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Finanças Públicas: Recuperação de Receitas e Disputa Permanente por Recursos
Vera Martins da Silva (*)

Apesar dos efeitos nefastos de mais
uma guerra numa importante região produtora de grãos e combustíveis e a consequente elevação de
seus preços, levando inflação pelo
mundo, as receitas públicas do
governo federal têm apresentado
um forte crescimento, o que lhe
permite a ampliação de programas
de transferência de renda compensatória. E isso é especialmente
relevante com a aproximação do
período eleitoral, em que os incumbentes têm usado uma criatividade
fiscal singular dada a possibilidade
de perda nas eleições.

No primeiro semestre de 2022, a
Receita Líquida da União fechou
em R$ 939 bilhões, um crescimento
real (IPCA) de 15% em relação ao
mesmo semestre do ano anterior. A
Despesa Primária Total no acumu-

lado do semestre foi de R$ 885 bilhões, aumento real de 1,2%. Como
consequência, foi obtido um Resultado Primário no governo central
de R$ 53,6 bilhões no primeiro semestre de 2022, contra um Déficit
Primário de montante semelhante
no primeiro semestre de 2021. O
resultado primário positivo foi
causado, como de costume, por um
resultado positivo do Tesouro, que
no primeiro semestre de 2022 atingiu R$ 228 bilhões e um resultado
negativo da Previdência de R$ 171
bilhões.1

O desempenho recente de receit as e despesas primárias pode
ser visualizado no Gráfico 1, onde
se pode ver a situação de déficit
primário desde o início de 2018,
a expansão drástica das despesas
referentes ao combate à pandemia

da Covid-19, especialmente o auxílio a pessoas em vulnerabilidade
econômica enquanto ocorria uma
redução nas receitas reais. A partir
do final de 2021, a tendência é de
retorno ao equilíbrio primário. No
Gráfico 2 apresenta-se o Resultado
Primário, acumulado em 12 meses
a valores de junho de 2022 (IPCA),
que reflete o resultado de receitas e despesas não financeiras da
União. Mais uma vez, fica clara a
existência de um déficit primário
agravado pelas crises múltiplas
associadas à pandemia da Covid19 e a tendência de recuperação
desse indicador a partir do início
de 2022.
O efeito positivo da recente recuperação das receitas sobre as finanças públicas foi também compartilhado por Estados e Municípios. Em
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termos reais (IPCA), o acréscimo de receitas transferidas aos entes subnacionais foi de R$ 41 bilhões (+21%),
dos quais R$ 21 bilhões pelos fundos constitucionais
de repartição de receitas e R$ 12 bilhões por receitas
decorrentes de exploração de recursos naturais.

Em relação às receitas, o grande destaque foi a expansão real (IPCA) do Imposto de Renda (IR) em R$ 60
bilhões (+20%), dos quais R$ 34,5 bilhões na arrecadação do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e
R$ 25,6 bilhões do Imposto de Renda Retido na Fonte

(IRRF). No caso das pessoas jurídicas, houve um
acréscimo atípico de R$ 6 bilhões relacionado a empresas que trabalham com commodities, cujos preços
sofreram forte elevação. No caso do Imposto de Renda
Retido na Fonte, o destaque é o acréscimo de R$ 16
bilhões decorrentes de aplicações de capital em renda
fixa, pelo aumento dos montantes aplicados com juros
crescentes, como também de R$ 8 bilhões referente a
rendimentos do trabalho, uma vez que o emprego tem
se expandido.

Gráfico 1 - Receitas e Despesas Primárias Mensais do Governo Central
Jan/2018-Jun/2022, R$ Milhões, Valores de Jun/2022 (IPCA)

Fonte: Séries Históricas, STN.
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Gráfico 2 - Resultado Primário do Governo Central, Acima da Linha. Jan/2018-Jun/2022,
R$ Milhões Acumulado em 12 Meses, Valores de Junho/2022 (IPCA)

Fonte: Séries Históricas/STN.

Além do aumento do recolhimento do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas por parte das empresas
foi substancial também a expansão real da Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 25 bilhões
(+39%) e de R$ 5,9 bilhões do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) (+25%) devido ao aumento das
operações de crédito e de operações com títulos mobiliários, também aqui resultante da maior aplicação em
ativos financeiros tributados.

Entre os tributos gerenciados pela Receita do Brasil,
ocorreram paralelamente algumas reduções significativas da arrecadação em termos reais. É o caso da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), que teve queda real de R$ 7,8 bilhões
(-5,5%), especialmente pela zeragem de alíquotas
sobre querosene da aviação, diesel e biodiesel e GLP.

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
também apresentou uma queda real de R$ 7,2 bilhões
(-18%), especialmente em função da redução de 35%
nas alíquotas de amplo conjunto de produtos, exceto
fumo (Decreto 11.055/2022). Em decorrência das
reduções de alíquotas, também o Imposto sobre Importação sofreu redução de R$ 6 bilhões (-17%) no
comparativo desses dois primeiros semestres de 2021
e 2022.2
A Arrecadação Líquida para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) teve expansão real de R$ 18,6
bilhões (+8%) em decorrência do crescimento de 38%
na arrecadação sob o regime fiscal Simples Nacional
3
e da expansão de empregos formais. Nesse mesmo
período de comparação, as Despesas Previdenciárias
apresentaram aumento de R$ 11 bilhões (+2,7%). A
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menor expansão das Despesas
Previdenciárias decorre principalmente devido às novas regras de
acesso aos benefícios previdenciários (reforma da Previdência) e aos
pagamentos de precatórios ligados
ao sistema previdenciário, cujos
pagamentos das maiores dívidas
foram diluídos para os próximos
anos. Para se ter uma ideia do impacto das novas regras de pagamento de precatórios, no primeiro
semestre de 2022 os precatórios
pagos foram de R$ 8,2 bilhões,
enquanto no primeiro semestre de
2021 haviam sido pagos R$ 18,1
bilhões.
Quanto às Receitas Não Administradas pela Receita Federal do
Brasil, destacam-se montantes
expressivos de Concessões e Participações, que tiveram um aumento
real de R$ 39 bilhões, dos quais
R$ 11,6 bilhões provenientes da
venda de volumes excedentes de
cessão onerosa de campos da Bacia
de Santos e R$ 26,6 bilhões pela
outorga de novos contratos de geração de energia elétrica.

As receitas da União decorrentes
de pagamentos de Dividendos e
Participações também tiveram
forte impacto positivo nas contas
fiscais, com uma expansão de R$
29 bilhões (+180%) no primeiro
semestre de 2022. A expansão de
dividendos da Petrobras atingiu
R$ 15 bilhões e no caso do BNDES
o acréscimo foi de R$ 13,3 bilhões.
Destaque também para o crescimento das Receitas por Exploração

de Recursos Naturais, principalmente do petróleo, que apresentaram aumento de R$ 21 bilhões
(+46%).

(-57%), resultado de mudanças nos
critérios de pagamento dos precatórios (Emendas Constitucionais
113 e 114 de 2021).

O segundo maior grupo de despesas depois da Previdência são as
despesas de Pessoal e Encargos da
União, que sofreram uma redução
importante tanto em termos nominais como reais, com queda real de
R$ 22 bilhões (-12%), expressando
o aperto feito sobre o funcionalismo federal para obtenção de
superávit em suas contas. Também
nessa linha de contenção de gastos,
outro item de redução expressiva
foram as despesas com Precatórios de Custeio e Capital, que tiveram redução real de R$ 11 bilhões

As despesas com Abono Salarial e
Seguro Desemprego tiveram crescimento de R$ 11,4 bilhões (+34%),
neste caso explicado por mudanças
no calendário de pagamentos do
Abono Salarial. Destaque também
para o aumento de R$ 6 bilhões em
Subsídios, Subvenções e no Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro), e de R$
5,7 bilhões em Complementação
da União ao Fundef/Fundeb − resultado da ampliação da base de
arrecadação dos fundos e do aumento da participação da União no
Fundeb, ocasionado pela Emenda
Constitucional 108 de 2020 e Lei
14.113 de 2020, que tornaram o

Pelo lado das despesas federais,
houve uma queda expressiva de
R$ 40 bilhões (-73%) referentes a
créditos extraordinários devido à
redução de despesas com combate
à pandemia da Covid-19. Além da
redução de compras de vacinas e
despesas ligadas ao Ministério da
Saúde, ocorreu, principalmente, a
redução dos montantes do Auxílio
Emergencial a Pessoas em Condições de Vulnerabilidade. Entre
janeiro e junho de 2022 foram gastos R$ 3,4 bilhões contra R$ 31
bilhões no primeiro semestre de
2021. Efetivamente, os programas
de redistribuição direta de renda
têm sido modificados ao longo de
2022 e ressurgem com novas denominações, formatos e classificações
dentro do orçamento, conforme
será visto posteriormente.
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Entre as despesas federais que
aumentaram, destaque para a expansão de Despesas Obrigatórias
com Controle de Fluxo em R$ 31,5
bilhões (+40%) explicada pelo aumento de despesas com o Bolsa
Família e Auxílio Brasil. Outro
grupo com forte expansão foram
as Despesas Discricionárias: houve
aumento de R$ 20 bilhões (+45%),
com expansão em R$ 14 bilhões
na Saúde e R$ 2,4 bilhões na Assistência Social. Este conjunto de
despesas efetivamente deixou de
ser extraordinário para ações de
combate à Covid-19, passando a
fazer parte dos programas regulares do governo, mesmo que com
outros critérios.
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Fundeb permanente e ampliaram
os aportes da União ao longo dos
próximos anos.

Um instrumento para o controle
da expansão dos gastos públicos é
a regra do teto de gastos que limita o crescimento de um conjunto
abrangente de despesas primárias
federais ao crescimento da inflação
medida pelo IPCA do ano anterior.
O teto de gastos (Emenda Constitucional 95/2016), apesar de já ter
sofrido modificações que simplesmente lançam várias despesas de
interesse do Poder Executivo para
fora do teto, reduzindo sua eficácia
como regra fiscal crível, ainda sobrevive, pelo menos para o controle de algumas despesas públicas de
interesse. Segundo apresentação
do relatório do Tesouro Nacional,
as despesas acumuladas até junho
de 2022 sujeitas ao teto corresponderam a 50,1% do limite permitido, o que parece bem razoável em
termos da execução orçamentária
do exercício. Contudo, segundo a
mesma fonte, dada a expansão natural dos gastos obrigatórios, seria
necessário um bloqueio de cerca
de R$ 13 bilhões para se chegar
ao final do ano dentro dos limites estabelecidos, sem configurar
gestão fiscal irresponsável. Com o
passar do tempo, a regra do teto
vai ficando cada vez mais sujeita
a manipulações criativas, e o que
era para durar por até 20 anos só
foi uma regra efetiva em seus três
primeiros anos de vigência.

Além da regra do teto que constrange o crescimento real global
de uma série de gastos primários,
ainda existe a regra de meta fiscal,
estabelecida pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO). No caso da
LDO aprovada para 2022, a meta
fiscal prevê déficit primário de R$
170 bilhões, mas com a recuperação das receitas e o controle das
despesas, o Déficit Primário foi revisto para R$ 47 bilhões em 2022.

Outra regra fiscal em vigor é a
Regra de Ouro, que permite operações de crédito apenas para financiamento de despesas de capital e
não para financiar despesas correntes. Apesar de seu cumprimento ser verificado apenas no final
do ano fiscal, seus componentes
devem ser gerenciados ao longo
do ano, e em caso de inadequação
é possível pedir autorização do
Congresso para o uso de créditos
extraordinários para fechar as contas.4 Em 2022, seu cumprimento
não parece que será problemático,
dado que as Despesas de Capital
estão estimadas em R$ 1.721 bilhões enquanto as Receitas de Operações de Crédito que dão suporte
a essas despesas estão estimadas
em R$ 1.701 bilhões, com uma provável sobra de R$ 20 bilhões. Contudo, isso não significa a implementação de um vigoroso volume
de Investimentos Públicos, que
estão estimados para o ano atual
de 2022 em apenas R$ 42,3 bilhões
e R$ 65 bilhões em Inversões Financeiras. Na verdade, o grosso
das despesas de capital refere-se a

um volume expressivo de amortizações de dívida pública federal, de
R$ 1.614 bilhões em 2022.

A LDO 2023, ainda sem vetos ou
sanção presidencial no momento
da elaboração deste artigo, originalmente chamada de PLN5/2022,
acabou aprovada no Congresso
Nacional sem a impositividade das
emendas do relator, que poderiam
chegar a R$ 19 bilhões em 2023.
Este mecanismo, chamado de orçamento secreto (ou RP9), representa
um suborçamento paralelo com
fortes indícios de irregularidades,
afrontando os princípios de planejamento e impessoalidade no uso
dos recursos públicos.

Quanto aos parâmetros macroeconômicos previstos pela LDO para
2023, a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) é de crescimento
de 2,5%, e o mesmo percentual
em 2024 e 2025. No caso da inflação, a perspectiva é de um Índice
de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) de 3,3% em 2023 e 3% em
2024 e 2025, e a taxa Selic em 10%
no acumulado em 2023. Há uma
meta indicativa de Déficit Primário
de R$ 65,9 bilhões (0,63% do PIB)
para o orçamento fiscal e da seguridade social em 2023, excluindo
os sistemas Petrobras e Eletrobras,
como usual. Apenas para 2025 está
previsto um retorno à obtenção de
superávit primário, de modo que
o uso de superávit primário para
controle da dívida pública ainda
não é opção no curto prazo.
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No caso da dívida pública do governo consolidado, na
previsão da LDO deverá haver uma estabilidade da
dívida bruta em relação ao PIB em torno de 80% nos
anos de 2023, 2024 e 2025. Já a dívida líquida em relação ao PIB deve apresentar uma trajetória crescente,
passando de 61,82% em 2023 para 63,98% em 2024 e
65,41% em 2025. O Gráfico 3 apresenta o desempenho

da Dívida Líquida do Setor Público desde dezembro
de 2010, destacando-se que o grosso da expansão da
dívida líquida ocorre no âmbito da União, que não
segue regras de limites, ao contrário de Estados e Municípios, que devem seguir regras de ajuste da relação
Dívida sobre a Receita Corrente Líquida desde a Lei de
Responsabilidade Fiscal de 2000.

Gráfico 3 - Dívida Líquida do Setor Público Sobre o PIB (%). Dez/2010 - Mai/2022

Fonte: Séries Históricas/Bacen.

Apesar de as regras fiscais supostamente restringirem a expansão do gasto público, o fato é que,
mesmo no caso de regras constitucionais, teoricamente mais estáveis
e duradouras, no caso brasileiro
a criatividade e flexibilidade imperam, notadamente em períodos
eleitorais. No atual momento, com
o agravamento da inflação pelas
altas dos preços dos combustíveis
e uma grande parcela da população com insuficiência de renda, o
Executivo Federal enviou ao Congresso e já foi aprovada a Emenda

Constitucional 123, de 14 de julho
de 2022, com o reconhecimento de
“estado de emergência” em 2022,
o que permite ampliação e criação
de gastos assistenciais no período
eleitoral. Além disso, não será necessário informar as fontes fiscais
de financiamento dos programas,
que poderão ser financiados por
operações de crédito, driblando a
regra de ouro. E na linha de jogar
as regras fiscais para o espaço,
essa expansão de gastos também
não deverá entrar nos cálculos de
resultado primário e no limite do
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teto de gastos do Executivo Federal.

Esta mesma emenda constitucional estabelece um regime de incentivo aos biocombustíveis, com
a manutenção de alíquotas mais
favoráveis em relação aos combustíveis fósseis por 20 anos e com
compensação financeira a Estados
e Municípios em decorrência dessa
vantagem. Esta medida acabou
sendo necessária para a manutenção da política de incentivo aos
biocombustíveis, pois as alíquotas
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do ICMS sobre combustíveis fósseis
já haviam sido reduzidas anteriormente pela Lei Complementar 194,
de 23 de junho de 2022.

A partir da promulgação dessa
lei, os combustíveis, gás natural,
energia elétrica, comunicações e
transporte coletivo passaram a
ser considerados como essenciais
e não supérfluos, e, portanto, não
podendo ser submetidos a alíquotas acima das alíquotas das operações em geral. E como esses bens
e serviços são oferecidos por Estados e Municípios, que têm usado
essas atividades como grande fonte
de receitas fiscais, as eventuais
perdas de receitas dos Estados e
Municípios devem ser compensadas quando as perdas superarem
5% da arrecadação de 2021. Isso
deve ser feito com descontos nas
parcelas que Estados e Municípios
devem pagar à União por endividamento entre eles. Com a queda

da arrecadação estadual, vários
Estados já judicializaram a questão
do encontro de contas dos valores
devidos à União, para evitar a repetição da prolongada novela referente às compensações das perdas
sofridas por eles pela Lei Kandir.
Isto é uma amostra dos problemas
que uma reforma tributária abrangente deve enfrentar.

1 Valores a preços de junho de 2022 (IPCA).
O total acumulado em 12 meses do déficit
previdenciário foi estimado pelo Tesouro
Nacional em R$ 374 bilhões (4,6% do PIB),
sendo R$ 105 bilhões referentes ao Regime
Próprio de Civis e Militares e R$ 269 bilhões
referentes ao Regime Geral da Previdência
(RGPS).

2 Segundo o Resultado do Tesouro Nacional,
Vol.28, n.6, 28/07/2022, p.8, Nota 1, a

redução das alíquotas médias efetivas de
importação foi de 24,6% no período.

