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Mercado de Trabalho: Recuperação Expressiva nas Atividades
Mais Impactadas pela Pandemia
Vera Martins da Silva (*)

As últimas informações sobre o
mercado de trabalho brasileiro
trazem uma perspectiva otimista
sobre seu desempenho recente.
Segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua do
IBGE (PNADC), no trimestre móvel
de junho/julho/agosto de 2022
ocorreu aumento da Ocupação de
trabalhadores, redução de Desocupação e aumento do Rendimento
médio em relação ao trimestre
precedente. O número de Pessoal
Ocupado atingiu 99 milhões no
trimestre encerrado em agosto
de 2022, sendo o maior número
estimado desde o início da série
em 2012. Isso significa uma alta de
1,5% sobre o trimestre anterior,
março/abril/maio de 2022 (+1,5
milhão), e aumento de 7,9% em re-

lação ao mesmo trimestre do ano
anterior (+7,9 milhões).1

O Nível da Ocupação (relação entre
o Pessoal Ocupado sobre a População em Idade de Trabalhar) foi estimado em 57,1% (aumento de +0,7%
no trimestre). Este é o nível mais
alto desde dezembro de 2015, momento a partir do qual a economia
brasileira mergulhou numa recessão e estagnação desafiadoras. A
Taxa de Ocupação, que representa
as pessoas na Força de Trabalho
em relação à População em Idade
de Trabalhar, também apresentou
aumento de +0,2%, chegando a
62,7% no trimestre terminado em
agosto de 2022.
A População Desocupada atingiu
9,7 milhões de pessoas, uma queda

de 8,8% (-937 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior e atingiu
o menor número desde dezembro
de 2015. Com essas informações,
a Taxa de Desocupação, que indica
a relação entre as pessoas Desocupadas na semana de referência
da pesquisa em relação ao número
de pessoas na Força de Trabalho,
foi estimada pelo IBGE em 8,9%
no trimestre de junho a agosto
de 2022, com uma redução de 0,9
pontos percentuais em relação ao
trimestre anterior.2
Apesar da melhora dessas estimativas da PNADC, há outro conjunto
de informações sobre o trimestre
junho/julho/agosto de 2022 que
trazem uma visão problemática
sobre o mercado de trabalho: são
as estimativas de subutilização da
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mão de obra. Embora a População
Subocupada por Insuficiência de
Horas Trabalhadas tenha apresentado redução de 3,7% (-245 mil
pessoas) em relação ao trimestre
anterior, encontra-se num patamar
muito elevado, de 6,4 milhões de
pessoas. Os Desalentados, que
deixaram de procurar trabalho
no mês anterior à semana de referência da pesquisa, apresentaram
queda de 1,8% (-79 mil pessoas) relativamente ao trimestre anterior.
Apesar dessa redução, foram estimados em 4,3 milhões de pessoas.
Nesse trimestre encerrado em
agosto de 2022, o número divulga-

do pela PNADC/IBGE sobre a População Subutilizada no país foi de
23,9 milhões de pessoas, das quais
9,7 milhões são os Desocupados,
6,4 milhões de Subocupados por
Insuficiência de Horas de Trabalho
(-245 mil ou -3,7% em relação ao
trimestre anterior) e 7,9 milhões
de pessoas na Força de Trabalho
Potencial (-287 mil, -3,5% em relação ao trimestre anterior), que são
aqueles indivíduos que gostariam
de se inserir no mercado de trabalho caso tivessem uma perspectiva
possível. A Taxa Composta de Subutilização de Força de Trabalho
foi estimada em 20,5%, com queda
de 1,3% no trimestre contra o tri-

mestre precedente, e foi a menor
taxa estimada desde o trimestre
encerrado em maio de 2016.3

O Gráfico 1 apresenta a Taxa de
Desocupação e a Taxa Composta
de Subutilização da Força de Trabalho desde o primeiro trimestre
de 2012, destacando-se a queda
recente da desocupação medida
pelos dois indicadores, desde meados de 2021. A Taxa Composta de
Subutilização da Força de Trabalho
retornou ao seu valor médio do
início de 2012, enquanto a Taxa de
Desocupação encontra-se ainda 0,9
pontos percentuais acima do estimado nesse período.

Gráfico 1 - Taxa de Desocupação e Taxa Composta de Subutilização da Força de Trabalho (%)
Brasil, Jan/Fev/Mar/2012-Jun/Jul/Ago/2022

Fonte: PNADC/IBGE.
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A informalidade continua sendo
uma característica marcante do
mercado de trabalho no Brasil. No
trimestre junho/julho/agosto de
2022, o número de Ocupados sem
registro, incluindo os empregados
do setor privado sem carteira assinada, os trabalhadores por conta
própria sem CNPJ, os empregadores sem CNPJ e os trabalhadores
familiares auxiliares foi estimado
em 39 milhões de pessoas, 39,7%
do total dos Ocupados, o que mostra uma relativa estabilidade em
relação ao trimestre anterior.
Entre os informais, destaca-se o
grupo de Trabalhadores por Conta
Própria com 19,2 milhões de pes-

soas, 49% do total dos informais. O
Gráfico 2 apresenta a evolução da

taxa de informalidade no mercado
de trabalho brasileiro desde o final
de 2015. Observa-se a queda da

informalidade durante as fases iniciais da pandemia da Covid-19, que

derrubou as atividades produtivas
como um todo, destacando-se aqui
apenas os trabalhadores informais.

Interessante notar que apesar das
mudanças relativamente recen-

tes na legislação trabalhista e da
possibilidade de adoção de regime

tributário simplificado MEI (Microempresário Individual), a informa-

lidade continua muito forte no país.

Por categoria de emprego, em relação ao trimestre anterior (março/
abril/maio de 2022), a ocupação
em números absolutos cresceu de
forma mais significativa entre os
Empregados do Setor Privado (exclusive domésticos), com aumento
de 753 mil pessoas, das quais 47%
são sem carteira. Destaca-se também o aumento de Empregados do
Setor Público em 481 mil pessoas,
dos quais 69% sem carteira assinada. Isto sugere contratações informais pelo setor público no período
pré-eleitoral, quando ainda é possível contratação de pessoal, parte
das “ações de bondades” relativas a
esse período específico pelos agentes políticos incumbentes.

Gráfico 2 - Taxa de Informalidade das Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade Sobre a
População Ocupada. Brasil, Out/Nov/Dez/2015-Jun/Jul/Ago/2022. (%)

Fonte: PNADC/IBGE.
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Ainda no âmbito do aumento da
Ocupação, ocorreu aumento dos
Empregados por Conta Própria,
que foi estimado em 213 mil (neste
caso, com ampliação da formalização), crescimento dos Empregados por Conta Própria com CNPJ
(+4,3%) e redução dos Contra Própria sem CNPJ (-0,3%).

