até o início de 2022 é apresentada no Gráfico 1.

35

temas de economia aplicada
Gráfico 1 – Indicador Ipea Mensal de FBCF - Dessazonalizado

Fonte: IPEA.

Na análise de evolução desses índices, podem ser caracterizados
aproximadamente três ciclos:

a) O primeiro ciclo de 9 anos, de
2004 a 2013, mostra um crescimento acentuado do índice
de FBCF, da ordem de 8,5%
a.a., interrompido pela crise de
2008/2009, crescimento esse
muito superior ao crescimento
de 3% a.a. do PIB observado no
mesmo período;
b) No segundo ciclo, de 2013 a
2016 o índice apresenta queda
da ordem de 36%, também mais
acentuada que a queda do PIB de
cerca de 6,3% no período, que
coincide com a grande recessão
iniciada em 2014;

c) O terceiro ciclo, ocorrido no período de 2016 a 2022, indica movimento de recuperação da grande
recessão de 2014, mostrando aumento do investimento (28%), de
ponta a ponta. Esse crescimento
teve início no período de 2016 a
2019, com aumento de cerca de
11%; foi interrompido em 2020
pela pandemia, mas retomado
com força a partir daí até o início
de 2022, com crescimento de
28% em todo o período, muito
superior aos 4,9% do PIB em
termos reais.
É interessante notar que no período de 2019 a 2021 a taxa média
anual de crescimento do investimento se eleva para 8,0% a.a.,
quase o dobro da observada no
período inteiro de 2016 a 2021 (de

4,5% a.a.), apesar da forte queda
observada em 2020 pelo impacto
da pandemia.

2.2 O Investimento Privado
Responde pela Totalidade
do Aumento do Investimento
Os índices da FBCF não discriminam entre investimento do setor
público e do setor privado. Os
dados da evolução da taxa de investimentos das contas nacionais
calculadas sobre os valores nominais da FBCF e do PIB mostram que
esse crescimento reflete essencialmente o aumento do investimento
4
privado , como se vê na Tabela 1. A
partir de 2017 e até 2021, as taxas
de investimento do setor público
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permanecem praticamente estáveis entre 1,64% a
1,70% do PIB, enquanto as do setor privado têm clara
tendência positiva em todos os anos desse período,
aumentando de 12,90% em 2017 (o menor porcentual
do período) para 17,51% em 2021, com crescimento de
4,63 p.p.

Como já havia sido mencionado na Nota CEMEC Fipe
02/2022, desde 2018 as taxas de investimento apresentadas na Tabela 1, calculadas pela relação entre os

valores nominais da formação bruta de capital fixo,
refletem o impacto dos critérios de contabilização das
plataformas da Petrobras, além de fortes mudanças
dos preços relativos entre FBCF e o PIB no período.
Levando em conta que o efeito das plataformas da Petrobras tem impacto no cálculo da taxa de investimento, a Tabela 2 apresenta o valor da relação FBCF/PIB
de 2016 a 2022 com esse ajuste e calculada com base
nos preços relativos de 2021, divulgado no trabalho de
Gilberto Borça Jr.5

Tabela 1

Período

Total
(1)

2016
2017
2018
2019
2020
2021

15,52%
14,56%
15,10%
15,47%
16,61%
19,17%

Formação Bruta de Capital Fixo
Adm. Públicas
(2)
1,93%
1,66%
1,70%
1,64%
1,64%
1,64%

Privado
(3) = (1)-(2)
13,59%
12,90%
13,40%
13,83%
14,97%
17,53%

Fontes: (1) IBGE – Contas Nacionais; (2) De 2016 a 2019 (BGE Contas Nacionais 2010 e 2021) – Estimativas CEMEC Fipe.

Tabela 2 - Taxa de Investimento do Setor Privado

ANO

FBCF/PIB
NOMINAL

FBCF/PIB
C/AJUSTES

2016

15,5

15,5

TAXA
FBCF
PRIVADO
13,6

2017

14,6

14,6

12,9

12,9

2018

15,1

15,8

+0,7

13,4

14,1

2019

15,5

16,2

+0,7

13,8

14,5

2020

16,6

16,3

-0,3

15,0

14,7

2021

19,2

18,2

-1,0

17,5

16,5

+ 3,7 p.p.

+2,7 p.p.

+3,9 p.p.