3 Entre o início de janeiro e final de junho de
2022, o saldo de novos vínculos empregatícios foi de 1.334.791, segundo o Novo Caged.
Durante o ano de 2021, o crescimento do
saldo de contratações foi de 2,8 milhões,
aos quais se uniram metade desse saldo no
primeiro trimestre de 2022, propiciando
aumento da base de arrecadação previdenciária.
4 Notar como as regras fiscais são geralmente
dotadas de uma flexibilidade elegante.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Setor Externo: Preços de Combustíveis e Comércio Exterior
Vera Martins da Silva (*)

O aumento dos preços das commodities é uma característica marcante de 2022, com preços de combustíveis e demais itens subindo
fortemente. Isso leva a uma queda
do poder de compra dos consumidores enquanto tem impacto positivo sobre as contas dos diversos
níveis de governo, com receitas
públicas em expansão pela ampliação das bases de arrecadação. No
caso do comércio exterior brasileiro, apesar do impacto negativo do
boom das commodities no mercado
internacional, na medida em que
o Brasil importa bens e serviços
cujos preços aumentaram expressivamente, o país é também exportador de commodities, o que ajuda
a amenizar o momento de alta dos
preços.
No acumulado do primeiro semestre de 2022, o Saldo Comercial de
Mercadorias foi positivo e atingiu US$ 40 bilhões, sofrendo uma
queda de 10% sobre o primeiro
semestre de 2021, conforme as

informações da Secex – Secretaria
de Comércio Exterior do Ministério
da Economia (ME). As Exportações
atingiram U$ 194 bilhões (aumento
de 20% em relação ao mesmo período de 2021) enquanto as Importações foram de US$ 154 bilhões,
uma forte expansão de 32% sobre
o primeiro semestre de 2021.1

As Exportações, Importações e
o Saldo de Comércio Exterior de
produtos são apresentados no Gráfico 1 em dados mensais desde o
início de 2010. A partir de meados
de 2015, o Saldo Comercial tem
sido positivo pela queda das Importações, decorrente da redução
da atividade pela crise econômica
interna e no primeiro semestre de
2020 devido à pandemia da Covid19. O fundo do poço das Importações foi em maio de 2020 e, a partir
de então, as Importações passaram
a crescer. Em 2021, tanto as Exportações como as Importações
passaram a aumentar em função
da retomada global e dos aumen-
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tos de preços das commodities. A
invasão da Ucrânia pela Rússia em
fevereiro de 2022 teve um impacto
significativo sobre os preços de
combustíveis e grãos, uma vez que
esses dois países são grandes participantes nesses mercados.

No primeiro semestre de 2022, a
Corrente de Comércio foi de US$
348,6 bilhões, um aumento de 25%
em relação ao mesmo semestre de
2021. No Gráfico 2 apresenta-se
o desempenho de Exportações,
importações e Corrente de Comércio (Exportações mais Importações) desde 2019, no acumulado
dos primeiros semestres de cada
ano. Destaca-se principalmente o
crescimento das Exportações e o
aumento da Corrente de Comércio,
que nesse período aumentou 48%,
resultado não apenas dos aumentos de preços das mercadorias
transacionadas, mas também da
redução de alíquotas do Imposto
sobre Importações.2
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Gráfico 1 - Exportações, Importações e Saldo de Bens (FOB), US$ Milhões, Valores Mensais. Jan/2010-Jun/2022

Fonte: Secex/ME.

Gráfico 2 - Exportações, Importações e Corrente de Comércio, Valores
Acumulados no Primeiro Semestre, 2019-2022, US$ FOB Milhões

Fonte: Secex/ME.
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Os Termos de Troca, def inidos
como a média dos preços das exportações relativamente aos preços das importações, atingiram
seu pico mais favorável neste período recente em junho de 2021,
estimado em 122,73 pela Fundação
Centro de Estudos do Comércio
Exterior (Funcex). Com a guerra
na Ucrânia, que fez os preços dos
insumos importados aumentarem
significativamente, os Termos de

Troca caíram para 103,91 em abril
de 2022, ou seja, uma queda das
relações de troca de 15%. O Gráfico
3 apresenta o índice de Termos de
Trocas estimado pela Funcex desde
o início de 2001, mostrando como
a recuperação da pandemia da
Covid-19 estava impactando positivamente a economia brasileira em
2021 e como a Guerra na Ucrânia
derrubou esse indicador em 2022.

Esse gráfico também indica que
uma das fontes de redução do crescimento entre 2011 e 2016 foi uma
queda nos Termos de Troca, depois
de um período de crescimento:
entre janeiro de 2009 e setembro
de 2011, houve um aumento de
+37% dos Termos de Troca, enquanto entre setembro de 2011 e
fevereiro de 2016 a queda foi de
28%.

Gráfico 3 - Termos de Troca - Índice (média 2018 = 100), Jan/2001-Abr/2022

Fonte: IPEADATA/Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior- Funcex.

No que se refere aos setores produtivos no primeiro
semestre de 2022, o setor da Agropecuária teve desempenho exportador notável, equivalente a US$ 47
bilhões, aumento de +29% em relação ao primeiro semestre de 2021. Esse setor representou 24% do total
exportado e é o melhor resultado semestral do Agro
dos últimos 10 anos. A Indústria Extrativa apresentou
Exportações de US$ 43,5 bilhões, o que equivale a 22%
do total exportado nesse semestre, mas apresentou
redução de 6% em relação ao primeiro semestre de
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2021. Já a Indústria de Transformação teve Exportações de US$ 103 bilhões (+31%), o que representou
53% do total exportado nesse primeiro semestre de
2022.
Entre os produtos exportados pelo setor Agropecuário, o destaque é a Soja, que sozinha representou US$
35 bilhões no primeiro semestre de 2022 e 18% do
total exportado pelo país. Esse crescimento foi resultado do aumento de preços em 34% em relação ao
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mesmo semestre do ano anterior,
o que contrabalançou a queda de
quantidade exportada (-9%). Em
termos de valores, o desempenho
positivo da exportação de Soja foi
de +23%.

Na Indústria Extrativa, o destaque
foram as exportações de Óleos Brutos de Petróleo e Minerais Betuminosos, com um valor exportado de
US$ 23 bilhões (+36% em relação
ao primeiro semestre de 2021),
dos quais o aumento de preços
significou +54% e a quantidade
teve queda de 11%. Este grupo de
produtos representou 12% do total
exportado. O Minério de Ferro é
também um componente importante das exportações da Indústria
Extrativa, correspondendo a US$
18 bilhões no primeiro semestre
de 2022 e 9% do total exportado.
Mas nesse primeiro semestre de
2022, o valor exportado caiu 33%,
com queda em preços (-29%) e em
quantidade importada (-6%).
No caso da Indústria de Transformação, no comparativo do primeiro semestre de 2022 contra o

mesmo período de 2021, o destaque foram as Exportações de Óleos
Combustíveis com valor de US$ 7,9
bilhões (+93%), com o crescimento de 71% dos preços e 13% na
quantidade exportada. A exportação de Carne Bovina atingiu US$
6,7 bilhões (+52%), com aumento
tanto de preços (+25%) como de
quantidade (+22%). São também
destaques da exportação Farelo
de Soja, US$ 6,5 bilhões (+40%), e
Carnes de Aves, que representaram
US$ 5,1 bilhões (+35%).
Pelo lado das Importações no comparativo do primeiro semestre de
2022 contra o mesmo período de
2021, na Agropecuária destaca-se
a importação de US$ 1,2 bilhões
(+23%) de Trigo e Centeio não
Moídos, com aumento de preços
(+28%) e queda de 4% na quantidade importada.

Na Indústria Extrativa, destaca-se
a importação de US$ 4,8 bilhões
(+98%) de Óleo Bruto de Petróleo,
com aumento de 63% de preço e de
22% na quantidade. O Carvão em
Pó teve um valor importado subs-

tancialmente elevado no primeiro
semestre de 2022: US$ 3,8 bilhões
(+211), com preços aumentando
241%, apesar de ter tido queda
na quantidade importada. Outra
fonte de energia importada com
queda na importação, mas aumento expressivo foi o Gás Natural,
com importação de US$ 3,7 bilhões
(+107%), com aumento de preços
de +115%.

Na Indústria de Transformação, o
destaque foi a Importação de Óleos
Combustíveis no valor de US$ 12,1
bilhões (+93%), sendo que o aumento de preços representa 81%
do aumento total. Adubos ou Fertilizantes Químicos atingiram US$
16,1 bilhões (+175, sendo 130%
em aumento de preço). No Gráfico
4, apresenta-se a Importação dos
principais produtos incluídos na
pauta da Indústria de Transformação, fortemente impactados pela
guerra na Ucrânia e pelo choque do
embargo comercial à Rússia: Adubos e Fertilizantes, cujo principal
fornecedor do Brasil é a Rússia, e
Óleos Combustíveis, devido à explosão dos preços do petróleo. 3
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Gráfico 4 - Importação dos Principais Produtos da Indústria de Transformação,
Jan/2021-Jul/2022. Valores Mensais, US$ Milhões, FOB

Fonte: Secex/ME.

A China foi o maior destino das
exportações da Agropecuária brasileira, representando 43,5% do
total exportado a esse país no primeiro semestre de 2022. Também é
expressiva a participação da Indústria Extrativa, representando 37%
do valor exportado a esse país. Já a
Indústria de Transformação representa apenas 19,6% para a China.
O perfil das importações pelo segundo maior destino das exportações de mercadorias brasileiras,
os Estados Unidos, é diverso, com
destaque para a participação de
79% das exportações oriundas da
Indústria de Transformação, 14,4%
da Indústria Extrativa e de apenas
5,7% da Agropecuária.
Quanto ao destino das Exportações
Brasileiras por região, no primeiro

semestre de 2022 a Ásia representou U$ 84 bilhões, 43,3% do total
exportado pelo Brasil, a América
do Norte US$ 27,7 bilhões (14,3%),
a União Europeia US$ 30 bilhões
(15,2%) e o Mercosul US$ 12,5
(6,5%).4 As exportações brasileiras
têm sido capazes de gerar divisas
e dar uma relativa tranquilidade
quanto às contas externas. Contudo, a maior agregação de valor
adicionado aos produtos exportados ainda é uma questão a ser
explorada.
1 Excetuando-se o indicador “Termos de
Troca”, todas as demais informações deste
artigo provêm do site da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da
Economia (ME): https://balanca.economia.
gov.br/balanca/publicacoes_dados_consolidados/pg.html. Acesso em: 12 ago. 2022.
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2 Segundo o Tesouro Nacional, entre 2021
e 2022, a redução da alíquota média do
Imposto de Importação foi de 25%.
3 Os dois produtos importados mais relevantes da pauta de importação da Indústria
de Transformação brasileira foram Adubos
ou Fertilizantes Químicos, que representaram 10%, e Óleos Combustíveis, que
representaram 7,4% das importações dos
12 meses encerrados em julho de 2022.
4 No caso asiático, a China sozinha representou US$ 54 bilhões ou 64% do total.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Ensaio sobre a Adoção de Estratégias de Transnacionalização
pelas Indústrias Cinematográficas Chinesas e Indianas
Gabriela Mariano Alves de Souza (*)
Marislei Nishijima (**)

1 Introdução
A partir da década de 1970, China e
Índia iniciaram seus processos de
abertura econômica de modo que
todos os setores de suas economias
foram afetados, inclusive a indústria de cinema. Os filmes, entretanto, são bens culturais com capacidade de influência por meio do
chamado fenômeno soft power, cujo
consumo pode direcionar culturalmente ideias específicas e juízos de
valores sobre aspectos cotidianos,
políticos e liberdades individuais,
por exemplo, (NYE, 2000). Ainda,
em um conceito mais amplo de
culture power, filmes e dramas
recentes chineses e indianos são
descritos não somente como entretenimento, mas também como

reflexo e articulação de um modo
alternativo de vida (LING, 2017).

Neste contexto, a internalização
das indústrias de filmes chinesa e indiana, que se deu (e ainda
ocorre) por meio de estratégias de
transnacionalização, deve ser investigada de maneira diferenciada
dos demais setores considerando o
poder de influência que os filmes
possuem. Dessa forma, este ensaio
busca avaliar em que condições e
quais têm sido as características
da implementação de estratégias
de transnacionalização da indústria cinematográfica da China e
da Índia nas últimas décadas. Isso
inclui estudar as particularidades
culturais e políticas destes dois
países, assim como seus entrela-

çamentos com o processo de internacionalização de Hollywood, a indústria incumbente. Estas análises
podem sugerir direcionamentos
de políticas privadas e públicas
culturais de obtenção de um caminho próspero para expansão das
indústrias cinematográficas e de
poder de soft power para as demais
economias.
De acordo com Kwa k e Z ha ng
(2011), a transnacionalização da
indústria cinematográfica consiste em uma estratégia que envolve
a mobilização de multivalentes
modos de abordagem e interpretação de filmes, de forma que uma
variedade de especificidades locais, regionais e nacionais impactem umas nas outras em múltiplos
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tipos de arranjos. Isso expande a
profundidade significativa do conteúdo, pois o mesmo produto passa
a alcançar públicos diferentes dos
usuais. Além disso, de acordo com
Thussu (2016), uma produção cinematográfica não é transnacional
somente por conta de seu conteúdo, a coprodução com empresas
não nacionais, assim como a contratação de staff estrangeiro, também são formas de internacionalizar a cadeia produtiva, alcançando
públicos mais amplos. Nas últimas
décadas, esta transnacionalização
tem sido expressa muitas vezes
em termos de valores de produção,
temas e atores, assim como através
do investimento em legendar os
filmes em múltiplas línguas para
aumentar seu alcance (THUSSU,
2016).

A investigação sobre a literatura
aponta que as indústrias de cinema
nestes dois países, diferentemente
de outros setores industriais, não
se globalizaram no mesmo nível
dos demais setores, nem no da
indústria cinematográfica americana, apesar dos esforços empreendidos, dadas as suas diferenças
culturais e políticas.

2 A Indústria de Cinema dos Estados Unidos e o seu Soft Power

O conceito de soft power pode ser
entendido como a capacidade de
um país projetar seu poder para
fora de suas fronteiras de maneira
não coercitiva considerando três

pilares fundamentais: sua cultura,
valores políticos e as políticas para
o exterior (NYE, 1990). Segundo
Dagnaud (2011), a indústria cultural é um dos principais expoentes
do soft power das nações, pois viabiliza a adoção de valores próprios
da nação que busca ser hegemônica. No que se refere a lucratividade
econômica e influência simbólica, o
cinema é a indústria cultural mais
significante e é um importante instrumento de soft power das nações
(DAGNAUD, 2011). Num sentido
amplo, indústrias culturais são
“recursos do poder dos estados e
de sua capacidade de modelar o
ambiente internacional” (VLASSIS,
2016).

No final do século XIX, em 1895,
nascia na França a sétima arte no
formato comercial: o cinema.1 Ela
se espalhou não só pela Europa,
mas também por todo o mundo,
certamente com diferentes velocidades e em períodos mais ou
menos curtos de tempo. No entanto, foi ao adentrar os Estados
Unidos que o cinema se tornou um
ramo industrial e um forte componente da indústria cultural.

Segundo Wasser (1995), a indústria nos Estados Unidos foi modelada por imigrantes, tanto na
produção como na audiência, o
que já expressava por si só uma
forte mensagem assimiladora. Os
imigrantes foram bem-sucedidos
em “expandir” a exibição de filmes,
que era um divertimento da classe
trabalhadora urbana, para um en-
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tretenimento de mainstream (típico negócio) consumido por toda a
população. Esse fenômeno ilustra
a estratégia de captura inicial dos
consumidores domésticos, a qual
foi gradualmente sobreposta pela
da transnacionalização não só da
cadeia produtiva, mas também
da consumidora. Ainda durante
a 1ª Guerra Mundial, a indústria
cinematográfica dos Estados Unidos já havia alcançado um estágio
de grande maturidade, quando
Hollywood obteve domínio do mercado global (THOMPSON, 1985).
Cada vez mais a lógica de prioridade ao mercado externo foi sendo
implementada, especialmente depois das Leis Antitruste estabelecidas com o fim do processo “United
States v. Paramount Pictures, Inc.,
et al.” de 1938, em que as grandes
empresas hollywoodianas foram
julgadas pelo excessivo controle da
produção, distribuição e exibição
de filmes (McDONALD et al., 2015).
Nesse sentido, o mercado internacional foi encarado como a principal alternativa para que a indústria
continuasse a crescer e a cativar
novos consumidores, podendo,
assim, expandir a capitalização de
seu sucesso.

A literatura aponta Holly wood
como tendo sido muito bem-sucedida em difundir a cultura dos
Estados Unidos, o American way of
life, por meio de seus filmes, tornando-a um valor global desejável,
além de universalizar os conceitos
de democracia e de liberdade in-
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dividual (AYDEMIR, 2017; CRANE,
2014; KEOHANE; NYE, 1998; NYE,
2008, 2010; THUSSU, 2014).

3 Abertura Econômica e Liberalização dos Mercados Internacionais de China e Índia
Para tratar mais detalhadamente
da transnacionalização e da crescente receita recebida pelas indústrias cinematográficas por parte
da China e da Índia nas últimas
décadas é crucial pensar no fenômeno como estando inserido na
abertura econômica liberalizante
global, quando os países passaram
a participar do mercado internacional de maneira muito volumosa,
especialmente para o caso chinês,
que alcançou parcelas gigantescas no comércio internacional. Os
fluxos de interações decorrentes
do neoliberalismo econômico passaram a alcançar cada vez mais
regiões do planeta, principalmente
devido à iminência inevitável de
um mundo mais entrelaçado pela
globalização (destaca-se a questão
econômica) e ao gradual sucesso
que o modelo produtivo capitalista
vinha obtendo junto às sociedades
em meio à etapa final da Guerra
Fria (FUKUYAMA, 1989). Naquela
conjuntura, se um Estado almejasse obter algum nível de relevância geopolítica ou econômica,
dificilmente conseguiria escapar
do chamado fenômeno global à internacionalização, independente de
sua orientação político-ideológica.