As categorias de trabalho que apresentaram um crescimento modesto
em relação ao trimestre anterior
foram os Trabalhadores Domésticos (+63 mil pessoas) e os Empregadores (+67 mil). Entre os Trabalhadores Familiares Auxiliares
ocorreu redução de 81 mil pessoas.
Entre as atividades produtivas, a
Ocupação cresceu principalmente
no Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas
(+566 mil) e na Administração
Pública, Defesa, Seguridade Social,

Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais (+488 mil). O setor
Outros Serviços (basicamente serviços privados de saúde e educação
destinados às famílias) também
apresentou crescimento relevante
(+211 mil). Estes são setores que
sofreram muito durante o período
da pandemia da Covid-19 e sua
recuperação nos últimos meses
decorre exatamente do retorno à
normalização de suas atividades.
O Rendimento Médio Habitualmente recebido no trimestre junho/
julho/agosto foi estimado em R$
2.713 − um aumento de 3,1% sobre
o trimestre anterior −, mas estável
em relação ao mesmo trimestre
do ano precedente. A Massa de
Rendimentos Reais foi estimada
em R$ 263,5 bilhões nesse último
trimestre, apresentando uma alta
de 4,7% em relação ao trimestre
anterior e aumento de 7,7% em re-
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lação ao mesmo trimestre do ano
anterior. Apesar da recuperação
recente, o Rendimento Médio Efetivamente Recebido e a Massa de
Rendimentos Reais no trimestre
junho/julho/agosto de 2022 ainda
estão 5% abaixo do valor recebido
no início da pandemia da Covid-19,
no trimestre fevereiro/março/abril
de 2020.
O Gráfico 3 apresenta a evolução
dos Rendimentos Reais e da Massa
de Rendimentos Reais entre janeiro/fevereiro/março de 2012 e
junho/julho/agosto de 2022. Os
picos de rendimentos referem-se
ao pagamento do décimo terceiro
salário, coincidindo com as festas
de fim de ano. A partir de abril de
2020, tanto os rendimentos como a
massa de rendimentos do trabalho
despencaram com a pandemia e a
recuperação tem ocorrido principalmente no setor de serviços.
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Gráfico 3 - Rendimento Médio Real Efetivamente Recebido (R$, linha, eixo à esquerda) e Massa de Rendimento
Real (R$ Milhões, Coluna, eixo à Direita), Jan/Fev/Mar/20122 a Jun/Jul/Ago/2022

Fonte: PNADC/IBGE.

Entre os trabalhadores formais, segundo os dados do
Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência,
no ano de 2022, até agosto, houve uma geração líquida
de 1,8 milhões de vínculos empregatícios (+4,6% de
aumento no acumulado do ano contra o mesmo período do ano anterior).4 Do total de novos vínculos, 55%
deles estão nos Serviços (exclusive Comércio), que
apresentou aumento de um milhão de novos vínculos
no acumulado do ano. Uma atividade que se destacou
foi a Educação Pública, com um saldo de vínculos criados de 156 mil (+9%).

O setor que apresentou o crescimento relativo mais
expressivo foi a Construção, com aumento de 260 mil
vínculos (+11%). Na Indústria de Transformação, o aumento de vínculos foi de 297 mil (+4%), na Agropecuária o crescimento de vínculos foi de 110 mil (+6,6%) e
no Comércio o aumento foi de apenas 160 mil (+1,6%).

1 Como o trimestre semelhante do ano anterior ainda se encontrava
deprimido em função da pandemia, neste artigo optou-se por focar

no desempenho do último trimestre com dados disponíveis (junho/
julho/agosto de 2022) em relação ao trimestre anterior (março/abril/
maio de 2022).

2 Os Desocupados são aqueles que, embora não tivessem um trabalho,
fizeram ações no sentido de obter alguma forma de trabalho no mês
anterior à semana de referência.

3

A Taxa Composta de Subutilização de Força de Trabalho é
definida pela PNADC como o percentual de pessoas desocupadas,
subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de
trabalho potencial em relação à Força de Trabalho Ampliada. Esta
última, além da Força de Trabalho (Ocupados mais Desocupados),
inclui ainda a Força de Trabalho Potencial, que é composta por pessoas de 14 anos ou mais de idade, que na semana de referência não
estavam ocupadas nem desocupadas, mas possuíam potencial de se
transformarem em Força de Trabalho. A Força de Trabalho Potencial
foi estimada em 7,9 milhões no trimestre encerrado em agosto de
2022. Nesse mesmo período, a Força de Trabalho Ampliada foi estimada em 116,6 milhões de pessoas, enquanto a Força de Trabalho
usualmente usada no cálculo da Taxa de Desocupação foi estimada
em 108,7 milhões no trimestre junho/julho/agosto de 2022.

4 Os valores entre parênteses são a variação em relação ao acumulado
no mesmo período de janeiro a agosto do ano de 2021, obtido da
Tabela 6 do Novo Caged, Estatísticas Mensais do Emprego Formal.
Ministério do Trabalho e Previdência, ago. 2022. Acesso ao site em:
10 out. 2022.
(*) Economista e doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Evolução dos Aposentados, Pensionistas e Contribuintes da Previdência Social
Rogério Nagamine Costanzi (*)

1 Introdução
Com o avanço do processo de envelhecimento populacional no Brasil,
as últimas décadas têm sido marcadas por um relevante incremento
do total de aposentados e pensionistas no país. Por outro lado, seja
pela questão demográfica, mas
também pelo fraco desempenho
econômico brasileiro na última
década, o crescimento dos contribuintes tem sido baixo e muito
inferior ao dos beneficiários. Essa
tendência tende a ser estrutural
pelo rápido e intenso envelhecimento populacional que, embora tenha sofrido uma inflexão de
curto prazo por conta da pandemia
de covid, não deve interromper no
longo prazo a referida tendência

demográfica. Contudo, o fraco desempenho em termos econômicos
na última década, com grave recessão nos anos de 2015 e 2016, bem
como forte retração em 2020, por
conta da pandemia, acabou agravando ainda mais o descompasso
entre contribuintes e beneficiários
da Previdência Social.
De forma a analisar essas questões,
o presente artigo está organizado
da seguinte forma:

a) na segunda seção será feita uma
análise da evolução de aposentados, pensionistas e contribuintes
para a previdência a partir dos
dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios anual
(PNAD Contínua anual) para o
período de 2012 a 2021;

outubro de 2022

b) na terceira parte serão feitas as
considerações finais.