+2,9 p.p.

Variação p.p.
2016-2021

Fonte: IBGE Contas Nacionais – Elaboração CEMEC Fipe

maio de 2022

DIFERENÇA P.P.

PRIVADO
(-) AJUSTE
13,6
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Na última coluna da Tabela 2, verifica-se que o aumento da taxa
de investimento do setor privado
entre 2016 e 2021, de 2,9 p.p., é
ainda um pouco maior que os 2,7
p.p. da taxa de investimento total.
Portanto, o aumento da taxa de
investimento entre 2016 e 2021 é
integralmente devido ao aumento
do investimento do setor privado,
compensado parcialmente pela
queda do investimento do setor
público.

3 Crescimento dos Investimentos
Setoriais em 2021 é Semelhante ao Padrão Observado desde
2016
Como se vê na Tabela 3, o crescimento do indicador da formação
bruta de capital fixo salta de 4,46%
a.a. no período inteiro de 2016 a
2021 para 8,00% a.a. entre 2019
e 2021. Todos os componentes do
índice também apresentam maiores taxas de crescimento anual nos

últimos dois anos, com destaque
para construção civil, que salta de
1,28% a.a. no período de 2016 a

2021 para 8,00% a.a. entre 2019
e 2021. Em ambos os casos, trata-se de taxas de crescimento muito

superiores ao crescimento do PIB,
que foi de apenas 0,88% a.a no período de 2016 a 2021 e 0,56% a.a
nos últimos dois anos.

Tabela 3 -Taxa de Crescimento Real do Indicador da FBCF por Componentes - Períodos de 2016 a 2021 e 2019 a
2021
2016 / 2021

2019/2021

Indicador Ipea de FBCF

4,46%

8,00%

Construção Civil

1,28%

6,36%

Máquinas e Equipamentos

8,49%

10,09%

Outros

5,09%

6,10%%

Fonte: IPEA.

É interessante notar que especialmente no período de 2016 a 2021
os investimentos em máquinas e
equipamentos apresentam taxas
muito maiores que as de construção, estas com crescimento anual
de apenas 1,28% a.a. É razoável
supor que a maior parte do crescimento dos investimentos nesse
período não resulta da criação de

novas plantas industriais, imóveis
ou obras públicas, mas provavelmente corresponde à realização de
investimentos de ampliação de capacidade de plantas existentes ou
de sua atualização tecnológica. Já
nos últimos dois anos, o crescimento anual da construção civil salta
para 6,36 %a.a., como resultado da
queda dos custos de financiamento

da produção e da comercialização
de imóveis residenciais e comerciais em função da queda da taxa
de juros no período.
Na Tabela 4 é apresentada a evolução do indicador da produção
física de máquinas e equipamentos
de acordo com sua destinação setorial.
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Tabela 4 - Taxas Anuais de Crescimento da Produção Física de Bens de Capital
1.1 Bens de Capital para fins industriais
1.2 Bens de Capital agrícolas
1.3 Bens de Capital peças agrícolas
1.4 Bens de Capital para construção
1.5 Bens de Capital para o setor de energia elétrica
1.6 Bens de Capital para equipamentos de transporte
1.7 Bens de Capital de uso misto

2016/2021

2019/2021

0,34%
3,86%
7,27%
11,00%
-1,14%
3,09%
2,90%

3,92%
18,74%
18,32%
16,62
2,37%
18,41%
6,91%

Fonte: IBGE.

A análise desses números sugere as
seguintes observações:

a) Em todos os grupos de bens de
capital, o crescimento anual observado nos últimos dois anos é
superior ao observado no período de 2016 a 2021;

b) A produção de bens de capital
para a indústria de construção
mostra o crescimento de 11%
a.a. no período de 2016 a 2021,
o mais elevado entre os setores
identificados, crescimento esse
que salta para 16,62% a.a. nos
últimos anos, refletindo também
aceleração do crescimento da indústria de construção, já evidenciada na Tabela 3. É interessante
registrar que nos dois períodos
sob exame, a produção de bens
de capital apresenta crescimento
muito superior à do volume construído, de 1,28% a.a. e 6,26%,
respectivamente (Tabela 3) o que
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sugere utilização mais intensa de
equipamentos na indústria da
construção.