As aberturas econômicas destes
países, entretanto, não se traduziram imediatamente em abertura
dos seus mercados cinematográf icos, mas se consolidaram em
ambos os países ao longo dos últimos anos do século XX e foram
responsáveis por atrair maior investimento estrangeiro no setor,
principalmente de Hollywood, que
buscava alcançar mercados asiáticos atraídos por suas grandes
populações com potencial de consumo (DASTIDAR; ELLIOTT, 2019).

3.1 O Caso da China

Desde o final da década de 70,
quando a China abriu sua economia para o mundo, ainda que sob
forte controle e centralização estatal no processo, as suas indústrias
como um todo passaram a crescer
vertiginosamente. O grande crescimento econômico não tem sido
menos verdade para a indústria
cinematográfica; a diferença foi
que neste caso o crescimento se direcionou predominantemente para
o mercado doméstico. Antes de
internacionalizar sua indústria de
cinema, a China precisou incentivar o aumento da produção interna
e desenvolver sua infraestrutura
produtiva de filmes de forma a
criar demanda significativa dentro
do país, consolidando o seu mercado doméstico, para depois integrar
a oferta mundial de filmes.
A indústria cinematográfica chinesa antes de sua gradual liberali-

zação era conduzida sob controles
rigorosos e praticamente com exclusividade pelo Partido Comunista Chinês, sendo usada, similar a
qualquer mídia, como instrumento
de dominação e controle pelo Estado sob seus habitantes (PENG;
KEANE, 2019; RAWNSLEY, 2021).
Neste sentido, como argumentam
Yeh e Davis (2008) em seu trabalho “Re-nationalizing China’s film
industry: case study on the China
Film Group and film marketization”,
a dominação estatal da indústria
somada às questões conjunturais
de concorrência internacional minavam as suas oportunidades de
sucesso econômico, que, para ser
salvo do colapso completo, precisou passar pela iniciativa de “abrir
e reformar” até ser rejuvenescido
e dissociado da função de mero
instrumento estatal. Assim, sem
perder a característica de instrumento de controle, ganhou novos
objetivos de lucratividade econômica (YEH; DAVIS, 2008).
Huiqun (2010) observa que, antes
da abertura, a cultura chinesa originada do Confucionismo, que não
incentiva inovação e enfatiza a
imitação e a manutenção das tradições, impedia que inovações nestes
setores ocorressem. Assim, os filmes eram produzidos para passar
mensagens positivas da sociedade
estabelecidas e controladas.

Dessa maneira, o cinema chinês
passou por uma série de intensas
reformas estruturais com a abertura, que o transformaram em um
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instrumento de propaganda estatal ainda mais forte e ao mesmo
tempo um empreendimento orientado para o mercado e voltado para
o lucro. Nesse contexto, grandes
reformas passaram a se consolidar
desde a década de 1990, as quais se
exemplificam nos movimentos de
rápida corporatização, conglomeração, rejuvenescimento de estúdios estatais antigos e reforma do
sistema de distribuição e exibição
(YEH; DAVIS, 2008).
Essas estratégias de abertura ao
mercado internacional posteriormente levaram à aceleração da
adoção de atividades transnacionais pela indústria cinematográfica chinesa, que passou a se comprometer e investir cada vez mais
em coproduções e negócios conjuntos − atraindo assim capital externo para infraestrutura.
Um símbolo expressivo desse momento de mudança de estratégia do
Estado chinês para o seu setor cinematográfico foi a entrada do país
na Organização Mundial do Comércio. Pois, é nesse período que o país
passa a aproveitar ativamente suas
vantagens comparativas, tais como
oferecer locação e custos mais
baixos para, em retorno, adquirir
conhecimentos técnicos, garantir
emprego para os trabalhadores
do cinema doméstico e, de um panorama mais abrangente, ganhar
prestígio e espaço no mercado
internacional (YEH; DAVIS, 2008).
Especialmente depois da entrada
do país na Organização Mundial do

Comércio e em meio à emergência
de seu papel como potência global
central nas relações internacionais
do século X XI, o Estado chinês
passou a considerar essencial o
desenvolvimento e a expansão
desse setor, inclusive o incluindo
no cerne das estratégias nacionais
de desenvolvimento de longo prazo
(DASTIDAR; ELLIOTT, 2019).
Com uma breve obser vação do
mundo contemporâneo, nota-se
que o planejamento chinês se expande para muito além da questão
cinematográfica, especialmente ao
se pensar na ambição chinesa de
ser a grande fábrica do mundo − o
que tem se mostrado um plano
bem-sucedido pela quantidade
cada vez maior de mercadorias,
sejam elas culturais ou físicas,
estampadas com o Made in China.
Neste sentido, a gigante economia
chinesa pode também ter pretensões econômicas, similar ao papel
imprescindível que possui hoje nos
demais setores da economia, e de
poder de influência (soft power)
sobre a indústria cultural, e a de
cinema em particular.

3.2 O Caso da Índia

De maneira análoga, a Índia também adotou políticas de liberalização econômica no final do século
XX, o que a fez desfrutar de um
grande crescimento econômico,
assim como os chineses, ainda que
em bem menor escala. Isso atraiu
investimentos estrangeiros para o
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país e também para o fomento da
sua produção cinematográfica nacional. No entanto, diferentemente
da China, a indústria cinematográfica indiana já havia se consolidado
anteriormente como um setor bem
desenvolvido quanto à produção
de filmes no mercado doméstico,
fenômeno expresso principalmente
2
pelo polo industrial de Bollywood ,
que a partir dessa entrada de recursos estrangeiros ganhou, então,
força para se fortalecer ainda mais
e promover sua expansão internacional.

A experiência consolidada da indústria cinematográfica indiana é
uma das diferenças fundamentais
entre a evolução desta indústria
nos dois países ao longo dos últimos anos. Enquanto a Índia, por ter
sido a maior produtora de filmes
do mundo por um longo período
de tempo, teve a oportunidade
de consolidar seu mercado internacional com a injeção de capital
estrangeiro − visto que já detinha
uma forte cultura interna em relação à produção e ao consumo
cinematográfico doméstico −, teve
como principal foco promover a
popularidade e a aceitação de seus
filmes mundialmente.
No que se refere à indústria cinematográfica indiana, pode-se dizer
que, diferentemente da indústria
chinesa, nunca contou com a instrumentalização exclusiva de sua
produção ou com a monopolização do setor pela máquina estatal
para seu desenvolvimento (BARAT,
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2017). Também diferente da China,
não houve censura muito forte
sobre os filmes estrangeiros exibidos no país, de modo que os filmes
indianos, em seu mercado doméstico, passaram a enfrentar concorrência cada vez maior dos filmes
estrangeiros, principalmente dos
americanos (DASTIDAR; ELLIOTT,
2019). O perfil da indústria cinematográfica indiana se caracteriza
principalmente pela produção de
filmes de baixo custo, em grande
quantidade e de conteúdos muito
diversos. Inclusive, é válido destacar que em 1971 o país alcançou
uma produção de 433 filmes anuais, tomando para si desde então
a posição de maior produtor em
números de filmes de todo o globo
(BARAT, 2017).

Entretanto, a indústria cinematográf ica indiana, em especial
Bolly wood, que é seu expoente
mais bem-sucedido, era até então
um conglomerado desconexo e
incrivelmente caótico de indivíduos poderosos do mercado de
filmes, como afirma o pesquisador
Barat em seu trabalho de 2017
“The Marketization of Bollywood”,
em Quarterly Review of Film and
Video. Ele explica que no espaço de
15 anos foi iniciada uma trajetória
de transformação que levou esse
caos a uma organização mais moderna, que passou a trabalhar com
base em um modelo mais profissional, organizado e inspirado por
Hollywood (BARAT, 2017). Muitos
movimentos associados à transnacionalização já eram adotados pelo

mercado indiano naquela época,
como a colaboração e participação
estrangeira em áreas para além da
atuação. Nesse sentido, o que de
fato transforma o cenário após a liberalização realizada pelo Estado é
a abertura de mais oportunidades
para maiores empreendimentos
em termos de negócios conjuntos,
compartilhamento de expertise
técnica, distribuição e copyrights,
que realmente alavancaram a produção e o sucesso dos filmes indianos, que apesar de esbanjarem
quantidade, possuíam um forte
déficit na qualidade (questão que
perdura até hoje, mas de maneira
significativamente reduzida).

4 Transnacionalização da Indústria Cinematográfica como Estratégia de Internacionalização
A existência de canais sólidos
de comunicação social impulsiona a cooperação entre os países
(DEUTSCH, 1958). As indústrias
cinematográficas chinesa e indiana
têm buscado aproximar os estrangeiros ocidentais das suas culturas
orientais por meio de estratégias
de transnacionalização nos anos
recentes. Neste sentido, buscam
aumentar a integração e cooperação dos países receptores dos seus
conteúdos produzidos por meio de
estratégias de transnacionalização.
A Tabela 1 mostra um retrato com
valores de 2018 das indústrias
cinematográficas dos Estados Unidos, China e Índia em número de

tickets, faturamento em dólares, o
preço médio do tíquete em dólares
e população local. Considerando
estes números, verifica-se que são
indústrias bem-sucedidas em faturamento, mas como veremos para
o caso da China e da Índia estes valores são predominantemente relacionados ainda com seus mercados
domésticos. Em particular, pode-se
notar o grande número de tíquetes
vendidos no mundo por todos os
três países. No entanto, diferentemente dos Estados Unidos, que
contam com um extenso público
internacional já consolidado, tanto
China quanto Índia vendem majoritariamente para as suas respectivas populações, ambas gigantescas. Além da população doméstica
que consome os filmes, também
grande parte destas populações,
os indianos e chineses da diáspora,
são grandes consumidores (RAJU,
2008; BARAT, 2017).
A China observou nos últimos anos
um aumento geral de renda na sua
população urbana, que se deve
principalmente ao gigante crescimento econômico chinês, o qual se
reflete em aumento do poder de
consumo interno (KWAK; ZHANG,
2011). Essa é a audiência nacional
das produções cinematográficas,
uma vez que na China rural não há
infraestrutura ou incentivo para
o consumo cultural e, mesmo que
houvesse, a população não possui
renda suficiente para destinar aos
setores de lazer, como o próprio
mercado do cinema. Nas grandes
metrópoles chinesas, desde que a
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indústria cinematográfica se tornou um setor de interesse estratégico nacional, o número de políticas com
foco em construir e desenvolver infraestrutura cultural para dar espaço ao florescimento do setor tem
crescido exponencialmente (KWAK; ZHANG, 2011).

Para a Índia, de acordo com Barat (2017), o padrão
de crescimento não é menos verdade para as cidades
indianas. O desenvolvimento de infraestrutura pela
injeção de interesse e capital de diversas entidades

cinematográficas tem sido responsável por garantir
uma melhor experiência no cinema e, assim, reduzir o déficit em sua qualidade. A Tabela 1 mostra o
baixo valor médio do tíquete dos filmes indianos, que
evidencia a lacuna de qualidade na produção e na
infraestrutura do setor no país (GANTI, 2013). Por
outro lado, leva a um inevitável aumento no custo dos
ingressos, tendendo a reduzir potencialmente o acesso
dos menos abastados e da população rural ao cinema
(BARAT, 2017).

Tabela 1 – Valores Referentes às Maiores Indústrias Cinematográficas em 2018

Valores de 2018

Estados Unidos

China

Índia

Número
de
tíquetes
vendidos no mundo

1.75 bilhões

1.21 bilhões

1.98 bilhões

Faturamento mundial em
dólares

$11,4 bilhões

$9,3 bilhões

$1,6 bilhões

Preço médio do tíquete em
dólares

$6,52

$7,71

$0,81

0,327 bilhão

1,393 bilhão

1,353 bilhão

População
Fonte: Statista.

A análise do processo de transnacionalização das indústrias cinematográficas da China e Índia fica
mais complexa quando se considera o potencial de influência que
os filmes podem gerar sobre seu
público espectador. Wasser (1995)
levanta o importante debate sobre
soft power e identificação cultural
por meio da indústria cinematográfica. O autor argumenta que a
transnacionalização não deve ser
observada apenas pela ótica estrita
da exportação de filmes, mas também pela ótica da relação entre a
indústria de filmes e as audiências
nacionais, pois a audiência internacional passou a adotar valores nor-

te-americanos por conta da crescente exposição à mídia massiva
estadunidense. Assim, o soft power
pioneiro dos filmes americanos
pode funcionar como barreiras ou
facilitadores ao consumo de seus
filmes em outros países conforme
as especificidades da cultura, organização política e valores sociais
(THUSSU, 2014).

Importante destacar que o capital
estrangeiro atraído para o setor cinematográfico da China e da Índia
pela onda das liberalizações econômicas proveio majoritariamente da
indústria de Hollywood (BERRY;
PANG, 2008; KLEIN, 2018). A lógica
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econômica de Hollywood era aumentar seus lucros e sua relevância
no mercado cinematográfico do
Oriente, região com muitas vantagens de mercado, em particular,
seu público consumidor gigantesco. Deste modo, a internacionalização potencial destas indústrias
está em grande parte conectada
com a própria expansão internacional de Hollywood e a disseminação de seus valores.
De acordo com Klein (2018), a expectativa da indústria estadunidense em conquistar o mercado
emergente na Ásia se desdobra
especialmente em realizar inves-
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timentos de capital, produções
conjuntas e, em menor nível, convenções estilísticas (uma grande
influência é a adoção de roteiros
com narrativas coesamente encadeadas, o que não é tradicional
da cinematografia asiática). Desse
modo, depreende-se que as reformas e transformações de abertura
iniciadas pelos Estados Nacionais e
pelas companhias do setor tanto na
China quanto na Índia fomentaram
a atração de capital externo para
seus sistemas cinematográficos,
especialmente de Hollywood e seus
interesses de expansão − investimento em filmes de língua não inglesa para cativar audiências com
gostos culturalmente específicos.
A transnacionalização da indústria
de filmes no formato de produções
conjuntas, em particular, carrega valores dos países envolvidos.
Segundo Raju (2008), o cinema
contemporâneo mundial não pode
mais ser visto como puramente nacional, de modo que filmes produzidos por quaisquer países/nações,
regiões ou comunidades tendem a
ser produtos fundamentalmente
transnacionais e transculturais.
Apesar disso, o autor destaca que
esse processo não se traduz em
mera assimilação ou sinergia não
problemáticas. Isto porque a produção de conhecimento transnacional pode enfatizar estrangeirização, incongruência e inequidade
entre as nações e, apesar de ser
um processo “natural” no mundo
contemporâneo intensamente interligado, é importante pensar nos

atores que podem mobilizar essa
força de forma intencional com determinados propósitos.
R aju (2008) a rg ument a que a
transnacionalização das indústrias
cinematográficas da China e da
Índia é problemática. Estes países
gradualmente transformaram ou
puseram esforços em seus processos produtivos de filmes para
englobar um público mais amplo,
além do nacional, mas não foram
tão bem-sucedidos em aumentar
o faturamento em mercados estrangeiros como Hollywood, pois
alcançar um público global implica
necessariamente a inclusão de diferentes retóricas e simbologias que
apelem a múltiplas culturas específicas simultaneamente.

Assim, a identificação cultural possui um papel crucial no processo de
transnacionalização da produção
de filmes. Sendo um bem cultural, a demanda de filmes aumenta
quanto maior for a identificação
do consumidor com seu conteúdo,
significado e mensagem embutida.
Nesse sentido, o que mais chama a
atenção no storytelling transnacional é que ele conta com características cosmopolitas, de fácil identificação para diferentes regiões do
mundo, o que potencializa seu consumo. As estratégias transnacionais adotam e adaptam metáforas
de diferentes áreas, fazendo com
que o nível de interpretação e significância dos filmes seja recebido
de forma diferente em cada cultura
ou nação − cenas ou composições

que para uns sejam significantes,
para outros podem passar despercebidas. Nessas estratégias reside
o valor do método transnacional:
é muito mais provável que mais
consumidores se sintam tocados
ou se identifiquem com pelo menos
algo presente no produto do que na
utilização dos procedimentos de
cinemas 100% nacionais (CRANE,
2014).

Ainda, ao buscar a internacionalização de suas indústrias de filmes, China e Índia precisam lidar
com entraves em culturas asiáticas, como por exemplo, no caso
do “orientalismo”. O orientalismo
é um conceito derivado de uma
visão ocidente-centrada que estereotipa a cultura e as tradições
dos povos asiáticos e os torna de
raças diferentes. Segundo Said
([1978]/2007), o Ocidente criou o
Oriente para seus próprios objetivos exploratórios coloniais; deste
modo, estes países precisam lidar
com esta forte barreira cultural
para vender seus filmes. Nesse sentido, assim como para quaisquer
outros produtores que não pertençam ao Ocidente e que desejem
entrar na lógica de mercado capitalista forjada pelos hegemônicos do
Norte global, os produtos culturais
da China e da Índia encontram
dificuldades causadas e perpetuadas do racismo presente na lógica
orientalista (SAID, 2014).
As questões como o “ desconto
cultural” e o “orientalismo” que
permeiam o sucesso de produ-
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tos culturais no meio internacional precisam ser consideradas.
Dastidar e Elliott (2019) apontam
que tentativas de Hollywood de
produzir filmes para audiências
domésticas na Ásia nem sempre
foram bem-sucedidas, com as produções de filmes locais performando melhor em vendas. Segundo eles, mesmo adotando elenco,
equipe e diretores indianos, parece
que filmes com base norte-americana podem sofrer com o possível
“desconto cultural” (DASTIDAR;
ELLIOTT, 2019). Isso significa que
mesmo a maior potência midiática em termos de soft power −
Holly wood − também encontra
eventuais dificuldades para inserção em audiências estrangeiras,
o que, evidentemente, conforme
discutido no ensaio, pode ser atenuado por meio de coproduções
ou pela inserção de mais conteúdo e simbologia locais (no caso,
conteúdos que apelem à cultura
indiana). No entanto, por mais que
esse desconto cultural seja passível
de ocorrer com qualquer indústria
por conta do orientalismo, as indústrias culturais asiáticas sofrem
mais que as demais para inserir
seus produtos no mercado internacional.