2 Evolução de Aposentados, Pensionistas e Contribuintes para a
Previdência
Considerando os dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (PNAD) para
o período de 2012 a 20211, houve
um relevante incremento do total
de aposent ados e pensionist as
no Brasil. A partir dessa fonte de
dados, o total de aposentados e
pensionistas no Brasil teria crescido de cerca de 23,1 milhões, no
ano de 2012, para cerca de 26,7 milhões no ano de 2021 (Tabela 1). Tal
comportamento representaria um
incremento da ordem de 15,6%,

9
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que indica um crescimento médio
anual de ordem de + 1,6% a.a. no
período de 2012 a 2021 (Tabela 1).
Em termos absolutos, foram cerca
de 3,6 milhões a mais de aposentados e pensionistas no referido período, ou seja, um incremento médio
anual de cerca de 400 mil.

O comportamento não se deu de
forma homogênea entre as diferentes regiões do país, havendo
um ritmo mais acelerado de crescimento nas regiões Norte e Centro-Oeste, que são justamente aquelas
onde o processo de envelhecimento
se encontra menos avançado do

que nas demais regiões e onde o
incremento superou a média de
2%a.a.. Já nas demais regiões, o
ritmo de crescimento ficou abaixo
do patamar de 2%, e a menor taxa
foi observada na Região Nordeste,
com alta média anual de 1,2%a.a..

Em termos de participação regional, no período entre 2012 e
2021, apenas as regiões Nordeste
e Sudeste tiveram queda na participação do total de aposentados e
pensionistas no Brasil, enquanto
as demais regiões tiveram crescimento. De qualquer forma, até pela
distribuição populacional, cerca de

7 em cada 10 aposentados e pensionistas do país se encontram nas
regiões Sudeste e Nordeste.

Cabe ressaltar, entretanto, que a
comparação entre as estimativas
amostrais apresentadas pela PNAD
Contínua Anual e os dados de registros administrativos indicam a
possibilidade de alguma subestimativa ou mesmo a não captação
de forma integral dos beneficiários.
Contudo, essa comparação mais
profunda, que precisa ser feita,
extrapola os objetivos do presente
2
artigo.

Tabela 1 – Evolução do Total de Aposentados e Pensionistas – Brasil
PNAD Contínua Anual de 2012 a 2021 em Mil Pessoas e em %
Participação da Região no Total do
Brasil em %

Ano
Região

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Crescimento Acumulado e Médio Anual em %
entre 2012 e 2021

2012 (em mil
pessoas)

2021 (em mil
pessoas)

2012

2021

Crescimento
Acumulado em %

Crescimento Médio
Anual em %a.a.

23.101
1.090
5.968
10.736
4.050
1.256

26.714
1.333
6.646
12.371
4.773
1.590

100,0
4,7
25,8
46,5
17,5
5,4

100,0
5,0
24,9
46,3
17,9
6,0

15,6
22,3
11,4
15,2
17,9
26,6

1,6
2,3
1,2
1,6
1,8
2,7

Fonte: Elaboração a partir dos dados da PNAD Contínua anual .

O crescimento tem ocorrido tanto
em termos absolutos como também em termos relativos ou em %
da população total. A participação
dos aposentados e pensionistas na
população total cresceu de 11,7%
para 12,6% entre 2012 e 2021 (ver
Tabela 2 e Gráfico 1). O incremento

ocorreu para todas as regiões do
País, sendo que, em 2021, a participação variava do menor patamar
de 7,2%, na Região Norte, para um
percentual mais elevado de 15,7%
na Região Sul, que é aquela de perfil mais envelhecido no país. Como
a tendência é de continuidade do

incremento da participação dos
idosos na população total, esse processo de alta da importância relativa dos aposentados e pensionistas
observado entre 2012 e 2021 deve
se prolongar de forma contínua e
duradoura no longo prazo ou nas
próximas décadas.
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Tabela 2 – Participação dos Aposentados e Pensionistas na População Total – Brasil/Regiões
PNAD Contínua Anual de 2012 e 2021 em % do Total
Região
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

2012
11,7
6,6
10,9
12,9
14,3
8,6

2021
12,6
7,2
11,6
13,8
15,7
9,6

Fonte: Elaboração a partir dos dados da PNAD Contínua anual.

Gráfico 1 – Participação dos Aposentados e Pensionistas na População Total – Brasil/Regiões
PNAD Contínua Anual de 2012 e 2021 em % do Total
18,0
15,7

16,0
13,8

14,0

12,9

em % da população total

12,6
12,0

14,3

11,7
10,9

11,6
9,6

10,0
8,6
8,0
6,6

7,2

2021

6,0
4,0
2,0
0,0

Brasil

Norte

Nordeste

Sudeste

Brasil e regiões

Fonte: Elaboração a partir dos dados da PNAD Contínua anual.
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A partir dos microdados da Pnad Contínua Anual
também é possível detalhar o perfil dos aposentados,
pensionistas e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social
(BPC/LOAS). Quando se consideram esses beneficiários, a participação na população total chega a 13,7%
no ano de 2021. Também pode-se notar que as mulheres são maioria tanto entre os beneficiários de aposentadoria e pensão (56,9% do total) como no agregado
com o BPC/LOAS (56,7% do total – ver Tabela 3). Dada
essa predominância feminina, enquanto a participação de aposentados pensionistas na população total,
em 2021, era de 11,1%, entre as mulheres, esse percentual se elevava para 14% (Tabela 3). Quando se

consideram os beneficiários de aposentadoria, pensão
ou BPC/LOAS a participação na população total, em
2021, era estimada em 12,1% e 15,2%, respectivamente, para homens e mulheres.
Outro aspecto relevante é que, como esperado, o
percentual da população que recebe aposentadoria,
pensão ou BPC/LOAS cresce com a idade, chegando
ao patamar de 92,5% e 92,7%, respectivamente, para
idosos com 80 anos ou mais e 90 anos ou mais de idade
(Gráfico 2). Entre a população idosa com 60 anos ou
mais de idade, aproximadamente 73,8% eram beneficiários de aposentadoria, pensão ou BPC/LOAS − cerca
de 23,1 milhões de um total de 31,2 milhões.