c) No período de 2019 a 2021, os
bens de capital com maior crescimento são destinados à agricultura, na forma de máquinas e
peças agrícolas, sendo provável
que o aumento do crescimento
da produção de equipamentos de
transporte nesse período reflita
também o aumento da demanda
de caminhões para a movimentação da produção da agrícola;
Não obstante a diversidade dos impactos setoriais da recessão e dos
choques da pandemia, a destinação
dos bens de capital (Tabela 3) nos
períodos de 2016 a 2021 e 2019 a
2021 mostra padrão semelhante
quanto à sua destinação setorial.
No período de 2016 a 2021, os bens
de capital de máquinas e peças

agrícolas tiveram crescimento positivo e significante de 3,86% a.a.
e 7,27% a.a., respectivamente, somente inferiores aos bens de capital destinados à indústria da construção, que cresceram 11,00% a.a.

Esse desempenho foi reforçado no
período de 2019 a 2021, saltando
em ambos os casos para mais de
18%. a.a. por razões distintas.
O desempenho da indústria de
construção habitacional foi favorecido por gastos de reforma
e manutenç ão das famí lias na
pandemia e principalmente pela
queda da taxa de juros e redução
dos custos de financiamento da
construção e da comercialização
de imóveis residenciais. Como se
vê no Gráfico 2, as taxas de financiamento imobiliário para empresas da indústria de construção
se apresentam em queda desde
2017, atingindo seus valores mínimos no início de 2021.
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Gráfico 2 – Taxa Média de Juros – Pessoas Jurídicas – Financiamento Imobiliário Total - % a.a.

Fonte: Banco Central.

As receitas, os resultados e os investimentos da agro-

pecuária tiveram o forte incentivo dos aumentos de
preços de commodities agrícolas e da taxa de câmbio.
No Gráfico 3, verifica-se que os índices que refletem

a evolução dos preços internacionais da agropecuária tiveram forte aumento a partir do início de 2020,
atingindo em março de 2022 níveis cerca de 50% mais

elevados que a média observada no período de 2016 a
2019.

O Gráfico 4 mostra os índices que representam a evolução recente da taxa de câmbio efetiva nominal desde
2016. Desde o início de 2020, os índices se mantêm
em níveis cerca de 50% superiores aos observados em
janeiro de 2017.
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Gráfico 3 – Índice de Commodities – Brasil – Agropecuária (em US Dólares) - Bacen

Fonte: Banco Central.

Gráfico 4 - Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Nominal – Bacen – Base: Jun/1994=100

Fonte: Banco Central.
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4 Conclusões
A evolução dos indicadores de investimentos na economia brasileira no período de 2016 a 2021 representados pelos índices de formação bruta de capital fixo
e pela taxa de investimento indica a ocorrência de um
ciclo de recuperação depois do forte impacto negativo da grande recessão iniciada em 2014. Enquanto o
índice de FBCF tem crescimento anual de 4,5% a.a., a
taxa de investimento aumenta 2,7 p.p., de 15,5% para
18,2%. do PIB. Esse aumento é integralmente devido
ao crescimento de 2,9 p.p. do PIB da taxa de investimento do setor privado, que se eleva de 13,6 para
16,5% do PIB, parcialmente compensado pela queda
de 0,2 p.p.do PIB do investimento do setor público.

Esses indicadores mostram forte aceleração entre
2019 e 2021, quando a taxa anual de crescimento da
FBCF salta para 8,0% a.a. e a taxa de investimento
aumenta 2 p.p. do PIB, aumento esse que representa
cerca de ¾ do aumento de 2,7 p.p. observado desde
2016.
Existem indicações de que a alocação setorial dos
investimentos no período de 2019 a 2021 seja semelhante à observada no período mais longo de 2016 a
2021. A produção de bens de capital, representada por
máquinas e peças agrícolas e máquinas para a indústria de construção são as que apresentam os maiores
crescimentos nos dois períodos, ao mesmo tempo que
nos dois casos a taxa de crescimento tem forte crescimento entre 2019 e 2021.
Parece razoável supor que no caso de bens de capital
agrícolas seu crescimento tenha sido estimulado pelo
forte ganho de receita e de resultados com o aumento
do preço de commodities agrícolas no mercado internacional reforçado ainda pelo aumento da taxa de
câmbio. Por sua vez, nos últimos anos, a indústria de
construção civil habitacional beneficiou-se da acentuada queda dos custos de financiamento da produção e
comercialização de imóveis residenciais.