4.1 Transnacionalização da Indústria Cinematográfica
Chinesa
No caso chinês, o movimento de
transição desse setor − de um instrumento estatal de manutenção

da ordem política a um grande
mercado potencial controlado − foi
o que permitiu adotar técnicas de
transnacionalização que foram
bem-sucedidas, sobretudo, em ampliar produção e consumo doméstico de seus filmes. Entretanto, a
liberalização do setor não foi tão
ampla e se manteve atrelada ao
controle Estatal, que ainda passou
a ter interesses econômicos e no
soft power associado. Como resultado desta combinação de interesses do Estado chinês, a performance da indústria cinematográfica
chinesa em mercados estrangeiros
foi pífia, mas ampliou muito o mercado doméstico (PENG; KEANE,
2019; KEANE, 2010).

Keane (2010) aponta que o tom
político e a restrição da liberdade
artística tendem a minar o sucesso
dos projetos e estratégias de soft
power via indústria cinematográfica em mercados estrangeiros.
Por mais que o controle estatal
exerça um papel imprescindível
também para o desenvolvimento e
manutenção da indústria chinesa,
a questão política, especialmente
devido à censura, acaba por prejudicar a performance dos filmes
chineses no mercado internacional. Chu (2016) argumenta que
estrangeiros possuem dificuldade
de interpretar os filmes chineses
em grande parte devido ao papel
significativo da propaganda, que
ressoa bem somente para aqueles
que entendem suas nuances e aceitam ou não sua mensagem, ou seja,
os chineses da diáspora.
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O valor das estratégias de transnacionalização para expandir o soft
power depende da capacidade de
transformarem filmes de conteúdos locais e tradicionais apelativos
em formas mais universal (YIN;
TANG, 2012). De acordo com Chu
(2016), o governo chinês objetiva
o fortalecimento do soft power de
sua cultura pelo “encorajamento de trocas com indústrias não
chinesas”, especialmente aquelas
ligadas a Hollywood, considerado
o instrumento de soft power mais
eficaz do mundo (THUSSU, 2016).
Segundo Vlassis (2016), isso se
explica pelo fato de Hollywood ter
soberania técnica, ideológica, larga
experiência, estratégias de distribuição global e capacidade única de
inovação e financiamento. Thussu
(2016) observa que apesar do crescimento sem precedentes das indústrias culturais da China, Índia e
demais BRICS, a mídia global ainda
é dominada pelos Estados Unidos.

Vlassis (2016) observa que apesar
do imenso crescimento econômico
chinês, o alcance dos seus símbolos culturais e de seu soft power
é ainda pequeno, de modo que o
país ainda tem um longo caminho
a trilhar e tem se esforçado para
isso. Para Peng e Keane (2019),
entretanto, a questão fundamental é como a China gerenciará o
conflito entre manter uma rede de
conteúdos que estejam a serviço
da aspiração dos líderes do Partido Comunista Chinês e ao mesmo
tempo expandir sua audiência para
além de sua região de influência
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para atrair investimentos e ganhar
novos mercados.

Para gerenciar o conflito descrito
acima as coproduções têm sido
incentivadas, pois têm-se mostrado eficazes viabilizando objetivos
duplos: de um lado, permitem aos
chineses tornar seus conteúdos
mais gerais para populações não
asiáticas, ainda que o alcance tenha
sido pequeno até o momento; por
outro lado, possibilitam a transferência de ideias, tecnologia, conhecimento e habilidades tanto profissionais quanto de gerenciamento,
que permitem que a indústria cinematográfica chinesa, a exemplo
dos demais setores, ganhe corpo
e autonomia produtiva (PENG;
KEANE, 2019).

Yeh e Davis (2008) explicam o
papel ilustrativo da CEPA (Closer
Economic Partnership Arrangement), um órgão de desenvolvimento da estratégia de coproduções
entre China Continental e Hong
Kong, que passou a balizar as demais coproduções do setor. Sendo o
maior arranjo de parceria econômica entre as duas nações, os filmes
produzidos pela CEPA precisam
satisfazer a censura estatal chinesa
e adquirir parceria com empresas
do continente para, então, poderem participar do mercado (exibir
filmes no gigante mercado chinês),
além da exigência de conexão com
o continente em termos de conteúdo. Esse exemplo esclarece como
a “marketização” dos filmes na
China consiste em algo mais amplo

que um mero programa econômico, pois inclui um macrocontexto
de significância política. Assim, a
estratégia de transnacionalização
do cinema chinês se apropria de
incentivos comerciais, relacionados com a entrada na OMC, sem
os riscos envolvidos na verdadeira liberalização do mercado, pois
continua com forte protecionismo
estatal (YEH; DAVIS, 2008).

Importante destacar que a transnacionalização não se resume apenas
às estratégias conteudistas, mas
também configura um importante
esforço de produção no sentido
mais técnico. Principalmente porque Hollywood é o polo que mais
tem investido nas coproduções
com chineses para expandir seu
público e mercado, intermediado
pela CEPA. Assim, são contratados
staffs locais e estrelas para os principais papéis, que consistem em
importantes fatores que levam os
filmes a um maior público e, consequentemente, a maiores lucros.
Na indústria cinematográfica, os
recursos de rede, o conhecimento
de produção e a capacidade de
marketing são os três principais
pilares para determinar o sucesso
de uma produção (KWAK; ZHANG,
2011), e é focando exatamente nestes elementos que as estratégias citadas anteriormente são aplicadas.
A coprodução permite, ao mesmo
tempo: i) aumentar o conhecimento de produção, por associar mais
de uma cadeia produtiva; ii) expandir os recursos de rede, que
podem ser entendidos aqui como o

networking e o alcance sob determinadas regiões; e iii) aumentar
a capacidade de marketing, visto
que, novamente, a força produtiva
de pelo menos duas entidades está
unida buscando o mesmo objetivo
(rentabilizar ao máximo a produção).
Pode-se então dizer que a China
tem aumentado a relevância desse
setor dentro do espectro de suas
políticas e estratégias de crescimento nacional no longo prazo.
Entretanto, ainda não obteve o
retorno de internacionalização
esperado por seus investimentos, considerando a baixa inserção
geral de seus produtos culturais
no cenário internacional. Sobre
isso, o gerente geral do Grupo de
Entretenimento e Artes da China,
Zhang Yu, já chegou a dizer que “o
comércio estrangeiro chinês em
termos culturais é muito fraco”, o
que justifica a importância que o
Estado vem dando no setor para
fortalecê-lo.

4.2 Transnacionalização da Indústria Cinematográfica
Indiana
Uma fala que evidencia bem esse
comportamento transnacional das
cadeias produtivas é a de Michael
Lynton, que costumava ser Chairman e Chefe-Executivo da Sony
Pictures Entertainment: “O fato é
que o negócio na Índia está ficando
cada vez mais como no resto do
mundo” (BARAT, 2017). Esse é o
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ponto essencial da transnacionalização que promove a expansão dos
filmes nacionais para mercados
globais, aumentando a receita das
indústrias internas: não uma padronização de conteúdo, mas uma
harmonização e conf luência na
forma de se fazer negócios, nas estratégias adotadas, especialmente
as de marketing e divulgação.

O cenário indiano se diferencia,
com os problemas sociais do país
conf igurando o maior impasse
para o êxito do projeto de expansão de soft power via cinema,
visto que essas questões minam
a visão da Índia no espaço internacional. Mesmo com esse problema, Bollywood é um dos exemplos
mais notáveis de entretenimento
global fora do eixo ocidental (KOHLI-KHANDEK AR, 2013; PUNATHAMBEKAR, 2013, FICCI-KPMG,
2015). A adoção das estratégias de
transnacionalização, em especial
a sinergia com Holly wood, tem
trazido bons frutos para o soft
power indiano e para a promoção
de sua cultura popular nacional.
Esse aumento do link cultural com
as corporações norte-americanas
transnacionais de mídia é benéfico
para a Índia na medida em que facilita o marketing e a distribuição
de seu conteúdo pelo mundo e ao
mesmo tempo é altamente proveitoso para as corporações que usam
o país oriental de base para serviços como os de animação (THUSSU,
2016).

O papel dessas interações é justamente levar os filmes da Índia,
com o apoio da revolução digital,
para fora de sua bolha de influência, que já é muito forte. Somente
os indianos da diáspora somam
25 milhões de pessoas (THUSSU,
2013), além das populações locais
do Golfo Arábico, que até os anos
80 eram responsáveis por um terço
de todas as exportações de filmes
indianos (THUSSU, 2016).
Sendo assim, o setor cinematográfico indiano cada vez mais se
delimita enquanto uma marca global, não mais apenas um empreendimento artístico, e mostra sua
força como mantenedor e promovedor do soft power da Índia, contribuindo para a imagem do país
enquanto “uma democracia levada
pelo mercado e que se moderniza
rapidamente, com conexões econômicas e culturais a nível global”
(THUSSU, 2016). O grande entrave
para a potencialização desse efeito
continuam sendo, como comentado anteriormente, as grandes
desigualdades e a pobreza intensa
perpetuadas no seio da sociedade
indiana. Além disso, questões ligadas ao orientalismo fazem com que
o seu grande público estrangeiro
sejam os indianos da diáspora.

Por f im, pode-se dizer que
Bollywood foi relativamente bem-sucedida em se internacionalizar
por estratégicas de transnacionalização, mas que teria contado para
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este objetivo com alguns condicionantes domésticos. De acordo
com Lorenzen e Täube (2008), a
existência de redes sociais e políticas regulatórias que permitiam
o financiamento de filmes são elementos importantes para explicar
o sucesso.

5 Considerações Finais

A adoção de técnicas de transnacionalização na indústria cinematográfica da China não resultou em
grau de internacionalização significativo (apenas para suas regiões
de influência mais tradicionais);
basicamente, abriu seu mercado
gigante para filmes estrangeiros
sob rígidos controles do Estado.
Mas houve enorme crescimento da
produção de filmes chineses para
o consumo doméstico, que ficou
fortalecido pelo aumento de renda
média decorrente da estratégia de
abertura comercial do país.

A trajetória da indústria chinesa de
filmes sugere que o conflito discutido por Peng e Keane (2019) – internacionalizar sua produção versus manter o forte controle estatal
– tenha sido resolvido por meio da
escolha de priorização do mercado
doméstico em prol do internacional, pois contando com uma população de aproximadamente 1,4
bilhão de pessoas, desde 2018, com
renda média relativamente alta,
o mercado doméstico chinês em
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população é maior que o mercado
consumidor de Holly wood, que
conta basicamente com Estados
Unidos/Canadá e Europa Ocidental. Ainda, considerando que o soft
power dos seus filmes pode operar
dentro da própria China, e em suas
regiões de influência na Ásia, como
mecanismo de influência favorável
ao seu regime político, a necessidade de internacionalização para
aumento de receitas tende a ser
pequena.
O custo de internacionalizar para a
indústria cinematográfica chinesa,
como discutido, envolve problemas
de aversão ao orientalismo e a
necessidade de reduzir o controle
estatal sobre as produções, o que
pode ser um preço muito alto para
o seu regime político, que conta
com um mercado doméstico tão gigante. Ao contrário do inicialmente
imaginado, o grande mercado doméstico consumidor de filmes da
China virou um ativo de barganha
em negociações com Hollywood em
sua busca por expansão nos mercados asiáticos. Além disso, ao visar
os mercados asiáticos, Hollywood
entrou numa estratégia de coproduções com a China, apesar dos
fortes controles da CEPA, o que
permitiu a transferência de tecnologia de produção e fortaleceu a
produção cinematográfica chinesa,
à semelhança da estratégia de desenvolvimento das demais indústrias chinesas.
No que se refere à indústria cinematográfica indiana, Bollywood se

tornou uma marca internacional
decorrente de suas estratégias de
transnacionalização, mas ainda
precisa vencer obstáculos principalmente ligados à grande pobreza
da Índia. O sucesso da indústria
cinematográfica indiana em internacionalizar também contou com
o apoio de condicionantes internos
como redes sociais de produtores
e políticas regulatórias favoráveis.
Também é importante observar
que a indústria indiana, diferentemente da chinesa, já era bastante
consolidada domesticamente antes
da abertura.
Num comparativo entre as duas
indústrias, pode-se dizer que as
estratégias de transnacionalização dependem mais de questões
políticas do que culturais, pois o
caso bem-sucedido de Bollywood
mostra que o orientalismo pode
ser reduzido por estratégias de
transnacionalização. Entretanto, a
percepção de controles do partido
comunista chinês tem evitado a
internacionalização de suas produções.
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A Sub-Representatividade das Mulheres nas Eleições Municipais
do Brasil: Breve Análise para as Eleições de 2000 a 2020
Carlos Nathaniel Rocha Cavalcante (*)
Rodrigo De-Losso (**)

1 Introdução
Este é o primeiro de uma série de
artigos que serão publicados envolvendo sub-representatividade nas
eleições no Brasil, tanto no aspecto
de gênero quanto de etnia. Para
isso, serão analisadas algumas estatísticas descritivas e gráficos de
distribuição espacial, que mostram
a baixa representatividade das
mulheres nas eleições locais. No
segundo texto dessa série de artigos serão analisados indicadores
semelhantes para eleições federais.
O Código Eleitoral de 1932 permitiu, pela primeira vez, o voto
feminino, desde que fossem alfabetizadas e maiores de 21 anos. Esse
direito foi incorporado à Constituição de 1934, mas era facultativo.
Somente em 1965 tornou-se obrigatório, menos de 60 anos atrás.
É possível visualizar os impactos
desse acontecimento tão recente
nos dados sobre as últimas eleições.
Este artigo não tem o intuito de
trazer respostas para explicar as
causas da desigualdade represen-

tativa na representação feminina
nos cargos de prefeitos e vereadores do Brasil. A discussão necessita
de um arcabouço teórico refinado
e um conjunto de explicações que
não cabem neste espaço. Contudo,
este texto traz um breve diagnóstico da magnitude da baixa representatividade feminina nos cargos
legislativos e executivos municipais.

Este relatório levanta dados sobre
a participação política das mulheres nos cargos de gestão de prefeitos e vereadores nos municípios
do Brasil. A base de dados utilizada neste artigo é pública e está
disponível no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, em 2021, as mulheres
representavam 51,1%, totalizando
108,7 milhões de pessoas do gênero feminino. Contudo, conforme
este relatório, a representação
feminina nos cargos de prefeitos
e vereadores é inferior a 20% do
total de vagas, ou seja, há uma sub-representatividade acentuada.
Ressalta-se que neste relatório
serão analisados apenas prefeitos

eleitos com deferimento da candidatura aprovada no TSE.

2 A Sub-Representatividade nos
Cargos de Prefeitos no Brasil
O Brasil possui 5.570 municípios,
em que cada uma dessas unidades
federativas possui um cargo de
gestão, isto é, um prefeito. A Figura 1 mostra que a assimetria de
representatividade de gênero faz
parte da história recente das eleições locais brasileiras em que na
eleição de 2000, apenas 5,7% dos
prefeitos eleitos eram do gênero
feminino em um universo de mais
de 5.500 municípios do Brasil. O
cenário em 2020, apesar de ter melhorado, mostra que a proporção
de mulheres prefeitas está muito
aquém da proporção demográfica
populacional, em que apenas 12
% das mulheres conquistaram o
cargo de chefe do executivo municipal.
Ainda sobre a Figura 1, nota-se que
as regiões Nordeste e Norte são
as que possuem maior proporção
de mulheres prefeitas eleitas no
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Brasil, totalizando 17,1% e 15,1% na eleição de 2020.
Nota-se ainda que houve aumento da proporção de
prefeitas mulheres em todas as regiões brasileiras
entre 2000 e 2020, mas que ainda está muito abaixo da
proporção demográfica que as mulheres representam
no Brasil. Tal aumento da proporção de mulheres prefeitas é muito importante na promoção da diversidade
da política brasileira. O que a Figura 1 atesta é que há
um movimento de menor desigualdade de gênero, mas

que tal movimento tem sido muito lento ao longo dos
últimos 20 anos.
Além disso, vale enfatizar como a proporção de mulheres prefeitas na região Sul era muito baixa em 2000,
apenas 3 de cada 100 prefeitos eram mulheres, o que
mostra um índice de concentração altíssimo do poder
executivo nas mãos dos homens. Apesar da melhora,
a região Sul ainda apresenta proporção de prefeitas
inferior a dois dígitos, conforme a Figura 1.

Figura 1 - Proporção de Mulheres Prefeitas Eleitas (2000 -2020)

Fonte: TSE.