Tabela 3 – Beneficiários de Aposentadoria, Pensão e BPC/LOAS na População Total Segundo Sexo –
Brasil PNAD Contínua Anual de 2021 - Em Milhões e em % do Total
Variável

Homens

Mulheres

Total

População Total (em milhões) (a)

103,9

108,7

212,7

Beneficiários de Aposentadoria e
Pensão (em milhões) (b)

11,5

15,2

26,7

Beneficiários de Aposentadoria,
Pensão ou BPC/LOAS (em
milhões) (c)

12,6

16,5

29,1

(b) / (a) em %
(c) / (a) em %

11,1
12,1

14,0
15,2

12,6
13,7

Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD Contínua anual – 5º visita.
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Gráfico 2 – Participação dos Aposentados, Pensionistas ou BPC/LOAS na População Total Segundo Idade
(em Anos) – Brasil PNAD Contínua Anual de 2021 em % do Total
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Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD Contínua anual - 5º visita.

Em seguida à análise da evolução do total de beneficiários de aposentadoria e pensão também é interessante
estudar o comportamento dos contribuintes na PNAD
Contínua Anual. Segundo dados do IBGE, a evolução
do total de contribuintes entre 2012 e 2021 foi bastante desfavorável no período. Esse resultado deve ser
decorrência tanto da questão demográfica, tendo em
vista o impacto da redução das taxas de fecundidade/
fertilidade, como também do desempenho econômico também afetado muito negativamente por uma
forte recessão nos anos de 2015 e 2016, com baixo
crescimento no período de 2017 a 2019 e expressiva
retração em 2020 por conta da pandemia. Esse cenário
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econômico pouco favorável certamente teve efeitos
negativos sobre o mercado (formal) de trabalho e,
consequentemente, sobre a evolução de contribuintes
para a previdência social.

O total de contribuintes para a previdência em qualquer trabalho, pelos dados da PNAD Contínua Anual,
em 2021, era de 57,9 milhões, patamar apenas 3,9%
superior ao observado no ano de 2012 e abaixo do
estimado nos anos de 2014 a 2019 (Gráfico 3). Em
termos de crescimento médio anual, o incremento
dos contribuintes nesse período de 2012 a 2021 foi de
apenas + 0,42%a.a..
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Gráfico 3 – Evolução dos Contribuintes para Previdência (em Qualquer Trabalho) –
Brasil
PNAD Contínua
Anual
2012 a em
2021milhões
em Milhões
Contribuintes
Previdência
(em qualquer
trabalho)
- Brasil - 2012 a
2021

61,0
60,0
59,0
58,0
57,0
56,0
55,0
54,0
53,0
Contribuintes Previdência (em qualquer
trabalho) em milhões

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

55,8

57,6

59,9

60,3

59,4

58,3

58,7

59,5

56,4

57,9

Fonte: Elaboração a partir dos dados da PNAD Contínua. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/
populacao/17270-pnad-continua.html?edicao=34420&t=downloads.

Como o incremento dos contribuintes no período de
2012 a 2021 foi muito inferior ao observado na evolução dos beneficiários de aposentadoria e pensão,
a relação entre contribuintes e beneficiários caiu no
referido período. A tendência estrutural, por conta da
demografia e do rápido envelhecimento populacional
é que essa relação caia ainda mais nas próximas décadas. De forma simplificada, pode-se estimar que a
relação entre contribuintes e beneficiários para previdência caiu de 2,41 e 2,48, respectivamente, em 2012
e 2014, para 2,17 no ano de 2021 (Gráfico 4). Além da
tendência de queda estrutural por conta da questão
demográfica, também pesou o fraco desempenho em

termos de crescimento econômico e do mercado formal de trabalho no período de 2012 a 2021.
Ademais, cabe destacar que tal relação não considera
que além dos benefícios de aposentadoria e pensão
há outros como o auxílio-doença ou por incapacidade
temporária, salário-maternidade e outros, de tal sorte
que a relação entre contribuintes e beneficiários da
previdência seria ainda menor. A relação tende a ser
ainda menor na medida em que existem benefícios
assistenciais como o BPC/LOAS, que pode ser considerado uma aposentadoria de caráter não contributivo.
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Gráfico 4 – Evolução da Relação entre Contribuintes para Previdência / Beneficiários de
Relação entre Contribuintes/Beneficiários de Aposentadoria e
Aposentadoria e Pensão Brasil PNAD Contínua Anual 2012 a 2021
Pensão - Brasil - 2012 a 2021
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Fonte: Elaboração a partir dos dados da PNAD Contínua.

3 Considerações Finais
Como mostrado no presente artigo,
o período de 2012 a 2021 foi caracterizado pelo incremento da participação dos beneficiários de aposentadoria, pensão ou BPC/LOAS
na população total. Essa tendência
estrutural reflete o próprio processo de envelhecimento populacional
e do aumento da importância relativa dos idosos na população total.
Entre 2012 e 2021, a participação
dos aposentados e pensionistas na
população total cresceu de 11,7%
para 12,6%. No ano de 2021, a
referida participação foi de 11,1%
e 14%, respectivamente, para homens e mulheres. O sexo feminino,
em 2021, respondeu por 56,9% do

total de aposentados e pensionistas no país.

No ano de 2021, o percentual da
população que recebia aposentadoria, pensão ou BPC/LOAS chegou
ao patamar de 92,5% e 92,7%,
respectivamente, para idosos com
80 anos ou mais e 90 anos ou mais
de idade. Entre a população idosa
ou com 60 anos ou mais de idade,
cerca de 73,8% eram beneficiários
de aposentadoria, pensão ou BPC/
LOAS − aproximadamente 23,1 milhões de um total de 31,2 milhões.
A evolução dos contribuintes no
período de 2012 a 2021 foi desfavorável, tanto pela questão estrutural do impacto de redução
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da fertilidade/fecundidade como
também pelos efeitos negativos
do baixo crescimento econômico
e fraco desempenho do mercado
formal de trabalho no referido período. Certamente, houve um peso
relevante da forte recessão dos
anos de 2015 e 2016 e da retração
observada no ano de 2020. Como
consequência, o incremento de
contribuintes entre 2012 e 2021 foi
muito mais baixo que o observado
entre beneficiários de aposentadoria e pensão (+0,42%a.a. contra
+ 1,6%a.a.). A estimativa é que a
relação entre contribuintes e beneficiários (aposentadoria e pensão)
para a previdência caiu de 2,41 e
2,48, respectivamente, em 2012 e
2014, para 2,17 no ano de 2021.
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1 Dados extraídos de https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7426. Fonte:
IBGE.