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 abril de 2022.
2 Nota CEMEC Fipe 02/2022 – Fontes do aumento da taxa de investimento em 2021.

3 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,
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.

4 Para 2020 e 2021 não são disponíveis os dados da FBCF segregados
entre setor público e setor privado. Os porcentuais adotados na
Tabela 1 para a taxa de investimento das Administrações Públicas
são estimativas do CEMEC Fipe, elaboradas com base em dados da
Secretaria do Tesouro Nacional, e as taxas de investimento do setor
privado são obtidas por diferença.

5 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.

(*) 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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Resumo
Após a crise da dívida de 1982, a maior parte dos países latino-americanos percebeu que uma estratégia de
desenvolvimento baseada na substituição de importações causa sérios problemas macroeconômicos. No fim da
década de 80 e começo da década de 90, os países dessa região começaram uma série de reformas econômicas
no sentido de adotar políticas pró-mercado e pró-comércio. Entretanto, o alto crescimento esperado com essas
reformas não ocorreu. Nesse trabalho, iremos propor um modelo dinâmico de equilíbrio geral para melhor compreensão da relação entre comércio internacional e crescimento. O regime de comércio é formulado de maneira
similar ao observado na América Latina durante a década de 90, ou seja, uma abertura comercial após um período de políticas protecionistas. Os resultados produzidos pelo modelo são similares aos resultados observados
na América Latina após a abertura comercial, que são: baixo crescimento do produto, aumento da produtividade
total dos fatores e redução da razão capital-produto.
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Competição Bancária, Produtividade e Desigualdade no Brasil:
Uma Avaliação de Equilíbrio Geral
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Dissertação de Mestrado
Orientador: Gabriel de Abreu Madeira
Banca: Juliano Junqueira Assunção, Tiago Vanderlei de Vasconcelos Cavalcanti,
Mauro Rodrigues Junior
Link: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-11012022-115855/pt-br.php

Resumo

Os níveis de spread (diferença entre as taxas de empréstimo e de captação de recursos dos bancos) praticados no Brasil destoam consideravelmente daqueles praticados no restante do mundo. Em 2018, enquanto
o spread médio praticado no Brasil era 32%, a média mundial era de 7%. Ainda assim, os bancos são uma
das principais fontes de recursos para financiamento de capital das empresas brasileiras. Combinando o
modelo proposto em Aiyagari (1994) com bancos competindo à la Hotelling, buscamos entender o papel da
competição bancária nos spreads praticados em operações com pessoas jurídicas e suas consequências em
diversos indicadores econômicos, como: distribuição de tamanho de firmas, acesso a crédito, número de
empreendedores e desigualdade de renda. Utilizando o ferramental introduzido em Achdou et al. (2021),
solucionamos e calibramos o modelo para os dados brasileiros. Nossos resultados mostram que em um
ambiente de competição perfeita, através da eliminação do custo de deslocamento para tomar empréstimo,
teríamos uma redução de 13% no spread, um crescimento de aproximadamente 1.8% no produto, redução
nos indicadores de desigualdade de renda e melhorias em bem-estar.

maio de 2022

44

economia & história: difusão de ideias econômicas

eh
Primeiras Recepções da Crise Financeira Global de 2008 em Informações Fipe
Rômulo Manzatto (*)

Em agosto de 2007, a edição de
número 323 de Informações Fipe
trazia em suas primeiras páginas
uma nota de conjuntura assinada
por Rodrigo Celoto e Fernando
Homem de Melo. O título do artigo era: “Será o Brasil afetado pela
crise internacional?”
No texto, os economistas registravam com preocupação os primeiros sinais de uma crise financeira
iniciada algumas semanas antes,
cujo foco era o mercado imobiliário
dos Estados Unidos.

Como publicação voltada a acompanhar com agilidade e clareza
analítica a conjuntura econômica
nacional e global, Informações Fipe
constitui um ponto de observação
privilegiado para assimilar as re-
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cepções dos principais fatos econômicos de cada época.

da crise financeira global de 20072008.