A Figura 2 retrata a distribuição espacial dos prefeitos
eleitos por gênero entre 2000 e 2020. Enfatiza-se a
sub-representatividade feminina no aspecto regional,
uma vez que a coloração azul, representativa de prefeitos do gênero masculino, domina o mapa do Brasil
ao longo das últimas eleições municipais. Apesar do
aumento de mulheres prefeitas nas últimas eleições,
os municípios são majoritariamente governados por
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homens. A análise visual dos mapas mostra uma clara
e lenta diversificação gradual de gênero.

Ressalta-se ainda que o cenário se repete em nível
estadual, em que praticamente apenas uma mulher
tornou-se governadora eleita nas eleições estaduais de
2018. A análise da sub-representatividade de gênero
nas eleições estaduais e federais será disponibilizada
nas edições seguintes deste boletim.
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Figura 2 - Distribuição Espacial dos Prefeitos Eleitos por Gênero (2000 - 2020)

Fonte: TSE.

Um fato curioso é que as mulheres em cargos de
prefeitas são, em média, mais escolarizadas que os
homens. A Tabela 1 mostra o grau de escolaridade
dos prefeitos eleitos no Brasil por discriminação de
gênero. Conforme a tabela, nota-se que a proporção
de mulheres com ensino superior é substancialmente
maior que a proporção de homens com esse mesmo
nível de escolaridade. Em 2000, as mulheres com en-

sino superior completo representavam 46,9% do total
de prefeitas eleitas no Brasil, enquanto os homens,

apenas 37,4%. No cenário da última eleição municipal,

observa-se um aumento relevante do nível de escolaridade dos prefeitos, em que 76,5% das prefeitas eleitas

possuem ensino superior completo, enquanto entre
os homens, 52,4% possuem ensino superior completo.
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A Tabela 1 mostra que o nível de escolaridade dos prefeitos está aumentando ao longo das eleições. Outro
destaque é que, apesar da sub-representação femi-

nina, as mulheres apresentam grau de escolaridade
maior que os homens eleitos para os cargos executivos
municipais.

Tabela 1 - Nível de Escolaridade por Gênero dos Prefeitos dos Municípios Brasileiros (2000 -2020)

Escolaridade
Ensino superior completo
Ensino superior incompleto
Ensino médio completo
Ensino médio incompleto
Ensino Fundamental completo
Ensino Fundamental incompleto
Outros casos
Total
Observações

Escolaridade
Ensino superior completo
Ensino superior incompleto
Ensino médio completo
Ensino médio incompleto
Ensino Fundamental completo
Ensino Fundamental incompleto
Outros casos
Total
Observações

Painel A: Nível de escolaridade por gênero (2000 -2008)
2000
2004
FEMININO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
46,9%
37,4%
54,4%
39,8%
7,2%
6,9%
10,0%
6,7%
28,0%
23,3%
24,4%
26,4%
1,9%
5,4%
2,2%
4,5%
6,9%
10,1%
3,7%
7,8%
6,6%
13,9%
5,0%
12,5%
2,5%
3,1%
0,2%
2,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
318
5235
401
5046
Painel B: Nível de escolaridade por gênero (2012 -2020)
2012
2016
FEMININO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
67,0%
46,0%
71,2%
49,6%
6,5%
6,0%
4,5%
5,6%
19,0%
29,3%
20,1%
27,0%
1,0%
3,2%
0,9%
2,8%
3,3%
6,9%
1,6%
7,3%
2,8%
7,8%
1,7%
6,9%
0,3%
0,8%
0,0%
0,8%
100,0%
600

100,0%
4714

100,0%
642

100,0%
4871

FEMININO
60%
8%
22%
2%
4%
4%
0%
100%
454

FEMININO
76,5%
3,2%
18,3%
0,2%
1,2%
0,5%
0,2%
100,0%
656

2008
MASCULINO
43%
7%
27%
4%
8%
10%
1%
100%
4670
2020
MASCULINO
52,4%
4,8%
26,9%
2,6%
6,6%
5,8%
0,8%
100,0%
4797

Fonte: TSE.

A baixa diversificação nos cargos de prefeitos não se
restringe apenas à sub-representatividade de gênero.
A partir de 2014, a base de dados do TSE passou a
divulgar o perfil racial dos candidatos aos cargos políticos no Brasil. Portanto, a base de dados com informações raciais para as eleições municipais compreende
os anos de 2016 e 2020. As Figuras 3 e 4 mostram
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que o perfil de prefeitos no Brasil é majoritariamente
branco, uma vez que mais de 70% dos prefeitos eleitos
em 2016 eram brancos. Tal cenário foi muito similar
em 2020: os prefeitos eleitos eram majoritariamente
brancos, com mais de 65% de representatividade, enquanto os pardos e pretos são minorias em ambos os
gêneros analisados.
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Figura 3 - Perfil Racial dos Prefeitos Eleitos (2016)

Fonte: TSE.

Figura 4 - Perfil Racial dos Prefeitos Eleitos (2020)

Fonte: TSE.
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3 A Sub-Representatividade nos Cargos Legislativos
Municipais

construção de políticas públicas visando à diminuição

A baixa representação das mulheres nos cargos políticos não se restringe apenas aos cargos executivos.
Nos cargos legislativos municipais a proporção de mulheres nos cargos eletivos é inferior ao que deveria ser
segundo critérios de equidade demográfica. O cenário
é bem similar ao que se observa nos cargos de prefeitos. Ressalta-se que a ausência de representatividade
no setor legislativo e executivo tem impacto direto na

A Figura 5 retrata a proporção de mulheres eleitas

de desigualdade de gênero.

para o cargo de vereadores nas regiões brasileiras.
Observa-se que houve um aumento gradual em di-

reção a maior participação feminina, ainda que tal
aumento esteja sendo muito vagaroso, uma vez que a

proporção de mulheres eleitas para o cargo de vereador passou de 11,6% em 2000 para 16,0% em 2020.

Figura 5 - Proporção de Mulheres Vereadoras Eleitas (2000-2020)

Ainda na Figura 5, observa-se que o processo de sub-representatividade feminina nos cargos de vereadores é persistente ao longo das regiões brasileiras,
sendo persistente inclusive em nível de ente federativo
estadual. Contudo, assim como no cenário nacional,
houve aumento de representatividade feminina nas
câmaras municipais, ainda que em um processo muito
lento, apesar de gradual. Outro fato é que a discrepân-
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cia da representatividade de mulheres nos estados
também tem-se reduzido.

A Figura 6 retrata a distribuição espacial da proporção de mulheres eleitas por gênero entre 2000 e 2020.
A figura enfatiza a sub-representatividade feminina
nas câmaras municipais no aspecto regional, uma vez
que a coloração azul escura representa baixa propor-
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ção de vereadoras mulheres nos cargos legislativos. O
mapa de representatividade por gênero é praticamente monocromático de cor azul. Apesar do aumento de
mulheres prefeitas nas últimas eleições, a Figura 6
destaca como os municípios são majoritariamente legislados por homens, embora se verifique um aumen-

to, quase que imperceptível, da proporção de vereadoras mulheres nos municípios brasileiros. Isso significa
que há um longo caminho a ser percorrido em direção

de maior equidade de gênero nos cargos políticos de
governança e legislação dos municípios brasileiros.

Figura 6 - Proporção de Vereadoras Mulheres Eleitas nos Municípios Brasileiros (2000 - 2020)
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No aspecto educacional, a Tabela 2 sintetiza que as
vereadoras mulheres são, em média, mais escolarizadas que os vereadores do gênero masculino. Apesar da
proporção de vereadores com ensino superior completo ter aumentado substancialmente ao longo dos anos,
as mulheres apresentaram praticamente o dobro da
proporção de indivíduos com ensino superior que os
homens nas últimas eleições, em que mais da metade
das mulheres eleitas para o cargo legislativo muni-

cipal tiveram o ensino superior completo, enquanto
apenas 26,1% dos homens tiveram o respectivo nível
de escolaridade na última eleição municipal.

Aparentemente, existe uma exigência maior com relação ao nível de escolaridade das mulheres, ou seja,
o diploma universitário é ainda mais necessário para
que a mulher consiga almejar posições no legislativo e
executivo dos entes federativos municipais.

Tabela 2 - Nível de Escolaridade por Gênero dos Vereadores dos Municípios Brasileiros (2000 -2020)

Escolaridade
Ensino superior completo
Ensino superior incompleto
Ensino médio completo
Ensino médio incompleto
Ensino Fundamental completo
Ensino Fundamental incompleto
Outros casos
Total
Observações

Escolaridade
Ensino superior completo
Ensino superior incompleto
Ensino médio completo
Ensino médio incompleto
Ensino Fundamental completo
Ensino Fundamental incompleto
Outros casos
Total
Observações

Painel A: Nível de escolaridade por gênero (2000-2008)
2000
2004
FEMININO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
26,2%
14,2%
30,5%
14,5%
7,3%
4,8%
7,8%
5,1%
33,8%
24,2%
33,5%
27,7%
6,2%
7,6%
4,8%
6,4%
10,1%
15,0%
9,7%
14,1%
12,5%
26,8%
11,2%
26,4%
4,0%
7,4%
2,6%
5,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
6993
53345
6537
45179
Panel B: Nível de escolaridade por gênero (2012 -2020)
2012
2016
FEMININO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
43,8%
20,5%
47,7%
22,9%
5,7%
4,5%
4,6%
3,9%
34,0%
35,8%
33,4%
37,7%
2,6%
4,6%
2,1%
4,1%
7,3%
14,8%
6,8%
13,9%
5,7%
17,3%
4,7%
15,5%
1,0%
2,4%
0,7%
1,9%
100,0%
7488

100,0%
48839

Apesar de a baixa representatividade feminina ser um

grave problema para a construção de políticas públicas, este não é o único problema. A sub-representati-

vidade racial é um problema tão preocupante quanto

a de gênero e será analisada ao longo dos próximos
boletins.
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100,0%
7793

100,0%
49853

FEMININO
37,1%
7,6%
33,6%
3,7%
8,8%
8,5%
0,8%
100,0%
6107

FEMININO
53,8%
4,2%
31,0%
1,9%
4,9%
3,3%
0,9%
100,0%
9286

2008
MASCULINO
16,8%
5,2%
31,5%
5,3%
15,0%
21,6%
4,7%
100,0%
43972
2020
MASCULINO
26,1%
3,8%
38,6%
4,2%
12,3%
13,0%
2,1%
100,0%
48625

As Figuras 7 e 8 mostram que o perfil de vereadores
no Brasil é majoritariamente branco, uma vez que
mais que a maioria dos vereadores eleitos em 2016
eram brancos em ambos os gêneros analisados. Tal
cenário foi muito similar em 2020, embora com leve
aumento de representatividade entre pardos e pretos
nas câmaras municipais.
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Figura 7- Perfil Racial dos Vereadores Eleitos (2016)

Figura 8 - Perfil Racial dos Vereadores Eleitos (2020)
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O que se pode concluir é que mulheres possuem baixa
representatividade na câmara e, ao estratificar por
raça, mulheres pretas possuem representatividade
quase que residual na política municipal brasileira.
É um cenário que vem melhorando muito lentamente
nos últimos anos. Além disso, é sabido que no âmbito
estadual e federal não é muito diferente.

4 Considerações Finais

O debate em torno de menor desigualdade de gênero
tem tomado uma proporção cada vez maior na sociedade. A literatura em economia já tem feito muitos
diagnósticos, inclusive para o Brasil. Contudo, apesar
dos números desfavoráveis, pouco tem mudado ao
longo dos últimos 20 anos, ao menos no quesito representatividade política.

Muitas mulheres ainda têm dificuldades de ocupar
cargos de poder, serem eleitas e terem voz ativa.
Diante do diagnóstico deste relatório, percebe-se que
as mulheres não têm alcançado as esferas de poder
do Estado de maneira igualitária, o que as deixa à
margem dos processos de elaboração das políticas
públicas. Note ainda que este artigo analisou apenas
baixa representatividade e não outros processos como
discriminação dentro das câmaras municipais.
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Conclui-se, pois, ser necessário que o processo político possibilite que mais mulheres ocupem os assentos
das câmaras municipais e do poder executivo. Embora
existam cotas eleitorais que asseguram uma porcentagem mínima de 30% de mulheres candidatas em
qualquer processo eleitoral vigente, esse mecanismo
tem demorado para surtir efeito prático, uma vez que
há a existência de candidaturas ditas laranjas, isto é,
apenas para cumprir o dispositivo referido em lei.

(*) Doutorando da FEA-USP. (E-mail: nathanielrocha18@usp.br).
(**) Professor Titular da FEA-USP e pesquisador da Fipe.
(E-mail: delosso@fipe.org.br).
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Dívida Implícita Previdenciária: Vantagens e Limitações
Otávio José Guerci Sidone (*)
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Eduardo da Silva Pereira (***)

1 Introdução
Por sua natureza, todo sistema previdenciário financiado por repartição simples (PAYGO) dá origem a
responsabilidades futuras não financiadas, na medida em que cada
geração fornece os recursos para
pagar as pensões à geração anterior e mais tarde recebe pensões financiadas por trabalhadores mais
jovens. Dessa forma, uma avaliação
mais compreensiva da sustentabilidade fiscal nos países requer a
complementação dos tradicionais
indicadores de déficit e dívida com
medidas de sustentabilidade e evolução do sistema previdenciário,
especialmente em países que possuem todo ou parte de seu sistema previdenciário financiado por
repartição simples. Isso pode ser
alcançado por meio tanto de projeções de gastos futuros previdenciários como por meio de estimativas
dos passivos ou responsabilidades
previdenciárias (FR ANCO et al.,
2012). Isso decorre do fato de que
as obrigações previdenciárias frequentemente consistem na maior
responsabilidade não declarada
dos Estados, sendo nitidamente
crescentes, principalmente em sistemas não maduros e em contextos
de envelhecimento populacional

(HOLZMANN et al., 2001a). Assim,
a avaliação da sustentabilidade dos
sistemas previdenciários é fundamental ao permitir aos formuladores de política ajustes necessários
para garantir o funcionamento do
sistema e o cumprimento das promessas futuras.

Diversos indicadores demográficos
e financeiros são amplamente utilizados por organizações internacionais, como a evolução da despesa
previdenciária em proporção do
PIB, e possuem a nítida vantagem
de terem maior facilidade de cálculo e compreensão. No entanto,
esses indicadores, muitas vezes
oferecem uma visão mais transversal e limitada sobre a dinâmica de um sistema previdenciário.
Nesse sentido, existem indicadores atuariais que permitem uma
visão longitudinal do problema,
tendo especial importância aqueles que consideram todo o ciclo de
vida, pois incorporam informações
muito úteis para entender melhor
a sustentabilidade dos sistemas
previdenciários. Todavia, destaca-se que isso não significa que os
indicadores atuariais sejam melhores que os demais, mas devem
ser entendidos como elementos
complementares que ampliam a

compreensão global dos sistemas
previdenciários (DEVESA-CARPIO
et al., 2020).
O objetivo deste artigo é apresentar
esses indicadores atuariais e sua utilização para a avaliação da sustentabilidade de sistemas previdenciários, com destaque para a discussão
conceitual e metodológica da dívida
implícita previdenciária, bem como
de suas vantagens e limitações.

2 Dívida Implícita Previdenciária
Nos últimos anos, tem havido uma
discussão crescente sobre o tamanho e o desenvolvimento dos
passivos implícitos dos sistemas
previdenciários não capitalizados,
que são geralmente entendidos
como o valor presente das promessas previdenciárias. Esse interesse
crescente na dívida previdenciária
implícita reflete dois desenvolvimentos inter-relacionados: a maior
preocupação dos governos com o
(des)equilíbrio intertemporal de
suas contas, existência de reformas
previdenciárias rumo a um modelo
multipilar, o que torna explícita a
dívida implícita do esquema não financiado, sendo fundamental uma
mensuração adequada dos custos
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envolvidos. Se parte da motivação
para a reforma previdenciária é a
sustentabilidade fiscal, é necessário um indicador de desempenho
compreensível para avaliar se a
reforma realmente melhora o balanço do governo (HOLZMANN et
al., 2001a), sendo a dívida implícita
previdenciária um indicador considerado relevante para essa função.
No entanto, Devesa-Carpio et al.
(2020) destacam que é muito difícil
ver esses dados publicados nas estatísticas oficiais de muitos países.

3 Definições de Passivos/Responsabilidades Previdenciárias

Embora o conceito dívida implícita
previdenciária ou passivo previdenciário aparente ser simples e
direto, na prática existem diferentes definições e métodos de cálculo
dos passivos dos sistemas públicos
financiados por repartição e benefício-definido, inexistindo, assim
metodologia única aceita internacionalmente. A partir da verificação da dificuldade de comparabilidade internacional, advinda dos
diferentes conceitos, premissas e
métodos aplicados, Holzmann et al.
(2001a) fornecem uma metodologia padronizada para a estimativa
dos passivos e realizam projeções
para diversos países.
A dívida implícita de um sistema
previdenciário, em um momento
“t”, pode ser definida, de forma
genérica, como o valor dos compromissos assumidos pelo sistema

até aquele momento com seus participantes, tanto com beneficiários
quanto acumulados até aquele momento pelos atuais contribuintes,
uma vez que estes estão adquirindo o direito de perceber uma série
de benefícios no futuro, a partir do
momento em que entram no sistema. Ele coincidiria com o capital
único que, desembolsado em “t”,
garantiria atuarialmente os compromissos assumidos. Do ponto de
vista atuarial, o cálculo da dívida
implícita é feito pela obtenção da
reserva matemática da operação.
Além disso, seria interessante fazer
projeções de sua evolução para
analisar se haverá uma melhora
desse indicador no futuro, mas isso
geralmente exige a estimativa de
um número elevado de hipóteses
(DEVESA-CARPIO et al., 2020).