2 A título de exemplo, a PNAD apontou para um volume de 26,7 milhões de aposentados e pensionistas no país. Apenas o Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) contabilizava no final de 2021 cerca
de 30 milhões de benefícios de aposentadoria e pensão. Mesmo excluindo aqueles que acumulavam o benefício ainda permanecia um
valor superior ao estimado pela PNAD e ainda há os aposentados e
pensionistas dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
Outro exemplo é que a PNAD Contínua anual estimava cerca de 2,9
milhões de beneficiários do BPC/LOAS enquanto o dado do registro
administrativo apontava, no final de 2021, para cerca de 4,7 milhões
de beneficiários.
(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá/Espanha e pela
Organização Ibero-americana de Seguridade Social (OISS). Doutoran-

do em Economia pela Universidade Autônoma de Madrid. O autor teve
passagens pelo Ministério da Previdência Social (assessor especial do
Ministro, Diretor do Departamento do RGPS e Coordenador-Geral de
Estudos Previdenciários), Ministério do Trabalho e Emprego (assessor
especial do Ministro e Coordenador-Geral de Emprego e Renda), Ministério do Desenvolvimento Social, IPEA (Coordenador de Seguridade
Social) e OIT. Foi membro do Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS), do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(CODEFAT) e do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI).
Ganhador do Prêmio Interamericano de Proteção Social (2° lugar) da
Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) em 2015 e do
Prêmio SOF de Monografia (2º lugar) do Ministério do Planejamento/
ESAF em 2016. Foi Presidente do Cone Sul da Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) e Vice-Presidente da Comissão de
Adultos Mayores da Conferência Interamericana de Seguridade Social
(CISS). (E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br).
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Economia e Risco Político: Os Desafios do Brasil para 2023
Gabriel Brasil (*)

O Brasil vem de uma década de baixo crescimento, desemprego persistente e redução da nossa renda média.
Em 2011, nosso PIB per capita era de USD 13.245, ao
passo que, em 2021, o indicador chegou a USD 7.564 –
uma redução de 43% (ressalvados os impactos da va-

riação cambial). Como consensuado na literatura, tal
expressiva deterioração é, em boa medida, resultado

direto dos limitados níveis de investimento do país –
sistematicamente abaixo dos 22%.

Gráfico - Taxa de Investimento como Proporção do PIB, 2011-2022*

Fonte: IBGE.
Taxa de 2022 com referência aos dados do segundo trimestre.

Os determinantes da taxa de investimento e as suas
reais influências no fenômeno brasileiro da última década, por sua vez, são mais controversos, opondo escolas de pensamento diferentes e ensejando proposições
de policy por vezes ortogonalmente antagônicas. No
entanto, parece haver pouca discussão acerca da relevância do papel da estabilidade político-institucional
no crescimento de médio prazo de um país emergente
como o Brasil.
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Nos últimos anos, vivemos um período de instabilidade que foi/é concomitante ao processo de derrocada
da nossa economia. Além de um processo de impeachment polarizante entre 2015 e 2016, navegamos uma
presidência reformista, porém, extremamente impopular, entre 2016 e 2018 e, nos últimos quatro anos,
um mandato de poucos precedentes em termos de
desarmonia institucional e de deterioração da nossa
coesão social. É muito difícil, do ponto de vista teó-
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rico, discordar da tese de que tal
sequência de desarranjos provavelmente teve impacto significativo
nas nossas taxas de investimento
– representando parte daquilo que
estudiosos da ciência política chamam de risco político.

De acordo com tal literatura (por
exemplo, RICE; ZEGART, 2018)1 ,
investidores e corporações fazem
exercícios conscientes e racionais
acerca das implicações econômicas
associadas a alocações de capital
em países que apresentam dinâmicas políticas potencialmente
instáveis e/ou adversas para o ambiente de negócios. Grosso modo,
tais agentes evitam e/ou reduzem
investimentos em países em que há
pouca previsibilidade, do ponto de
vista político, acerca dos rumos da
economia (além de despriorizarem,
também, aqueles com elevados
níveis de agitação social, entre outros fatores).
As eleições de 2022 que sugerem
(ao menos em 16 de outubro, data
da escrita deste artigo) uma mudança de governo para o ano que
vem, tendem a mexer neste contexto para o caso brasileiro. Como indicado pela maioria das pesquisas,
a oposição liderada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve
sair vitoriosa, o que representará
um feito sem precedentes na história da nossa jovem democracia,
que reelegeu todos os presidentes
desde quando o instituto da reeleição foi introduzido, em 1997. Isso
significa que os atores mais im-

portantes para o cenário de risco
político brasileiro devem se alterar.
No entanto, isso não significa, necessariamente, que os riscos também se reduzirão. É importante
haver clareza sobre quais fatores,
a despeito do vencedor da disputa
eleitoral, persistirão – demandando do próximo governo um esforço
ativo para sua mitigação. Embora a
substituição de atores possa favorecer a mitigação de certos riscos,
o endereçamento de outros dependerá de medidas deliberadamente
voltadas para a melhoria do perfil
de investimento do Brasil, sobretudo nos eixos seguintes.

1 Democracia

O mais evidente deles tem a ver
com a consolidação da democracia
em si. De acordo com indicadores
diversos, tal instituição se deteriorou no Brasil nos últimos anos.
Segundo o relatório Variações da
Democracia (V-Dem), da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, o
Brasil foi o quarto país que mais se
afastou da democracia em 2020. 2
Estes resultados são endossados
pelo Democracy Index, da revista
britânica The Economist, que mostra uma redução das credenciais
democráticas brasileiras entre
2020 e 2021.
A partir da incontroversa premissa
de que democracia é um espectro
– e não um fenômeno binário – o
risco da sua deterioração gradual é

latente em países com instituições
frágeis, e os impactos econômicos
associados são bem documentados, inclusive na América Latina
e na própria história brasileira
(ainda que uma deterioração mais
aguda, como um golpe de estado,
não ocorra). A deterioração da
democracia brasileira permanece
um risco central nas ambições
econômicas para o próximo ano,
que, portanto, precisa ser tratado
como tal pelos atores pertinentes
– quais sejam, o governo federal, o
Congresso Nacional, o Judiciário e a
sociedade civil.

2 Coesão Social

Apesar de não ser novidade para o
Brasil, a polarização política acentuada nos últimos anos trouxe
consigo elementos de radicalização
– provavelmente fomentados, em
larga medida, pela retórica belicosa do atual presidente da República. Tal radicalização, por sua vez,
armazena riscos latentes de agitação social, que também representam riscos políticos importantes
para empresas e investidores na
medida em que a coesão social impacta (i) padrões de consumo; (ii) a
probabilidade de choques regulatórios abruptos; e (iii) disrupções no
ambiente operacional geradas por
protestos em larga escala.