Quando lidos em conjunto, os artigos dos diferentes analistas da
publicação da Fipe apresentam um
sequência de “fotos analíticas” do
conturbado momento de eclosão

Assim, na referida nota de conjuntura de 2007, é com algum otimismo que Celoto e Homem de
Melo previam que o Brasil tinha
condições de atravessar bem o
período turbulento que parecia se
avizinhar. Afinal, o país contava
com elevado montante de reservas
cambiais, fruto dos anos anteriores

Com isso em mente, abordei as primeiras recepções da Crise Financeira global do final da primeira
década do século XXI a partir dos
artigos publicados em Informações
Fipe entre agosto e dezembro de
2007. Período crítico em que analistas econômicos de todo o mundo
procuravam compreender as causas daquela crise, assim como seus
possíveis desdobramentos nas economias de todo o mundo.

Além da reflexão no calor do momento, não deixa de ser interessante notar como cada analista tenta
discernir as direções que aquele
processo poderia tomar, lançando
mão de diferentes instrumentos de
análise que resultam em abordagens também diversas.
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de crescimento impulsionado pelo
cenário externo.
Os autores, no entanto, alertavam
para a possibilidade de que o cenário internacional amplamente
favorável à economia brasileira
nos últimos anos parecia estar chegando ao fim e que a economia do
país, mais do que nunca, precisaria
encaminhar um conjunto significativo de reformas estruturais
que permitissem a elevação de seu
nível de produtividade (CELOTO;
HOMEM DE MELO, 2007).

Na mesma edição, coube a José
Francisco de Lima Gonçalves comentar os primeiros impactos econômicos do que chamou de “ajuste
no setor imobiliário nos EUA”. Em
artigo voltado à análise da política
monetária doméstica, Gonçalves
ressaltou que a crise era fruto da
rápida deterioração das condições
de financiamento das hipotecas do
chamado setor subprime. Esse efeito, segundo o autor, já começava a
contaminar outros ativos financeiros além de também afetar negativamente o consumo das famílias
no país norte-americano.
No Brasil, como registrava Gonçalves, o mercado local parecia
receber os primeiros impactos da
crise externa conforme boa parte
dos analistas já havia antecipado. A
Bolsa brasileira seguia até então as
tendências do índice de Nova Iorque, os juros futuros no Brasil subiram, a moeda local perdeu valor
frente ao dólar americano e o risco

de investimento no mercado local,
medido pelo risco-Brasil, voltou a
subir. A combinação desses fatores
tornava ainda mais complexo o
cenário de tomada de decisão para
a autoridade monetária brasileira,
como comentava o autor (GONÇALVES, 2007a).

Na edição seguinte de Informações
Fipe, em setembro de 2007, coube
a Antonio Lanzana e Luiz Martins Lopes a apresentação de um
quadro geral da crise financeira.
Assim, os autores abrem o artigo
lembrando que o período que antecedeu a crise do subprime foi caracterizado como o auge da disposição
dos agentes daquele mercado em
tomar riscos.
Lanzana e Lopes então elaboram
uma apresentação da sequência
inicial de etapas da crise financeira. A crise teria se concentrado
no chamado mercado imobiliário subprime dos Estados Unidos,
caracterizado pela concessão de
financiamentos imobiliários a consumidores com um histórico negativo de pagamentos.

Em seguida, um amplo conjunto
de agentes financeiros de mercado
agrupou essas operações no que os
autores chamam de “pacotes de investimentos”, com múltiplas operações que passaram a ser comercializadas em mercados secundários.

Para completar, as principais empresas de avaliação de risco concederam classificações positivas

para esses “pacotes”, o que contribuiu para uma difusão ainda maior
desses títulos, recebidos por compradores que não necessariamente
tinham uma percepção correta do
risco a que estavam se expondo.