Em termos operacionais, existem
três definições alternativas principais para os passivos previdenciários de regimes de benefício
definido financiados por repartição. Todas visam mensurar os compromissos previdenciárias futuros
(HOLZMANN et al. 2001a; FRANCO
et al., 2012):

1. Passivos acumulados até a data:
representam o valor presente dos
benefícios a serem pagos no futuro com base no valor dos direitos
adquiridos. Assim, não são considerados nem as contribuições futuras dos trabalhadores existentes
nem o acúmulo de novos direitos
por eles ao longo do tempo baseados em suas contribuições.
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Essencialmente, trata-se da despesa esperada com os benefícios
em manutenção em determinado
momento do tempo.

2. Passivos dos atuais trabalhadores e
beneficiários: neste caso, assume-se o pressuposto de que os regimes previdenciários continuam
a existir até a morte do último
contribuinte, não sendo permitidos novos entrantes. Assim,
tanto a contribuição futura dos
trabalhadores existentes quanto
seus novos direitos são, portanto,
considerados, tendo em visa as
regras vigentes. Tal definição corresponde ao conceito de riqueza
previdenciária líquida desenvolvido por Feldstein, em 1974, e frequentemente referido no debate
sobre os efeitos da seguridade
social nas decisões de poupança.
3. Passivos do sistema aberto: incluem o valor presente das contribuições e benefícios dos novos
trabalhadores segundo as regras
atuais/vigentes. Metodologicamente, a definição do horizonte
temporal avaliará se serão incluídas apenas crianças que ainda
não estão na força de trabalho ou
futuras gerações.
Observa-se na Tabela 1 que as três
definições possuem inter-relações,
na medida em que refletem visões
alternativas de quais gerações e
seus direitos devem ser considerados. As duas últimas definições
diferem da primeira porque levam
em conta também os novos direitos
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líquidos esperados (de um sistema
fechado e de um sistema aberto,
respectivamente). Já a diferença
entre o conceito bruto e líquido
resulta da consideração dos ativos
(reservas financeiras e valor pre-

sente das contribuições futuras).
O conceito de dívida ou riqueza
representa visões alternativas do
lado do governo (dívida) ou dos
indivíduos (riqueza). Por exemplo,
a dívida bruta da geração atual (na

visão do governo) corresponde à
riqueza previdenciária bruta (na
visão dos indivíduos); e a riqueza
previdenciária líquida corresponde
ao déficit atuarial da geração atual
(HOLZMANN et al., 2001a).

Tabela 1 – Definições Alternativas de Passivos Previdenciários

Passivo/
responsabilidade

Balanço/Déficit atuarial
(dívida previdenciária

Ativos

Passivos

implícita líquida)
VP dos benefícios pagos
Reservas financeiras

VP dos benefícios futuros (devido

Déficit Atuarial 1

às contribuições dos trabalhadores
atuais)

1

Passivos acumulados
até a data

Déficit Atuarial 1

Dívida Previdenciária implícita bruta 1 (da geração anterior)
VP contribuições futuras (devido às

VP dos benefícios futuros (devido

contribuições dos trabalhadores atuais)

às contribuições futuras dos

Déficit Atuarial 2

trabalhadores atuais)

2

1+ 2

Dívida Previdenciária implícita bruta 2
Passivos dos atuais

Déficit Atuarial 1+2

trabalhadores e

= Riqueza líquida da

beneficiários

seguridade social/ dívida

Dívida Previdenciária implícita bruta (da geração atual)

VP contribuições futuras (devido às
contribuições das gerações futuras)
Déficit Atuarial 3

3
Passivos do sistema
1+2+3

aberto (déficit atuarial
total)

VP benefícios futuros (devido às
contribuições das gerações futuras)

Dívida Previdenciária bruta implícita da

Dívida Previdenciária bruta implícita

geração futura

da geração futura

Déficit Atuarial 1+2+3 =
Déficit Atuarial Total

Dívida Previdenciária implícita bruta 3 (de todas as gerações)

Fonte: Adaptado de Holzmann et al. (2001a). Obs: VP = valor presente.
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As estimativas dos passivos previdenciários requerem informações
detalhadas sobre as regras previdenciárias específicas de cada
país e sobre as características dos
trabalhadores e beneficiários em
relação a idade, sexo, salário e períodos contributivos. Essas estimativas dependem de várias premissas
sobre taxas de mortalidade, taxas
de atividade, tendências de salários
e preços. A taxa de desconto das
contribuições e benefícios futuros
também desempenha um papel
crucial.
Ainda que com distintas definições,
estes indicadores podem desempenhar um papel importante na
avaliação das perspectivas dos
regimes previdenciários. Além
disso, como os novos direitos previdenciários líquidos podem ser
estimados para diferentes gerações de cidadãos nascidos e não
nascidos, eles podem ser úteis para
avaliar o papel equitativo da política previdenciária em termos de
equidade intergeracional. Todavia,
a definição apropriada para estimar a dívida implícita depende da
questão de política econômica a ser
respondida. Para investigar a restrição orçamental intertemporal,
incluindo a sustentabilidade financeira de um regime previdenciário,
a definição 3 parece ser a mais adequada (HOLZMANN et al., 2001a).

4 Dívida Previdenciária Implícita
e Dívida Pública
Ao estabelecer um plano de previdência financiado por repartição,
o Estado obriga o pagamento de
contribuições pela geração atual
e fornece, como contrapartida, o
compromisso de pagamento de
benefícios previdenciários futuros.
Dessa maneira, o fato de o Estado
receber dinheiro por meio das
contribuições com a promessa de
reembolsar por meio de benefícios
futuros faz com que o funcionamento do sistema seja comparado à
dinâmica da dívida pública convencional. Nesse sentido, do ponto de
vista do trabalhador, as contribuições previdenciárias poderiam ser
interpretadas como equivalentes
à compra de um título do governo.
No entanto, esta analogia possui
diversas limitações, uma vez que
os passivos previdenciários se diferenciam, em muitos aspectos,
da dívida pública convencional. Os
argumentos seguintes apresentam,
de maneira resumida, a discussão
teórica sobre o tema, conforme
os trabalhos de Holzmann et al.
(2001a) e Franco et al. (2012).

Em primeiro lugar, entre as três
definições de passivos previdenciários, a definição de passivo acumulado até a data é a única que
poderia ser equiparada à dívida
pública convencional, uma vez que
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as outras definições (passivos atuais de beneficiários e trabalhadores e de novos contribuintes)
consideram direitos que ainda não
foram totalmente acumulados, ou
seja, direitos ainda não reconhecidos. Nesse sentido, esses direitos
previdenciários futuros nem deveriam ser chamados de passivos,
mas de passivos potenciais, não
sendo, portanto, nem comparados
muito menos assimilados à dívida
pública, que é um indicador retrospectivo.
Em segundo lugar, a natureza compulsória do regime previdenciário
de repartição faz com que os “credores” num sistema previdenciário
não entrem em acordo voluntariamente, mas são obrigados legalmente a participar.

Em terceiro lugar, inexiste mercado para a negociação dos compromissos previdenciários, enquanto
os indivíduos podem vender (e
tomar emprestado) seus títulos
públicos com relativa facilidade.
Assim, o fato de os direitos previdenciários não serem negociáveis
implica que mudanças no rendimento relativo e no risco relativo
dos direitos de pensão em comparação com outros ativos não têm
efeito sobre os mercados financeiros. Todavia, também implica uma
menor proteção para os titulares
de direitos de pensão do que para
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os titulares de títulos. Além disso,
a não negociabilidade implica que
os créditos previdenciários podem
ser alterados seletivamente, levando em consideração características
individuais (por exemplo, renda,
demografia).

Em quarto lugar, a taxa de retorno
final e o prazo de reembolso do
compromisso previdenciário na repartição são incertos, dependendo
de uma ampla gama de variáveis
que afetam tanto a data de início
do pagamento do benefício quanto
o seu valor, enquanto o retorno do
título do governo, em termos reais,
e os prazos de pagamento normalmente são conhecidos.
Em quinto lugar, o Estado possui
poder discricionário para promover modificações nas regras
previdenciárias (regras de acesso,
cálculo, entre outros), modificando
o retorno esperado no sistema de
repartição, deixando de cumprir
parcialmente seus passivos potenciais inicialmente estimados.
Assim, a equivalência entre dívida
implícita e explícita seria incorreta, uma vez que a mensuração da
dívida implícita deixaria de levar
em conta um ativo implícito fundamental do Estado: a capacidade
do devedor de alterar o valor do
seu passivo, no caso por meio do
aumento de impostos.
A alteração das promessas previdenciárias é vista como de menor
custo político, econômico e social
quando comparada às alterações

relativas aos títulos públicos, na
medida em que qualquer tentativa
de inadimplência ou reestruturação da dívida pública implicaria
instabilidades e até mesmo rupturas de mercado indesejáveis, com
consequências danosas a toda a
sociedade. Isso decorre do amplo
horizonte temporal dos efeitos das
mudanças nas regras previdenciárias, as quais podem levar a uma
redução do passivo no longo prazo,
enquanto mudanças nas características da dívida pública (juros,
prazos, entre outros) são trazidas
a valor presente e acabam por se
manifestar imediatamente no mercado financeiro. No entanto, as
alterações previdenciárias não são
isentas de custos econômicos, políticos e sociais, visto que é altamente irrealista e indesejável supor
que as obrigações previdenciárias
sejam totalmente extintas, inadimplência que é incomum mesmo em
casos extremos.
Contudo, eventuais alterações dos
compromissos previdenciários
são condicionadas, entre outros
fatores, pelo ambiente político e social, pela capacidade de avaliação
por parte da sociedade dos custos
efetivos decorrentes de alterações na legislação previdenciária
e também pelo arcabouço jurídico-institucional que pode delimitar
o escopo do conjunto de regras
previdenciárias passíveis de serem
alteradas.
Ainda que os argumentos anteriores delimitem a comparabilidade

entre os passivos previdenciários
e a dívida pública, podemos, conforme proposto por (FRANCO et
al., 2012) e em uma perspectiva
prática, discutir quais os efeitos de
uma eventual assimilação dos passivos previdenciários de regimes
financiados por repartição à dívida
pública convencional.

Em primeiro lugar, existem diferenças em relação ao grau de incerteza em relação à quantificação
da dívida pública e os passivos
previdenciários. No caso da dívida
pública, esta é usualmente medida de maneira bastante precisa e
inequívoca em qualquer momento
do tempo. Já os passivos previdenciários possuem elevado grau
de incerteza, e sua mensuração é
estritamente condicionada a pressupostos sobre uma ampla gama
de variáveis demográficas, econômicas, entre outras.

Em segundo lugar, a natureza de
compulsoriedade e inegociabilidade dos passivos previdenciários
fazem com que esses não tenham
efeitos diretos sobre a atividade
dos mercados financeiros. No entanto, a inclusão de passivos previdenciários nas medidas de dívida
pública poderia acarretar impactos
sobre o funcionamento dos mercados, na medida em que poderiam
sinalizar a trajetória futura da
despesa pública e o impacto do
sistema previdenciário sobre a sustentabilidade das finanças públicas
como um todo.
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Em terceiro lugar, é provável que a
inclusão dos passivos previdenciários na definição da dívida pública
implique a necessidade de uma
série de mudanças para garantir
consistência técnica das estatísticas fiscais oficiais. Como exemplo, é passível de discussão que as
contribuições sociais passassem
a ser consideradas empréstimos
a regimes previdenciários públicos e as despesas previdenciárias
como reembolsos de empréstimos
anteriores. Nesse sentido, a comparabilidade internacional das
estatísticas fiscais também seria
diretamente afetada, na medida em
que o montante da dívida pública
total dependeria da estrutura do
sistema previdenciário, já que os
países com sistemas previdenciários financiados por repartição
registrariam uma dívida maior do
que aqueles financiados por capitalização. Tal situação poderia abrir
um novo questionamento sobre os
reais motivos pelos quais as despesas previdenciárias deveriam
possuir tratamento diferenciado
em comparação a outros tipos de
despesas, visto que inúmeras políticas públicas criam, em algum
grau, passivos futuros implícitos.
Em quarto lugar, alguns autores
afirmam que a inclusão dos passivos previdenciários na definição da
dívida pública poderia tornar mais
explícitos os direitos dos cidadãos,

aumentando a resistência e o custo
político e social de execução de
reformas previdenciárias necessárias para garantir a sustentabilidade fiscal.

Em quinto lugar, a explicitação dos
passivos previdenciários poderia
acarretar reações dos mercados
financeiros, ainda que tal tema não
tenha sido estudado (HOLZMANN
et al., 2001a). Por um lado, a explicitação da existência do passivo
poderia trazer implicações sobre
o funcionamento do mercado financeiro e da dívida pública, com
impactos negativos sobre a percepção do risco de empréstimos
aos governos levando, por exemplo,
a alterações nas classificações de
crédito dos governos. Contudo, é
esperado que os mercados financeiros já levem em consideração
alguma medida, mesmo que grosseira, dos passivos previdenciários,
principalmente em países onde
esse possui elevada magnitude.
Sob tal hipótese, é possível que a
explicitação de sua quantificação
tivesse o efeito positivo de redução
da incerteza.

Por fim, diante da diversidade de
problemas, tanto teóricos como
práticos, oriundos da inclusão dos
passivos previdenciários no escopo da dívida pública, muitos
autores defendem que os passivos
previdenciários não devem ser
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adicionados à dívida convencional
(FRANCO et al., 2012).

5 Vantagens e Limitações da Dívida Implícita

Ainda que existam diversas dificuldades associadas em relação à
metodologia e interpretação adequada, a mensuração do indicador
da dívida implícita previdenciária
possui diversos usos e vantagens.

Em primeiro lugar, a mensuração dos passivos previdenciários
pode trazer maior transparência
e, assim, uma compreensão mais
nítida do impacto fiscal da política previdenciária, uma vez que as
obrigações previdenciárias não
financiadas são determinantes da
restrição orçamentária intertemporal do governo (HOLZMANN et
al., 2001a; FRANCO et al., 2012).

Em segundo lugar, a mensuração
adequada dos passivos previdenciários é fundamental tanto para
a discussão como para a avaliação
dos impactos de alterações na política previdenciária. No início da
discussão de uma reforma paramétrica, é importante que sejam
apresentadas as estimativas iniciais dos impactos da proposta
sobre os passivos previdenciários,
destacando a necessidade das modificações. Assim, esses indicadores podem ser complementares aos
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usualmente divulgados referentes
às trajetórias de despesas e receitas dos sistemas previdenciários.
É notável que, por sua natureza,
uma reforma paramétrica deve
promover impactos graduais nas
trajetórias de despesas e receitas,
enquanto a dívida implícita pode
ser drasticamente reduzida.
Já o caso das reformas estruturais
exige maiores considerações. A recomendação de mudança de regime
de financiamento para a capitalização (acúmulo de ativos financeiros), seja total ou parcialmente,
surge muitas vezes na discussão
sobre as eventuais providências
a serem tomadas para melhorar a
sustentabilidade fiscal de um sistema previdenciário, principalmente
no caso dos sistemas públicos,
financiados por repartição. O argumento em defesa dessa mudança
consiste na potencial redução do
gasto público com previdência, o
que implicaria a atenuação da pressão fiscal sobre o orçamento público. Todavia, uma grande dificuldade associada a qualquer proposta
de migração de um sistema público
de repartição para capitalização
de contas individuais passa necessariamente pelo elevado custo de
transição associado com essas mudanças. Isso ocorre porque as contribuições normalmente utilizadas
para o pagamento de benefícios
passam a ser destinadas para as
referidas contas de capitalização.
Portanto, é necessário contemplar
de maneira adequada a capacidade

fiscal do Estado, na medida em que
os gastos previdenciários devem
ser compatíveis com o orçamento público no curto prazo e ter
sustentabilidade fiscal no médio
e no longo prazo. Tais custos de
transição entre regimes podem ser
bastante altos inclusive no longo
prazo, como observado no Chile.
No caso brasileiro, com o intuito de
quantificar os custos de transição
de uma reforma que promovesse
a redução do teto do RGPS, Giambiagi e Sidone (2018) avaliaram
o custo de transição de eventuais
reduções do teto para três, quatro
e cinco salários mínimos.

Assim, no caso de reformas estruturais, as estimativas dos passivos
previdenciários são determinantes,
uma vez que tal tipo de reforma
acaba por tornar a dívida previdenciária implícita em explícita,
fornecendo, assim, uma medida do
custo de encerramento dos sistemas previdenciários financiados
por repartição (HOLZMANN et al.,
2001a; FRANCO et al., 2012). A mensuração adequada é imprescindível,
uma vez que reformas baseadas em
projeções fiscais demasiadamente
otimistas podem acarretar problemas futuros, tais como a reversão
de reformas anteriores. Ainda sobre
reformas estruturais, a possibilidade de alteração do regime de financiamento deve ser avaliada com
cautela, pois, sob a dimensão fiscal,
tal medida não proporciona o efeito
imediato de resolução dos desafios
fiscais impostos pelo processo de

transição demográfica, além de
potencialmente implicar outras situações não desejáveis socialmente
(BARR, 2012).

Ainda que existam diversas vantagens associadas à mensuração do
indicador da dívida implícita previdenciária, a compreensão das suas
limitações é fundamental para o
uso e interpretação adequados das
informações.