3 Meio Ambiente

Embora seja um tema mais específico e não tenha representado,
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historicamente, um risco político
em si, o fenômeno das mudanças
climáticas transformou o debate
em torno da preservação e da recuperação do meio ambiente em risco
político. Isso se deve às esperadas
transformações regulatórias, tecnológicas e demográficas que serão
exigidas para o enfrentamento do
desafio do aquecimento global −
além dos impactos físicos associados ao mesmo fenômeno (como os
eventos climáticos extremos, cada
vez mais frequentes), que também
terão impacto institucional potencialmente significativo em países
emergentes e desenvolvidos.
No caso brasileiro, nossas credenciais no tema são mais que duvidosas atualmente. Cada vez mais, o
país tem se apresentado como mau
exemplo no assunto em razão das
suas assustadoras taxas de desmatamento e de deterioração ambiental em geral. Também se trata,
portanto, de um risco político persistente para 2023 a despeito do
vencedor das eleições de outubro,
com impacto inclusive no posicionamento internacional do Brasil –
e, portanto, nas suas perspectivas
de inserção em cadeias globais.

4 Corrupção

Tradicionalmente central em avaliações de risco político no contexto de investimento em países emergentes, o tema da corrupção segue
preponderante no Brasil apesar de

certos avanços institucionais da
década de 2010 (como a implementação da Lei da Delação Premiada).

De acordo com múltiplas evidências, inclusive denúncias diretas
3
da Transparência Internacional e
da Organização para Cooperação
e Desenvolv imento Econômico
4
(OCDE) , o Brasil apresentou retrocessos importantes no seu ambiente de integridade nos últimos anos.
Isso significa que o tema seguirá
jogando contra as perspectivas do
país de atrair investimento privado, sobretudo estrangeiro, a não
ser que seja devidamente endereçado a partir de 2023.

5 Conclusão

Uma eventual mudança de governo
pode trazer, de forma automática,
mudanças importantes – para o
bem ou para o mal – na condução
da política econômica. Isso, claro,
tem o potencial de impactar nossas
taxas de investimento, e, consequentemente, nossa performance
de crescimento de médio prazo.

No entanto, para além disso, é preciso discutir os gargalos do Brasil
– sob o ponto de vista do seu perfil
de risco – que não necessariamente
serão impactados por uma mudança de governo. Nos casos citados
anteriormente, é provável que isso
demande esforço ativo, seja do
setor público e/ou da sociedade
civil. Considerando os urgentes de-
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safios sociais associados ao nosso
baixo crescimento, é preciso que
tal debate comece o quanto antes.

1 RICE, C.; ZEGART, A. Political risk: how
businesses and organizations can anticipate global insecurity. Twelve, 2018.
2 Brasil é 4º país que mais se afastou

da democracia em 2020, diz relatório,
12 de abril de 2021. BBC Brasil. Disponível em: https://www.bbc.com/
portuguese/brasil-56724695. Último
acesso em: 16 out. 2022.

3 Transparência Internacional denun-

cia a comitê da OCDE retrocessos no
combate à corrupção no Brasil, 9 de
março de 2022. Disponível em: https://
transparenciainternacional.org.br/
posts/transparencia-internacional-denuncia-a-comite-da-ocde-retrocessosno-combate-a-corrupcao-no-brasil/.
Último acesso em: 16 out. 2022.

4 OCDE adota medida inédita contra o

Brasil após sinais de retrocesso no combate à corrupção no país, 15 de março
de 2021. BBC Brasil. Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-56406033. Último acesso em: 16
out. 2022.

(*) Economista pela Universidade Federal de
Minas Gerais e mestre em economia política
internacional pela Universidade de São Paulo.
(E-mail: gabrielchbrasil@gmail.com).
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O Teto de Gasto Ainda Existe?
Guilherme Tinoco (*)

Em relação à política econômica do país nos próximos
anos, uma das principais questões se refere à política
fiscal, notadamente acerca do futuro das regras fiscais. Esse tema até vem sendo explorado na campanha
presidencial, mas de maneira discreta, pois os temas
mais quentes da corrida eleitoral têm passado um
pouco distante da economia. Contudo, quando o tema
é abordado, a principal questão que surge é relacionada ao futuro do teto de gasto.
Há uma justificada cobrança em relação ao que os
candidatos propõem em relação às regras fiscais e,
especificamente, ao teto de gasto. Muitos analistas
manifestam preocupação com os candidatos que eventualmente acabariam com a regra do teto. Mas, nesse
ponto, cabe a pergunta: o teto de gasto ainda existe?

Neste texto, argumentamos que não. Embora ainda
exista formalmente, na prática ele já acabou há algum
tempo. Tal constatação vem tanto pelo passado, especialmente pelo que acontece em 2022, quanto pelo
futuro, começando pelo que vai acontecer em 2023.
Explicaremos a seguir.

Em relação ao que acontece em 2022, o Gráfico 1
explicita a violação ao teto de gasto. Pelas regras do
teto original, instituídas através da Emenda Constitucional 95, o limite de gasto em 2022 seria de R$ 1.610
bilhões. Pelas regras que modificaram o teto no final
de 2021 (Emendas 113 e 114), mudando a forma de
cálculo, o limite de gasto em 2022 seria de R$ 1.681 bilhões. Mas, na prática, a despesa primária oficialmente
prevista para o ano será de R$ 1.831 bilhões, ou seja,
mais de R$ 200 bilhões acima do teto original.

Gráfico 1 – Teto e Gasto Primário de 2022 (R$ Bilhões)
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Fonte: STN. Para o gasto primário total, a fonte é o Relatório bimestral de receitas e despesas do 4º bimestre.
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Sobre os números, há que esclarecer dois detalhes técnicos. O
primeiro é que, dentro da despesa
primária total, há algumas pequenas despesas de caráter recorrente
não sujeitas ao teto. O principal
exemplo é o Fundeb. Contudo, elas
costumam somar, anualmente, algo
entre R$ 30 bilhões e R$ 40 bilhões
apenas. Dessa forma, poderíamos
dizer que, grosso modo, esses R$
200 bilhões estão levemente superestimados.

Por outro lado, o segundo detalhe
técnico piora o quadro descrito
pelos números do Gráfico 1. Estamos falando dos precatórios.
Sabe-se que as Emendas 113 e 114,
frutos da PEC dos precatórios, postergaram parcela de pagamentos
que deveriam ser realizados em
2022. Nesse caso, portanto, poderíamos dizer que, grosso modo, esses
R$ 200 bilhões estão levemente
subestimados.
De maneira geral, esses dois efeitos
se anulam e podemos então afirmar que a despesa de 2022 está
cerca de R$ 200 bilhões acima do
teto. Algo inimaginável e, em se
tratando de uma regra fiscal, algo
também espantoso. É uma violação
muito grande, em ano eleitoral, que
fere totalmente o espírito e fundamentos de regras fiscais.