Lanzana e Lopes afirmam que a
crise teve início de fato com a alta
dos juros pelo FED americano. Os
autores lembram que nos Estados
Unidos as taxas de financiamentos imobiliários são repactuadas a
cada seis meses, o que pode levar a
uma rápida deterioração na capacidade de pagamento das famílias,
aumentando a inadimplência desses contratos e, consequentemente,
reduzindo o preço dos imóveis.
Os autores alertam que a crise dificilmente ficaria restrita ao setor
financeiro por muito tempo, sendo
provável que logo atingisse o setor
real da economia norte-americana,
com prováveis efeitos negativos no
ritmo da expansão da economia
global.
A tendência, como acreditavam
os autores, era de que os países
emergentes sofressem com transferências de recursos para o exterior, dado o cenário de aversão a
risco característico de momentos
de crise. Contudo, ressaltam que a
situação brasileira era confortável
quando comparada às crises globais enfrentadas anteriormente
pelo país. O Brasil contava agora
com US$ 160 bilhões em reservas
internacionais, até então o maior
valor já registrado, o superávit pri-
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mário era favorável, assim como a
dinâmica da dívida era tida como
confortável ao país.
Lanzana e Lopes não deixam, no
entanto, de manifestar alguma
preocupação com o crescimento
do gasto público sistematicamente
acima do PIB, o que poderia levar
a uma piora do risco associado ao
mercado brasileiro (LANZANA;
LOPES, 2007).

Na edição de outubro de 2007, foi a
vez de Otaviano Canuto contextualizar a questão da emergente crise
financeira em uma discussão mais
ampla sobre a consolidação do
mercado de operações de securitização na América Latina. Canuto
argumenta que após o estouro da
crise imobiliária norte-americana, o cenário de quase euforia até
então observado nesse campo das
finanças estruturadas parecia dar
lugar a um pessimismo também
exagerado com esses instrumentos
financeiros.
C a nut o a f i r m a ac r e d it a r que
mesmo naquele cenário ainda bastante adverso, o mais provável é
que esses instrumentos não desaparecessem do mercado, mas sim
que fossem aprimorados. Essa,
inclusive, seria uma das “vantagens
do atraso” dos países da América
Latina nas finanças estruturadas.
A região poderia “pular” as armadilhas desse início do desenvolvimento de técnicas complexas de
securitização, ingressando posteriormente em um mercado já mais
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estabilizado e seguro (CANUTO,
2007a).

Nessa mesma edição de Informações Fipe, Tiago Toledo Ferreira
e Guilherme Penin propuseram
uma análise dos desdobramentos
da crise financeira a partir dos
conceitos do economista Hyman
Minsky. Os autores realizam uma
breve descrição das contribuições
de Minsky ao estudo das crises financeiras para então analisar sua
aplicabilidade à crise que começava a revelar seus efeitos na economia global.
Segundo os autores, uma das principais contribuições de Minsk y
consiste na Hipótese da Instabilidade Financeira. Resumidamente,
Ferreira e Penin explicam que para
Minsky o próprio funcionamento
normal dos mercados seria responsável por fragilizar sua estrutura
de operação, favorecendo a formação de bolhas especulativas e o
surgimento de crises.

Nessa leitura, fases prolongadas de
expansão econômica incentivariam
posturas mais alavancadas financeiramente. Isso criaria estímulos
para que agentes e emprestadores
ampliassem sua exposição ao risco
através, por exemplo, da incorporação ao mercado de segmentos de
tomadores de empréstimos com
pior histórico de crédito.
Assim, os períodos de crescimento
econômico fariam com que a estrutura financeira de uma econo-

mia se tornasse mais frágil e mais
vulnerável a qualquer choque ou
evento negativo. Esses eventos, ao
ocorrerem, dariam início agora a
uma etapa de retração da concessão de empréstimos, também colocando em dificuldades os agentes
emprestadores com posições mais
alavancadas. A partir daí, os problemas de liquidez desses agentes
emprestadores de recursos poderiam se disseminar para outros
setores da economia.
Ferreira e Penin afirmam que a
crise financeira foi gestada em um
período de boas condições macroeconômicas. A combinação do cenário de juros baixos e crescimento
econômico prolongado nos EUA
propiciou a expansão do crédito, a
formação de expectativas otimistas e o aumento da tolerância ao
risco por parte dos agentes.

Dessa forma, a busca por maior
rentabilidade e a mudança do perfil
de risco das carteiras de crédito
imobiliário, que agora apostavam
mais nos tomadores de empréstimos do tipo subprime, corresponde,
segundo os autores, a um quadro
de “ampliação de arranjos financeiros especulativos”, conforme
conceito de Minsky. Nessa situação,
qualquer movimento de reversão
das expectativas poderia afetar
drasticamente os mercados financeiros e a economia real.
Dada a correspondência entre a
análise de Minsky, os mecanismos
que levaram à eclosão da crise

economia & história: difusão de ideias econômicas
financeira e mesmo às ações de
resposta tomadas por governos e
autoridades monetárias, Ferreira
e Penin se surpreendem com o fato
de que poucas análises da crise até
então fizessem referência à tipologia de Hyman Minsky. No que aproveitam para reforçar a atualidade
de seu pensamento (FERREIR A;
PENIN, 2007).
No mês seguinte, de novembro de
2007, Penin e Ferreira retomam e
sintetizam a argumentação de seu
artigo anterior, agora para avaliar
os riscos de a crise imobiliária norte-americana se repetir no Brasil.