Entre essas limitações destaca-se
o elevado grau de complexidade
dos cálculos e de uso de dados para
sua realização, na medida em que é
normalmente necessário um enorme conjunto de microdados que
permitam a recriação da vida previdenciária dos indivíduos, tanto
em termos de contribuições quanto
de benefícios, além da definição de
um grande conjunto de hipóteses,
principalmente no caso dos passivos de massa aberta, os quais incluem novos entrantes no sistema.
Além disso, a existência de diferentes definições de passivos dificulta
a comparação internacional entre
esses indicadores (DEVESA-CARPIO et al., 2020; HOLZMANN et al.,
2001b) .
Em segundo lugar, como todas as
medidas de passivos são medidas
de estoque baseadas em cálculos
de valor presente, elas compartilham a desvantagem de serem
altamente sensíveis a mudanças na
taxa de desconto intertemporal, a
qual é utilizada para trazer a valor
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presente os fluxos de receita e despesa futura. Ainda que não seja o
mesmo conceito, esta taxa está relacionada à taxa de juros, visto que
visa tornar comparáveis valores
monetários de diferentes momentos do tempo. Embora haja debate
sobre o tema, existem recomendações quanto à utilização da taxa
de desconto como igual à taxa dos
títulos públicos dos países, ainda
que tal opção seja discutível, principalmente devido à instabilidade
que essa traz para a mensuração
do passivo, visto que situações conjunturais podem impactar as taxas
de juros de longo prazo e afetar,
em grande magnitude, os passivos
previdenciários (BUI; RANDAZZO,
2015; MUNNELL et al., 2010).
Em terceiro lugar, existe a desvantagem associada ao risco de uma
análise incompleta, visto que a
constatação de insustentabilidade
fiscal resultante da divulgação de
elevados níveis de dívida previdenciária deve ser qualificada em
termos do entendimento de sua
natureza implícita, já que o Estado pode realizar alterações paramétricas que reduzam o passivo,
sendo possível a ruptura da equivalência entre o passivo implícito
e o explicito. Assim, o tratamento
do passivo implícito como explícito
tende a provocar sua superestimação (BARR, 2012).
Nesse sentido, é importante compreender a relação entre os passivos previdenciários e a sustentabi-

lidade do sistema. Alguns autores
afirmam que o passivo previdenciário ou a dívida implícita não é
uma medida verdadeira da sustentabilidade de um sistema e seus
impactos na política fiscal como
um todo, pois é difícil determinar
o nível máximo de endividamento
admissível que poderia ser assumido. Nesse sentido, em alguma
medida, as dívidas implícitas elevadas podem ser interpretadas
como o direito legítimo do Estado
de tributar a geração atual e as futuras e, assim, repassar seu custo
às gerações futuras sob condições
entendidas como razoáveis tanto
para trabalhadores quanto para
aposentados. Nessa situação, a
dívida elevada não deveria ser interpretada como insustentável. No
entanto, a evidenciação dos custos
de elevada carga tributária e dificuldade na cobrança adicional de
impostos pode tornar a avaliação
do sistema como insustentável.
Nesse caso, as únicas soluções possíveis são promover a redução das
despesas (quando promessas são
muito generosas) ou o aumento das
contribuições (quando o recolhimento é ineficiente ou insuficiente), ou uma combinação dos dois
elementos (BARR, 2012).
Alguns autores afirmam sobre a
impossibilidade de se avaliar sustentabilidade a partir da mensuração dos passivos na medida em
que nenhuma das três definições
do passivo previdenciário (responsabilidades acumuladas até a
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data, responsabilidades dos atuais trabalhadores e beneficiários
e responsabilidades do sistema
aberto) indicariam se os regimes
são financeiramente sustentáveis.
Segundo Franco et al. (2012), os
passivos previdenciários líquidos
são positivos se o retorno implícito
das contribuições for superior à
taxa de retorno assumida como referência, no entanto, o sinal acaba
por não transmitir informação
sobre a sustentabilidade no sistema, já que a taxa de retorno das
contribuições pode ser maior ou
menor do que a soma da taxa de
crescimento dos salários per capita e da taxa de crescimento do
número de trabalhadores. Assim,
passivos líquidos positivos não implicam nem o desequilíbrio atual
ou futuro do sistema nem a necessidade de ajustes. Por outro lado, é
possível que mesmo com passivos
esperados nulos ou negativos, contabilizados a partir de antecipação
de fluxos futuros, o sistema previdenciário acabe por exercer grande
pressão fiscal no curto prazo sobre
o orçamento público. Portanto,
razão de passivos acumulados (em
relação ao PIB) não implica nada
em termos de sustentabilidade, já
que para uma determinada mensuração de passivo previdenciário
um sistema previdenciário pode
estar numa trajetória sustentável
ou insustentável.1
Por t anto, considerações sobre
a sustentabilidade dos sistemas
previdenciários exigem projeções
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sobre os recursos disponíveis para
o pagamento dos benefícios no
futuro, principalmente em relação
ao crescimento econômico per capita e do nível de emprego, informações que não são usualmente
contempladas na contabilização
dos passivos previdenciários, principalmente nos casos dos conceitos
que tratam de sistemas fechados
(1 e 2). Assim, a avaliação deve ser
restrita à relação positiva entre o
tamanho do passivo (em proporção
do PIB) e a necessidade de recursos
públicos futuros para honrar os
compromissos previdenciários e o
maior risco de que sejam necessárias reformas caso o crescimento
econômico não seja suficientemente adequado.

6 Outros Indicadores Atuariais

A partir da interpretação da dívida
implícita previdenciária como o
valor que deve ser alocado pelo sistema previdenciário para cumprir
os compromissos futuros já gerados, Devesa-Carpio et al. (2020)
apresentam outros indicadores
atuariais utilizados na avaliação
da sustentabilidade de sistemas
previdenciários.
O indicador denominado desequilíbrio financeiro-atuarial consiste
num indicador definido como a
diferença entre o somatório financeiro-atuarial das contribuições

e benefícios (passados e futuros)
de um determinado grupo de pessoas. Assim, o indicador é baseado no cálculo da dívida implícita,
mas numa versão estendida, com
a incorporação não apenas dos
compromissos e contribuições futuras, mas também os benefícios
e contribuições passados, permitindo uma visão global (e não parcial) do sistema. Esse indicador
aplica-se a sistemas fechados e nos
mostra o desequilíbrio financeiro-atuarial total do sistema e o mede
em unidades monetárias. Assim, o
equilíbrio atuarial ocorre quando
satisfeito o princípio de equivalência financeira-atuarial, ou seja,
quando o valor presente de todas
as contribuições e ativos é igual
ao valore presente de todos os
benefícios recebidos pelo mesmo
grupo. Assim, o sistema não será
sustentável quando esse indicador
for negativo, pois isso implica que
o valor presente de benefício seja
superior ao das contribuições. No
entanto, os autores destacam que
é bastante raro que tal tipo de
estudo seja tornado público pelos
próprios sistemas previdenciários.
Na prática, o cálculo desse indicador possui vantagens e desvantagens. Por um lado, exige a estimativa de poucas variáveis, mas, por
outro, seu cálculo exige microdados individuais de todo o histórico
contributivo e de benefícios de
um indivíduo, o que torna comum

a análise a partir de amostras de
segurados.

O indicador denominado balanço
atuarial consiste na demonstração
financeira que relaciona as obrigações com contribuintes e beneficiários até determinada data, com o
tamanho dos diferentes ativos que
devem suportar essas obrigações.
O principal objetivo desse indicador é fornecer uma visão apropriada dos ativos do sistema no início
e no final do exercício e apurar o
resultado por comparação. Alguns
países como Suécia, Estados Unidos e Japão publicam esse indicador para maior transparência de
seus sistemas.
Já o custo previdenciário unitário ou
benefício por unidade de contribuição aplica-se a sistemas fechados
e avalia o custo de entrega de uma
unidade monetária de benefício
para cada unidade monetária de
contribuição que o sistema recebe. Basicamente, consiste numa
medida relativa, pois é obtida pela
divisão do valor atuarial das contribuições pelo valor atuarial dos
benefícios. Assim, caso o benefício
por unidade de contribuição seja
maior que a unidade, isso significa
que o sistema, em termos atuariais-financeiros, está em desequilíbrio. Contudo, tal indicador também não costuma ser divulgado
pelos responsáveis p elo sistema
previdenciário.
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Por fim, ressalta-se que os indicadores apresentados devem ser considerados complementares entre
si (e não como alternativos), na
medida em que cada um fornece informações diferentes sobre a saúde
financeira-atuarial dos sistemas
previdenciários.

7 Considerações Finais

O artigo apresentou uma discussão
conceitual e metodológica sobre
a dívida implícita previdenciária
e sua utilização para a avaliação
da sustentabilidade de sistemas
previdenciários, bem como de suas
vantagens e limitações.
Dentre suas vantagens, destaca-se
a mensuração do custo fiscal da
mudança do método de financiamento de um regime de repartição
para capitalização, bem como uma
complementação importante aos
indicadores comumente divulgados, permitindo uma compreensão
mais ampla dos impactos fiscais
dos regimes previdenciários.

No entanto, tal indicador pode
não ser tão útil para avaliar a sustentabilidade de um regime previdenciário e apresenta desafios
operacionais, fruto de sua complexidade conceitual e metodologia e
necessidade de um amplo conjunto
de dados e definição de hipóteses.
Também devem ser enfatizadas

as diferenças conceituais entre a
dívida implícita previdenciária e a
dívida pública, de forma que a análise desses indicadores seja feita de
forma separada.

Por fim, é importante ressaltar
que, ainda que seja de fundamental importância, a dimensão da
sustentabilidade deve ser avaliada
conjuntamente a outras dimensões
da política previdenciária (cobertura, adequação, suficiência), de
maneira que essa possa atingir
seus múltiplos objetivos, tais como
suavização do consumo, proteção
contra a pobreza, seguro social
(compartilhamento de riscos) e
aspectos distributivos intra e intergeracionais.
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Atividade Econômica na Primeira Metade de 2022
Guilherme Tinoco (*)

No início deste mês, foram divulgados os principais indicadores de
atividade econômica para junho,
isto é, os dados de indústria, comércio e serviços, além do indicador agregado de atividade do
Banco Central, o IBC-Br.1 Com isso,
temos não só um quadro fechado
para o segundo trimestre, como
também para o primeiro semestre
do ano. Mesmo sabendo que o número definitivo do PIB trimestral
será divulgado apenas no dia 1º

de setembro pelo IBGE, as principais pesquisas conjunturais já
nos permitem entender como se
comportou a economia brasileira
no primeiro semestre de 2022. Desenvolver esta análise é o objetivo
deste artigo.

Olhando inicialmente para junho, o
Gráfico 1 mostra as variações ocorridas no mês em relação ao mês
anterior, já com o ajuste sazonal.
O IBC-Br, índice mais abrangente,

cresceu 0,7%, indicando alta na
atividade econômica no mês. Verificando os indicadores setoriais,
percebe-se que a alta geral ocorreu
em decorrência do comportamento
dos serviços, que cresceram 0,7%,
sendo este o único setor com variação positiva em junho. A indústria
teve um recuo modesto (-0,4%), enquanto o comércio recuou mais significativamente, tanto no restrito
(‑1,4%) como no ampliado (-2,3%).2

Gráfico 1 – Variação Mensal dos Indicadores de Atividade em Junho de 2022
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Fonte: IBGE e BCB. Em relação ao mês anterior, com ajuste sazonal.
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Após olharmos para junho, passamos para uma leitura trimestral,
importante para fugir dos ruídos
de curto prazo. O Gráfico 2 mostra os dados de variação nos dois
primeiros trimestres do ano e, a
partir dele, podemos observar o
comportamento dos diferentes
setores. Começando pela indústria,
observa-se uma alta de 0,9% no segundo trimestre, acelerando-se em
relação à alta de 0,6% observada
no trimestre anterior. Já nos dois
indicadores de comércio, observa-se um primeiro trimestre melhor

do que o segundo trimestre. No
caso do comércio restrito, a taxa de
crescimento no segundo trimestre
foi de 1,1%, pior do que o trimestre
anterior, mas ainda assim uma taxa
positiva e relevante. Já no caso do
comércio ampliado, a dinâmica foi
pior, uma vez que apresentou recuo
de 1,4% no segundo trimestre.

como veremos à frente, trata-se do
setor que vem dando maior dinamismo à atividade econômica. Por
fim, em relação ao IBC-Br, a alta
no segundo trimestre foi de 0,6%,
depois de ter apontado crescimento de 1,1% no primeiro trimestre.
Vale lembrar que o número oficial
do PIB para o primeiro trimestre
ficou em 1,0%, ligeiramente abaixo
do IBC-Br para o período. Como
ambos normalmente andam próximos, devemos ter um PIB do segundo trimestre no campo positivo.

O setor de serviços, por sua vez,
cresceu 1,1% no segundo trimestre, depois de já ter crescido 1,6%
no primeiro trimestre. Neste setor,
houve uma desaceleração, mas,

Gráfico 2 – Variação Trimestral dos Indicadores de Atividade em 2022
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Fonte: IBGE e BCB.
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Para terminar essa análise geral, verificamos a evolução dos indicadores em nível (Gráfico 3). Nesta
abordagem, a recuperação dos serviços fica ainda
mais visível. Depois de alguns meses apresentando
a recuperação mais lenta, o setor passou a ser, em
meados do ano passado, o de melhor desempenho no
pós-pandemia. Hoje, encontra-se 7,5% acima de onde

estava em janeiro de 2020, de longe o setor de maior
crescimento entre os apresentados nesta análise. No
Gráfico 3, também é possível perceber que tanto o
comércio quanto a indústria estão oscilando em torno
de uma estabilidade desde o início de 2021. Já o IBC-Br
apresenta ligeira tendência de alta desde o início de
2021, alavancado pelo desempenho dos Serviços.

Gráfico 3 – Evolução dos Indicadores de Atividade Econômica (Jan/2020 = 100)
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Tendo analisado a atividade econômica sob todas
essas óticas, verifica-se que, após uma recuperação
mais forte ao longo da segunda metade de 2020, a
atividade, de maneira geral, parece ter se estabilizado
perto dos níveis observados antes da pandemia. A
exceção fica por conta dos Serviços, que seguiram em
crescimento e hoje exibem um patamar significativamente acima do verificado em janeiro de 2020. No caso
do comércio, as quedas mais recentes, especialmente
do comércio ampliado, sugerem que, após uma elevação forte ao longo do segundo semestre de 2020, pode
ter havido uma mudança no padrão de gasto das famílias mais recentemente em favor dos serviços. Nesse
caso, as famílias, após terem concentrado os gastos em
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bens, no contexto das restrições de mobilidade, agora
voltam a concentrar o consumo nos serviços. Uma possível consequência disso foi a queda mais pronunciada
do desemprego, de certo modo até inesperada, e que
veio como uma boa notícia em meio às dificuldades do
quadro geral.

Para frente, existem muitas incertezas no radar. A elevada inflação no país, que roda acima de 10% há vários
meses, segue tirando poder de compra das famílias, ao
mesmo tempo que o Banco Central eleva os juros, que
já chegam a 13,75% ao ano. O quadro externo também
desperta preocupações, com desaceleração mundial e
piora generalizada nas condições financeiras globais.
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Internamente, o aumento no valor do Auxílio Brasil,
que entra em vigor em agosto, pode dar um fôlego
de curto prazo para o consumo, mas, por outro lado,
eleva as pressões fiscais de médio prazo.
Tomando como referência o carry-over do IBC-Br, de
2,3% para o ano fechado, e o valor das expectativas
do PIB para 2022, do Boletim Focus, de 2,0%, percebemos que os economistas não parecem acreditar em
aceleração dos níveis de atividade de julho a dezembro.
Para 2023, as projeções seguem muito baixas, tendo
alcançado apenas 0,4% no último Boletim Focus. Como
teremos uma eleição presidencial pela frente, contudo,
muita coisa ainda pode acontecer, dificultando projeções para o próximo ano. É torcer para que tenhamos
uma política econômica mais séria e responsável, e que
coloque o país na trilha do crescimento sustentado.

1 Os dados utilizados se referem à Pesquisa Industrial Mensal (IBGE),
Pesquisa Mensal do Comércio (IBGE) e Pesquisa Mensal dos Serviços
(IBGE), além dos indicador de atividade do Banco Central, o IBC-Br.
2 O conceito ampliado leva em conta, além dos setores incluídos no
conceito restrito, os setores de veículos e materiais de construção.

(*) Mestre em Economia pela FEA/USP.
(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com)
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Economia e Democracia: Notas Sobre o Momento Brasileiro
Atual
Gabriel Brasil (*)

Em 11 de agosto último, um grupo
diverso de lideranças cívicas – incluindo juristas, políticos, representantes de associações empresariais e sindicatos – fez a leitura
pública da chamada “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa
do Estado Democrático de Direito”
na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O evento, amplamente noticiado pela imprensa, foi organizado inicialmente
por lideranças do meio jurídico,
embora tenha envolvido uma gama
diversa de segmentos da sociedade.
A sua elevada e heterogênea adesão representa um marco simbolicamente importante na história da
jovem democracia brasileira, em
especial num período em que a estabilidade institucional do país tem
sido colocada em xeque na esteira
dos frequentes e graves ataques do
presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro.
A defesa da democracia está intimamente ligada à atuação de
advogados e juristas – os maiores conhecedores da Constituição Federal e da importância do
Estado de Direito na evolução de
uma nação. Ocorre que a defesa
de tais valores não deve, por este
motivo, se limitar aos profissio-

nais do direito. Na verdade, várias
outras carreiras da sociedade civil
também têm suas atividades intimamente ligadas à saúde da democracia. É o caso da economia e, por
conseguinte, do debate liderado
por economistas.