Cabe ainda lembrar que nos anos
2020 e, em menor escala, 2021, a
despesa primária também ficou
muito acima do teto. Os gastos
foram corretamente justificados,

em razão da pandemia, mas o fato
mostra que já são três anos em que
a regra do teto está parcialmente
“suspensa”. Será que voltará a ser
cumprida?

Nesse ponto, chegamos ao futuro e,
infelizmente, a resposta é negativa.
Como abordamos em artigo neste
boletim Informações Fipe no mês
passado, para 2023, o teto estimado no PLOA é de R$ 1.800 bilhões,
sendo que a despesa estimada na
proposta de orçamento ficou dentro deste limite. Contudo, a proposta orçamentária não considera
elevado volume de despesas praticamente certas. O principal exemplo é o Auxílio Brasil: na proposta,
o valor médio do benefício está em
R$ 405, mas ambos os candidatos à
Presidência já prometeram manter
o benefício extraordinário de R$
600. Somente essa alteração teria
um impacto de R$ 52 bilhões. Não
há espaço no teto, de maneira que
essa despesa terá que ser acomodada, de alguma forma, fora do teto.

Olhando, portanto, para o passado, presente e futuro, a conclusão
lógica é que a regra do teto já não
existe mais. Ela foi dinamitada
especialmente pelas Emendas 113
e 114, em 2021, pela Emenda 123,
de 2022 (fruto da PEC Kamikaze)
e pela proposta orçamentária de
2023 (conjugada com as promessas
de campanha). O fim do teto, dessa
forma, já aconteceu e a próxima
discussão será sobre qual regra
colocar no lugar. Timidamente, ela
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já começou, mas só deve se intensificar realmente depois das eleições.

Por fim, cabe uma última consideração. Se o teto foi abandonado,
por que o impacto nos mercados
financeiros foi aparentemente tão
limitado? Uma das explicações
tem a ver com os números fiscais,
em especial dívida e arrecadação.
Ambos foram bastante beneficiados pela alta inflação e também
pelo crescimento do PIB acima do
previsto. No caso da arrecadação
federal de 2022, por exemplo, os
números são bastante significativos. A receita líquida de 2022
(conforme última projeção oficial)
crescerá 16,8% sobre o ano anterior e ficará em R$ 1.844 bilhões,
exatamente 200 bilhões acima do
previsto na LOA 22 (R$ 1.644 bilhões). Dessa forma, observaremos
o primeiro resultado primário positivo do governo federal em quase
10 anos. O resumo, portanto, é que
a regra foi abandonada, mas como
a conjuntura de curto prazo tem
sido boa para os números fiscais,
o mercado fez vista grossa. Resta
saber, contudo, o que acontecerá
quando a conjuntura virar.

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

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

juros livre de risco; (2) Carteira
Tamanho: comprada em ações de
empresas pequenas e vendida em
ações em empresas grandes; (3)
Carteira Valor: comprada em ações
de empresas com alta razão “valor
contábil-valor de mercado” e vendida em ações de empresas com

baixa razão; (4) Carteira Momento:
comprada em ações de empresas

vencedoras e vendida em ações de
empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do NEFIN, seção

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

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 – 07/10/2022)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

1,49%

-2,07%

-3,65%

4,76%

Mês de Setembro

4,05%

3,44%

1,31%

-1,62%

Ano atual

-8,88%

11,74%

24,92%

-5,57%

2010-2022

-49,06%

9,91%

882,87%

-18,81%
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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 - 07/10/2022)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

HAPV3

2740,60

PETR4

1,96

2.

CRFB3

1046,77

BRKM5

3,01

3.

RAIL3

1006,81

BRAP4

4,17

4.

PETZ3

670,91

MRFG3

5,43

5.

APER3

517,96

LAVV3

5,74

6.

COCE5

263,29

AGRO3

6,62

7.

RADL3

164,07

LEVE3

6,64

8.

TOTS3

135,14

UNIP6

7,21

9.

LAND3

133,89

DXCO3

7,34

10.

YDUQ3

114,53

MYPK3

7,88
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O Gráfico 3 apresenta a evolução histórica do short interest do mercado acionário brasileiro e a taxa média
de aluguel de ações. O short interest de uma empresa
é dado pela razão entre a quantidade de ações em aluguel e a quantidade de ações outstanding da empresa.
Mede assim o estoque de vendas a descoberto realizadas com as ações da empresa, tendendo a ser maior
em momentos de expectativa de queda no valor da

empresa. O short interest do mercado, apresentado no

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

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

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

Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 06/10/2022)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Taxa de Aluguel

Short interest
1.

CVCB3

14,44%

IFMC3

32,96%

2.

USIM5

3.

CYRE3

13,92%

VIVR3

31,32%

13,59%

TRAD3

29,14%

4.
5.

RRRP3

13,43%

DMMO3

26,38%

GFSA3

11,78%

FHER3

25,01%

Variação no short interest

Variação na taxa de aluguel

1.

CYRE3

2,66%

VIVR3

19,43%

2.

GFSA3

2,39%

FIQE3

6,17%

3.

VALE3

1,45%

GOLL4

3,90%

4.

ESPA3

1,32%

KLBN3

3,88%

5.

IRBR3

1,28%

NEXP3

3,80%
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O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVESPA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura esperada para o mercado americano calculado pela CBOE®.2

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

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 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
Raízes do Brasil e as Constituintes
Rômulo Manzatto (*)

Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque
de Holanda, tem sido um tema recorrente nessa seção de Informações Fipe.
Abordei o tema anteriormente em
novembro de 2020, a partir do célebre prefácio de Antonio Candido a
uma das edições da obra. Meses depois, já em junho de 2021, revisitei
o assunto a partir do texto da aula
magna ministrada por Fernando
Henrique Cardoso no Instituto Rio
Branco, no início dos anos 1990.

Recentemente, em julho deste ano,
retomei o prefácio de Antonio Candido a partir da contribuição de
Pedro Meira Monteiro e Lilia Moritz Schwarcz. Como apontam os
autores, Raízes do Brasil é uma
obra que não descansa. Publicado
originalmente em 1936, a obra foi

sucessivamente alterada por seu
autor, com recortes, supressões ou
adições de trechos em textos que
depois seriam consolidados em
1
novas edições.