Com essa questão em mente, Penin
e Ferreira traçam um breve panorama do desenvolvimento do setor
imobiliário no Brasil, que então
atravessava fase de forte crescimento puxado pela expansão do
crédito. Os autores concluem que,
mesmo após vigorosa expansão, o
nível de crédito imobiliário concedido no Brasil, em relação ao PIB,
estava bem abaixo do observado
internacionalmente.
Diferente do que havia ocorrido
nos EUA, o período de crescimento
econômico no Brasil não resultou
em incorporação das parcelas de
menor renda da população, com
pior perfil de risco de crédito, ao
crédito imobiliário. Os autores
acreditam que isso se deveu a fatores estruturais da economia brasileira, como a alta concentração de
renda, que teria impossibilitado a
incorporação desses segmentos ao

mercado, o que leva os autores a
concluir que uma crise como a do
subprime dificilmente ocorreria no
Brasil, dado o baixo grau de desenvolvimento do mercado local de
crédito imobiliário (PENIN; FERREIRA, 2007).

Também tendo em mente os possíveis efeitos da crise internacional
na economia brasileira, Manuel
Enriquez Garcia avalia, em breve
nota de conjuntura, que a crise
americana não demoraria a causar forte contração do crédito nas
economias industrializadas, com
efeitos negativos sobre o ritmo de
crescimento para a economia global. Assim, a expectativa de Garcia
era de que o nível de atividade,
emprego e salários fosse afetado de
forma negativa no Brasil (GARCIA,
2007).
Nessa mesma edição de novembro,
Otaviano Canuto analisou os possíveis impactos da instabilidade
f inanceira ex terna na América
Latina. Canuto acredita que um
dos efeitos mais prováveis da crise
internacional na América Latina
consistiria no aumento do prêmio
de risco para o investimento na
região.

Essa conclusão, explica o autor,
partia das premissas de que não
haveria um colapso iminente da
economia global e de que, diferente
de episódios anteriores, era baixa a
probabilidade de ocorrerem crises
de balanço de pagamentos nos países da região.

Canuto afirma acreditar em um
período de forte ajuste no comércio internacional. E conclui que a
resiliência das economias locais ao
lidarem com os efeitos da crise dependeria de fatores específicos que
incluiriam: o nível de dependência
de suas exportações aos Estados
Unidos, o grau de complementaridade ou substitutibilidade das
exportações do país em relação à
economia chinesa, além da capacidade de sustentar o crescimento
econômico a partir de seus mercados domésticos. Tais fatores, em
conjunto, influenciariam a capacidade dessas economias em manter
um nível adequado de f luxos de
investimento estrangeiro (CANUTO, 2007b).
Em dezembro de 2007, na última
edição de Informações Fipe daquele
ano, José Francisco de Lima Gonçalves retoma algumas previsões
de seu artigo publicado na edição
de agosto do mesmo ano, quando
previu que o semestre seria instável com significativa deterioração
do ambiente internacional.

Em análise da política monetária
no Brasil, Gonçalves aborda a então
recente ata do Comitê de Política
Monetária, o COPOM, e não deixa
de notar mudanças de redação que
sugeriam uma postura defensiva
da autoridade monetária brasileira. Gonçalves relata que mesmo
com o avanço da crise no front
externo, o COPOM optou por seguir
uma política monetária de viés
contracionista, então justificada
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pela preocupação com a inflação de demanda, dado o
nível de aquecimento do mercado interno.

Na ocasião, mesmo deixando transparecer alguma
contrariedade com a decisão do Comitê, Gonçalves não
deixa de desejar um feliz 2008 aos leitores do boletim
(GONÇALVES, 2007b).

Encerravam-se assim o segundo semestre de 2007 e
as primeiras recepções da crise financeira que se prolongaria no ano seguinte.
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