Acemoglu, Naidu, Restrepo e Robinson (2016) assinam o respeitado artigo “Democracy Does Cause
Growth”, no qual demonstram, a
partir de evidências robustas e
uma modelagem sofisticada que
processos de democratização de
fato favorecem o crescimento econômico – como int uitivamente
esperaríamos.1 Especificamente,
os resultados dos autores sugerem
que eles podem gerar até 20% de
aumento na renda per capita de um
país no longo prazo. Tal conclusão
reforça outros importantes trabalhos do próprio Acemoglu (em parceria com outros autores) acerca
do papel de instituições sólidas em
dinâmicas econômicas (incluindo
“Institutions as the Fundamental
Cause of Long-Run Grow th”, de
2004, e “The role of Institutions
in Growth and Develpoment”, de
2008). Muitos trabalhos de outros
autores vão para a mesma direção,
havendo pouquíssima evidência de
qualidade relativizando o papel da
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democracia na prosperidade econômica dos países.

No Brasil, é inequívoco o papel do
amadurecimento democrático do
país desde 1988 na pavimentação
de um ambiente econômico mais
próspero. Nos últimos 30 anos,
vimos, além de eleições limpas e
competitivas e transições pacíficas de poder, o desenvolvimento de melhores instrumentos de
accountability para a gestão do
orçamento, a organização de arcabouços fiscais e monetários mais
adequados em comparação àqueles
observados durante a Ditadura
Militar, além de um maior controle
social sobre as decisões de política
econômica nos níveis legislativo
e executivo. É claro que, sendo o
Brasil um país ainda em emergência e com problemas crônicos de
representatividade, tal fenômeno
não tem sido linear no seu progresso, e segue sendo notoriamente
insuficiente para o atendimento
das significativas demandas sociais da população. No entanto, nos
últimos quatro anos, são claros e
mais contundentes os retrocessos
neste processo – que podem, inclusive, ter revertido parte dessa
tendência.
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A implementação do chamado “Orçamento Secreto” – um esquema
institucionalizado de apropriação
de parte do orçamento nacional
sem fiscalização adequada por
líderes partidários ao Executivo
Federal – é um exemplo disso, similar ao fenômeno vivido no Brasil
até 2005 sob o então “Escândalo do
Mensalão”. Não é o único, porém.
Outras iniciativas de diferentes
impactos, mas igualmente problemáticas, também têm sido reportadas com razoável frequência na
mesma direção. Elas incluem os
ataques diretos do presidente e dos
seus aliados à integridade do sistema eleitoral; a disfuncional atuação das forças armadas em áreas
alheias àquelas da sua expertise
(como a gestão da saúde ou mesmo
a presidência de uma petroleira
estatal); o cerceamento do direito
de minorias a partir de retórica belicosa somada a medidas demasiadamente ideológicas por parte do
Ministério da Saúde e do Ministério
da Mulher e dos Direitos Humanos;
as tentativas recorrentes de minar
a credibilidade de instituições independentes, como a imprensa e o
Supremo Tribunal Federal (STF);
entre outros.
Embora indireto, o impacto econômico de tudo isso tende a ser significativo. A partir da premissa de
racionalidade dos agentes (ainda
que imperfeita), é incontroverso inferir que investidores – sejam eles
domésticos ou, principalmente,
estrangeiros – terão maior aversão
ao risco ao identificarem a deterio-

ração do ambiente institucional em
curso, que no longo prazo produz
capturas regulatórias, menor qualidade de policymaking e, no limite, como discutido nos trabalhos
de Acemoglu, menor crescimento
econômico. Para além da dimensão
moral, a promoção da democracia
é, portanto, um tema fundamentalmente econômico e, por isso,
precisa ocupar espaço central nas
prioridades dos economistas no
Brasil.

Nos últimos quatro anos, economistas simpáticos à agenda (ou
ao menos à retórica) econômica
do atual governo – notoriamente
aqueles ligados ao mercado financeiro, que precisam fazer avaliações do cenário macroeconômico
em tempo real – têm vivido certo
dilema com relação a tal fenômeno.
Sob pena de serem absorvidos pela
chamada polarização política, muitos têm feito esforços ativos para
avaliar as medidas promovidas
pelo Ministério da Economia de
forma separada do que faz o restante do governo. Trata-se de uma
tentativa de sanitizar tais iniciativas, e blindá-las da influência do
ambiente político do seu entorno.
Ocorre que tal manobra é falaciosa
e contraproducente, na medida em
que não é possível dissociar o efeito de medidas econômicas de dinâmicas políticas com impacto direto
na qualidade da democracia. Não
é possível, por exemplo, avaliar o
sucesso da independência do Banco
Central com relação à sua capacidade de controlar a inflação se os

ataques às instituições patrocinados pela Presidência da República
também afetam as expectativas
econômicas e, consequentemente,
os níveis de volatilidade financeira.
Analogamente, também é ineficiente e impreciso pensar em soluções
para o problema fiscal e para a
inf lação quando o governo trabalha ativamente para distribuir
parcelas do orçamento para grupos
apoiadores das suas aventuras antidemocráticas, como militares e
grupos de caminhoneiros.

Os esforços de tais economistas,
portanto, não colaboram para o
debate econômico. Na verdade,
eles prestam um desserviço a ele
e à sociedade ao alimentarem a
crescente percepção de desconexão da ciência econômica da realidade prática dos brasileiros. As
acusações muitas vezes injustas
de ‘demasiado economicismo’ que
enfrentam técnicos que participam do debate nacional se tornam
progressivamente mais legítimas
quando os economistas tentam
isolar as medidas econômicas tomadas pelo governo do contexto
no qual elas foram concebidas. Isso
é particularmente grave quando o
contexto é marcado por uma deterioração da democracia, como o
atual.
É grave o momento que vive o Brasil no âmbito democrático-institucional. Não é desejado que um
candidato à reeleição ao cargo mais
importante do país ataque, explicitamente e sem evidências – inclusi-
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ve para uma plateia de embaixadores estrangeiros – o
nosso sistema eleitoral. Em razão dessa gravidade, o
debate econômico precisa se adaptar. As discussões de
policy, por exemplo, com relação às melhores estratégias para melhoria do sistema tributário ou das nossas
regras fiscais, precisa dar lugar ao tema prioritário e
fundamental da defesa da democracia. É preciso, antes
de falarmos sobre o que o governo deve fazer para
enfrentar os problemas da inflação e do desemprego,
que garantamos que a forma como o governo fará isso
será baseada em princípios democráticos inegociáveis.
A exemplo dos juristas da USP, os quais mobilizaram a
sociedade brasileira em 11 de agosto, é preciso que os
economistas também assumam sua responsabilidade
neste momento.

1 ACEMOGLU, D. et al. Democracy does cause growth. Journal of
Political Economy, 2016.
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(*) Economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e
mestre em economia política pela Universidade de São Paulo.
(E-mail: gabrielchbrasil@gmail.com).
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Relatório de Indicadores Financeiros1
Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

Em 02/jan/2012 foram (teoricamente) investidos R$ 100 em quatro carteiras long-short tradicionais da literatura de Economia
Financeira. O Gráfico 1 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 – 12/08/2022)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

-1,72%

-0,54%

0,90%

5,64%

Mês atual

3,66%

-0,98%

-8,52%

9,10%

Ano atual

-12,94%

10,65%

14,65%

-0,20%

2010-2022

-51,16%

6,68%

879,39%

-18,18%
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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 - 12/08/2022)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

CRFB3

1087,07

PETR4

3,10

2.

RAIL3

959,53

BRAP4

3,80

3.

HAPV3

732,64

BRKM5

3,92

4.

PETZ3

691,64

USIM5

4,77

5.

APER3

545,08

AGRO3

5,39

6.

PTBL3

380,88

VALE3

5,43

7.

COCE5

264,07

LAVV3

6,66

8.

AESB3

214,91

LEVE3

6,93

9.

ITUB4

198,57

MRFG3

7,10

10.

RENT3

189,78

UNIP6

7,44
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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 in-

terest individuais. A Tabela 3 reporta os cinco maiores

short interest individuais e taxas de aluguel da semana

passada, tanto em nível como primeira diferença (no

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

Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 11/08/2022)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Taxa de Aluguel

Short interest
1.

IRBR3

20,78%

TRAD3

60,10%

2.

VIIA3

14,25%

SHOW3

29,56%

3.

ALSO3

11,16%

IRBR3

28,18%

4.

COGN3

10,83%

FHER3

22,83%

5.

CASH3

10,63%

EZTC3

20,73%

Variação no short interest
1.

LWSA3

2,06%

2.

MRVE3

3.

ALPA4

4.
5.

Variação na taxa de aluguel
SHOW3

8,44%

1,53%

LWSA3

3,99%

0,95%

MODL3

3,16%

PETZ3

0,82%

TRPL3

3,00%

BRML3

0,82%

AVLL3

3,00%
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O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVESPA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura espera2
da para o mercado americano calculado pela CBOE®.

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

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 30/04/2022)

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.
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eh
O Sistema de Economia Política da UNCTAD
Rômulo Manzatto (*)

Fundada há quase seis décadas,
a Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD) se estabeleceu como um
fórum alternativo em que as economias do sul global podiam reivindicar em conjunto melhores condições para seu desenvolvimento
e integração à economia mundial.

Com o tempo, a UNCTAD estabeleceu uma abordagem teórica específica para pensar o desenvolvimento econômico, o que levou a
organização a trilhar uma trajetória de pensamento singular e a
consolidar uma contribuição intelectual expressiva ao pensamento
sobre desenvolvimento econômico.
Essas e outras afirmações podem
ser encontradas em artigo de Ricardo Bielschowsky e Antonio Car-

los Macedo e Silva sobre o sistema
de economia política formado pelas
ideias originadas na UNCTAD.1

Ao abordar a evolução das ideias
econômicas da UNCTAD, Bielschowsky e Macedo e Silva recorrem ao
estudo da história do pensamento
em economia como estruturado
por Joseph Schumpeter em sua
influente História da Análise Econômica. Da obra de Schumpeter
provém o conceito de Sistema de
Economia Política empregado pelos
autores.2
Schumpeter estrutura seu estudo
da história das ideias econômicas
a partir de três dimensões fundamentais, caracterizadas por ele
como História da Análise Econômica, História do Pensamento Econô-

mico e a História dos Sistemas de
Economia Política.
A História da Análise Econômica,
como sugere mesmo o título da
obra do economista austríaco, é
a principal dimensão do estudo e
refere-se ao que Schumpeter considera como o núcleo teórico das
obras estudadas.

Por sua vez, a História do Pensamento Econômico é apresentada
como uma espécie de retrato da
opinião pública de determinado período sobre os temas econômicos
em voga em cada época.
Já os chamados Sistemas de Economia Política são o que Schumpeter
considera como amplos conjuntos
de propostas de políticas econômicas fundamentadas em princípios
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normativos específicos. É a categoria reservada por Schumpeter
para caracterizar, por exemplo, o
3
liberalismo econômico.

Para Bielschowsk y e Macedo e
Silva, as ideias econômicas da UNCTAD pertencem majoritariamente
a essa última categoria. Isso não
significa afirmar, alertam os autores, que o sistema de economia política da UNCTAD apoie cegamente
as soluções de mercado, por um
lado, ou que, por outro lado, defenda uma visão ingênua do Estado
como capaz de solucionar todos os
problemas econômicos.
A visão da UNCTAD é pragmática,
propõe um esforço conjunto dos
países em desenvolvimento para o
estabelecimento de novas políticas
de comércio e desenvolvimento
que possam ser integradas em uma
nova estratégia global de desenvolvimento econômico, defendem os
autores.

A contribuição da UNCTAD vai
além de uma abordagem teórica
abstrata do crescimento econômico. As propostas da organização
tomam como base um amplo conjunto de argumentos analíticos
e fatos estilizados, combinados a
uma visão histórica do processo de
desenvolvimento que se recusa a
ignorar o fato de que as trajetórias
de desenvolvimento nacionais são
condicionadas por estruturas externas e internas historicamente
determinadas, defendem os autores.

As propostas da UNCTAD, em geral,
combinam a visão histórica com
uma abordagem macroeconômica
estruturalista de base keynesiana
e kaleckiana. Isso significa dizer,
explicam os autores, que as propostas do órgão tomam como base
o entendimento de que o processo
de crescimento é determinado pela
demanda, e que na maior parte
do tempo a demanda agregada,
quando regulada somente por mecanismos de mercado, não é capaz
de garantir que não haja recursos
produtivos ociosos, em especial
capital e trabalho.
Bielschowsk y e Macedo e Silva
consideram que os fatos estilizados
que informam a visão de desenvolvimento da UNCTAD foram identificados por uma longa linhagem
de economistas que inclui Adam
Smith e Friederich List, passando
por Allyn Young, Raúl Prebisch,
Hans Singer até Nicholas Kaldor.
A principal descoberta dessa corrente de pensamento, defendem
os autores, é a de que o desenvolvimento econômico depende da
capacidade de um país ou região de
diversificar sua produção econômica, incorporando atividades econômicas mais sofisticadas, intensivas
em tecnologia e conhecimento.
Assim, para que os países em desenvolvimento possam diminuir a
distância que os separa dos países
desenvolvidos, é preciso que sejam
capazes de atingir ao menos um
grau mínimo de industrialização.
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Bielschowsk y e Macedo e Silva
ressaltam que essas proposições
não significam uma defesa de estratégias autárquicas de desenvolvimento, mas sim o estímulo a um
processo de integração econômica
internacional que tome a forma de
um desenvolvimentismo global.
Nesse sentido, a industrialização
dos países em desenvolvimento
não levaria a uma diminuição do
comércio global, mas sim a uma
mudança na composição das trocas
globais e, em última instância, a
uma maior integração econômica
multilateral que pode ser benéfica
a todos.

A partir dessas proposições, os
autores apresentam o que consideram ser os princípios normativos
da UNCTAD na defesa de um processo de globalização direcionado
para o desenvolvimento.

Entre estes princípios, destacam-se
a necessidade de maior integração
e cooperação entre as importantes
economias mundiais com o objetivo de garantir a estabilidade da
economia global. Também urgente
é a necessidade de se estabelecer
regulações e políticas públicas internacionais voltadas ao comércio
internacional, aos mercados de
commodities e ao setor financeiro
de forma a fomentar o surgimento
de um padrão menos desigual de
comércio e desenvolvimento.
Ainda de acordo com os autores,
uma ordem econômica internacio-

economia & história: difusão de ideias econômicas
nal bem-sucedida deve ser capaz de
estabilizar os preços das commodities e de levar em conta a interdependência entre desenvolvimento
econômico, comércio internacional
e finanças. Para ser bem-sucedida,
essa ordem internacional precisaria também ser capaz de auxiliar
e financiar o desenvolvimento e a
industrialização dos países em desenvolvimento, o que possibilitaria
a esses países superar sua situação
crônica de vulnerabilidade externa.

Em termos ideais, uma nova ordem
econômica internacional precisaria
assegurar que os países desenvolvidos garantissem o acesso das
exportações de bens primários e
industriais dos países em desenvolvimento. Nesses termos, as novas
iniciativas de coordenação econômica internacional precisariam
ser pensadas de forma a garantir o
espaço de autonomia das políticas
econômicas de cada país, principalmente para que os países em
desenvolvimento pudessem guiar
seus processos de transformação
econômica estrutural da melhor
maneira possível.
Além dos princípios citados, Bieslchowsky e Macedo e Silva afirmam
que outro fator essencial para a
construção de uma ordem econômica internacional bem-sucedida
consiste na capacidade de garantir
a estabilidade dos fluxos financeiros globais.
Mesmo assim, os autores alertam
para o fato de que os recursos fi-

nanceiros, como o Investimento Direto Estrangeiro (IDE), não podem
ser encarados como um fim em si
mesmo. Pelo contrário, devem ser
vistos como instrumentos subordinados a estratégias nacionais
e regionais de desenvolvimento,
capazes de garantir a expansão e
diversificação econômica dos países em desenvolvimento.
Nesse artigo, procurei apresentar
a perspectiva e os elementos metodológicos da abordagem de Ricardo Bielschowsky e Antonio Carlos
Macedo e Silva quanto ao sistema
de economia política formado pelas
ideias econômicas da UNCTAD.
Na próxima edição de Informações Fipe, pretendo avançar para
a reconstrução da cronologia das
ideias da UNCTAD como proposta
pelos autores. Até porque os princípios e ideias-força da UNCTAD aqui
apresentados foram consolidados
ao longo de décadas de atuação e
reflexão voltadas ao desenvolvimento.

economic development. Cheltenham/
Northampton: Edward Elgar Publishing,
2016.

BIELSCHOWSKY, R. Pensamento econômico brasileiro - o ciclo ideológico do desenvolvimentismo. 5ª. ed. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2004.
______. Cinquenta anos de pensamento na
CEPAL. Rio de Janeiro: Record, 2000.
SCHUMPETER, Joseph A. História da
análise econômica. Rio de Janeiro:
Aliança para o Progresso, 1964.

1 Ver Bielschowsky e Macedo e Silva (2016).

2 Ricardo Bieslchowsky adaptou a abordagem
de Schumpeter em trabalhos anteriores
sobre o pensamento econômico brasileiro e
latino-americano. Ver Bielschowsky (2000;
2004).
3 Para essa breve caracterização da abordagem de Schumpeter da história das ideias
econômicas tomo como base Schumpeter
(1964, p. 63-64).

Por isso, a trajetória das ideias da
UNCTAD diz muito sobre o contexto em que foram pensadas e sobre
os desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento nas últimas décadas.
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