Bastos, que decidiu abordar as mudanças operadas por Sérgio Buarque de Holanda em sua obra entre
dois momentos políticos bastante
2
representativos.

Neste artigo, retomo mais uma vez
a temática da obra de Sérgio Buarque a partir de outra rica avaliação
de Raízes do Brasil, a de Elide Rugai

O formato que a obra de Buarque
de Holanda adquiriu nessas duas
primeiras edições tem muito a ver
com os debates políticos de cada
época e com os problemas nacionais enfrentados em cada contexto.
No primeiro momento, na década

A tortuosa construção do texto definitivo da obra mais conhecida de
Sérgio Buarque de Holanda levou
mais de três décadas. O texto da
quinta edição foi publicado somente em 1969, agora acompanhado
do prefácio de Antonio Candido.
O significado de Raízes do Brasil,
a partir de então, ganhou representações diversas, muitas delas
construídas a partir da leitura de
Candido.

Como aponta Elide Bastos, a primeira edição de Raízes do Brasil
se insere no amplo conjunto de
debates sociais provocados pelo
processo de elaboração da Constituição de 1934, enquanto a segunda edição está imersa no contexto
político e social de discussão da
Constituição de 1946.
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de 1930, a tônica do debate tinha
caráter positivo, de proposição de
novos padrões políticos que pudessem encerrar a cultura política
herdada da República Velha. Já no
segundo momento, na década de
1940, a combinação era de amplitude política, com o advento dos
novos partidos políticos, e de resistência pela negativa, agora voltada
a evitar o retorno aos períodos de
autoritarismo político explícito,
como aponta Rugai Bastos.

Segundo a autora, esses dois momentos representam duas conjunturas políticas profundamente
distintas. Em 1934, o debate tinha
como foco a proposição de novos
arranjos institucionais que pudessem contribuir para a consolidação
de uma unidade nacional. Na década seguinte, em 1946, essa questão
já parecia superada. Garantida
a unidade nacional, as atenções
agora se voltavam à chamada questão democrática e à ampliação da
representação política democrática
dos diferentes setores sociais na
política institucional.
Ocorre que as ideias presentes em
Raízes do Brasil não se movimentam sozinhas nesses contextos,
como lembra Elide Bastos. Nos
dois diferentes momentos, Raízes
do Brasil dialoga com outras interpretações do Brasil, especialmente
com a de Gilberto Freyre na avaliação das heranças da tradição
ibérica no Brasil, acredita a autora.

Bastos vê com interesse as diferentes interpretações de Gilberto
Freyre e Sérgio Buarque de Holanda sobre as influências ibéricas na
formação da sociedade brasileira.
Para a autora, Freyre e Buarque de
Holanda partem de uma avaliação
comum, que considera a tradição
ibérica da “cultura da personalidade” como responsável pela ausência de uma hierarquia social rígida
no Brasil, mas destaca que os efeitos políticos e sociais são vistos de
maneira radicalmente diferentes
por ambos.

Bastos afirma que, para Gilberto
Freyre, a tradição ibérica e a influência da estrutura familiar patriarcal na formação do país teriam
garantido certo aspecto de ordem
e estabilidade à estrutura social
no Brasil, a partir de um permanente equilíbrio de antagonismos
que minimizaria a emergência de
conf litos sociais. Já para Sérgio
Buarque, os efeitos seriam outros,
menos harmoniosos. Em sua visão,
a tradição ibérica no Brasil seria a
principal responsável pela ausência de uma moral específica do trabalho, o que acabava por constituir
um obstáculo fundamental à emergência de uma ordem social em
que pudessem conviver interesses
divergentes, ou seja, a base para
a consolidação de uma sociedade
democrática.
Essa cultura ibérica da personalidade, prossegue Elide Bastos, é
vista por Freyre e Buarque de Holanda como um elemento estrutu-
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rador da sociedade no Brasil. Para
Freyre, o personalismo português
seria o responsável pela emergência de uma “riqueza de aptidões”
no Brasil, ao mesmo tempo que
configuraria a base da dominação
patriarcal presente nos âmbitos
privado e público no país. Já para
Buarque de Holanda, o personalismo seria o causador de uma tensão
permanente das sociedades ibéricas, uma vez que “o peso conferido
a virtudes e feitos pessoais torna
quase inevitável a desigualdade
social, aceita como fundamento das
relações sociais” (BASTOS, 2016, p.
409).
Aqui, Elide Bastos identifica uma
mudança de posicionamento importante entre as duas versões de
Raízes do Brasil. Na edição de 1936,
Sérgio Buarque chega a caracterizar o personalismo como uma
noção positiva; mas, na segunda
edição, publicada em 1947, o personalismo passa a ser visto como
fator negativo, desfavorável ao
surgimento de dinâmicas sociais
coletivas, tão importantes para a
consolidação de uma cultura democrática no país.

Para Elide Rugai Bastos a diferença
fundamental entre Freyre e Buarque de Holanda consiste em suas
interpretações quanto aos efeitos
políticos e sociais de um processo
de colonização que transferiu ao
Brasil os traços ibéricos característicos da cultura personalista.
Nessa leitura, Freyre vê o personalismo e a família patriarcal como
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elementos organizadores da sociedade brasileira. A
família patriarcal teria atuado desde os primórdios
da colonização como “unidade social básica”, criando
o que Freyre considerava ser uma sociedade “autorregulável”.

A leitura de Buarque de Holanda é diferente, afirma
a autora. Sérgio Buarque reconhece o predomínio da
esfera privada, da família patriarcal, sobre a esfera
pública, mas considera um equívoco que o Estado
possa ser visto como extensão da esfera familiar. Pelo
contrário, para Sérgio Buarque o surgimento de um
país moderno dependia fundamentalmente da superação dos traços da cultura personalista. Só assim o país
seria capaz de constituir instituições democráticas
capazes de regular a vida em sociedade.

Lilia Moritz Schwarcz; estabelecimento de texto e notas Maurício
Acuña e Marcelo Diego. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

1 Ver Manzatto (2020, 2021 e 2022) e Monteiro e Schwarcz (2016).
2 Ver Bastos (2016).

Assim, a leitura de Elide Rugai Bastos sugere como
Sérgio Buarque de Holanda, em dois momentos decisivos, combateu, por um lado, os atavismos coloniais da
cultura personalista e, por outro, não cedeu às ideias
que propunham a superação do passado colonial pela
via autoritária. Essa é uma das lições de Raízes do
Brasil que parece continuar mais atual, e necessária,
do que nunca.
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