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PREFÁCIO 

 

 O exercício do conhecimento é uma sublime aventura que culmina com a 

sua divulgação. A aprendizagem universitária, muitas vezes, repete o 

procedimento empregado no ensino fundamental. Somos obrigados a gravar 

muitos números, fórmulas, locais e datas. Aprendemos pouco a utilizar a razão.  

 O primeiro elemento da aprendizagem deve ser a curiosidade. Sem 

curiosidade, não vamos a lugar nenhum. É necessário que o ensino estimule a 

curiosidade que existe em cada um de nós. Neste sentido, o conhecimento não 

pode vir pronto, enlatado.  

 O segundo passo é descobrirmos os diversos métodos que podem 

satisfazer esta curiosidade. Eles vão desde a religião até os métodos indutivos e 

dedutivos da pesquisa científica.  

 Por último, é necessário aprendermos a empregar esses métodos na 

resposta a nossa curiosidade.  

 Estes caminhos científicos raramente podem ser trilhados pela dificuldade 

do nosso ensino voltado ao conteúdo, em que não dispomos de tempo suficiente 

para dedicação.  

 Felizmente, experiências aqui e ali tomaram forma e permitiram a 

institucionalização de um programa de aluno dedicação exclusiva – chamado de 

PET. Neste programa é possível estimular os alunos a trilhar o caminho da 

aprendizagem sem tolher a curiosidade. O PET Economia tem servido de exemplo 

para outros PETs no Brasil pelo rendimento dos seus alunos e pelos projetos 

desenvolvidos.  

 É com satisfação que anunciamos mais um projeto deste PET que 

pretende completar o ciclo do conhecimento por meio de uma publicação anual. 

Esta será na forma de um livro anual que conterá todos os trabalhos desenvolvidos 

pelo grupo ao longo do ano anterior.  

 

 
Prof. Dr. Joaquim Pinto de Andrade 

Chefe do Departamento de Economia da UnB 
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A EXPERIÊNCIA REGULATÓRIA  

BRASILEIRA 
 

UMA ANÁLISE INSTITUCIONAL 
 

 

Yuri Chagas Lopes1 
 

Orientador: Bernardo P. M. Mueller 
 

 

 

 
Resumo 

 

 Neste artigo aplicamos o modelo analítico desenvolvido por Levy e Spiller 

(1996) para verificar quais as possibilidades efetivas de alcançar credibilidade 

suficiente para se manter a atratividade de investimentos privados nos setores 

regulados. Posteriormente, uma breve análise sobre o desenho institucional das 

agências reguladoras brasileiras nos permite constatar que o resultado do 

complexo jogo regulatório brasileiro é a chave para a compreensão da presente 

estabilidade regulatória. 

 

Palavras-Chave: regulação, agências reguladoras, instituições, credibilidade. 

 

 
 

                                                      
1 Agradeço à orientação do professor Bernardo P. M. Mueller e às professoras Maria Teresa R. de 
Oliveira e Geovana Lorena Bertussi pelo apoio e sugestões dadas durante a elaboração desta 
monografia. Entretanto, toda e qualquer informação, posicionamento ou argumento e de inteira 
responsabilidade do autor. Email para contato: yuribsb@yahoo.com.br. 
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1. Introdução 

 

 O final da década de 1980 representa para diversos países em 

desenvolvimento e início de processos de privatização da provisão dos serviços de 

utilidade pública. Em geral, dois fatores são apontados como fundamentais para 

essa decisão, um fiscal e outro econômico. 

 Pelo lado fiscal, para cumprir com os objetivos de estabilidade 

macroeconômica e demandas por investimentos sociais, os governos se viram 

incapacitados de realizar todo o investimento necessário para modernizar os 

setores de utilidade pública.   O aspecto econômico refere-se à melhor 

compreensão do papel dos setores públicos e privados na atividade econômica.  

Como ressalta Guash e Spiller (1999), atualmente é bem compreendido que o 

setor privado pode operar e investir efetivamente nos setores de utilidade 

pública, e, talvez mais importante, governos têm entrado em sintonia com a visão 

do setor público como um grande formulador de políticas públicas e supervisor 

regulatório, não de proprietário produtor. 

 Nesse contexto, fez-se necessário garantir aos agentes privados condições 

propícias para que pudessem operar e usufruir das características de monopólio 

natural2 presente na maior parte dos setores de utilidade pública, sem esquecer, 

no entanto, de limitar a extensão de seu poder de mercado na relação com os 

clientes, os quais representam parcela significativa da população e grupos de 

interesse da sociedade3. 

 O problema da credibilidade do governo regulador surge, então, como 

questão chave no desenho regulatório.  A percepção de estabilidade da política 

regulatória e da capacidade (ou incapacidade) dos diversos governos de 

realizarem compromissos críveis torna-se variável de extrema importância nas 

decisões de investimento das empresas privadas e, conseqüentemente, do 

desenvolvimento desses setores fundamentais ao crescimento econômico 

agregado4. 

                                                      
2 Para a apresentação das características a que destingimos setores de utilidade pública ver Guash e 
Spiller (1999), Levy e Spiller (1996).  A apresentação da teoria econômica subjacente pode ser 
encontrada em Motta (2009). 
3 Para a discussão dos problemas contratuais típicos dos setores de utilidade pública ver Williamson 
(1988); Baysan  e Guash  (1993). 
4 Para uma síntese de literatura sobre a relação entre investimentos em infraestrutura e crescimento 
ver Munnell (1992) e Grammlich (1994).  Mais especificamente para a importância do setor de 
telecomunicações, ver Roller e Waverman (2001). 
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 Levy e Spiller (1996) desenvolvem um modelo analítico no qual à 

obtenção de credibilidade é atribuído papel central no desenho da estrutura 

regulatória.  Esse modelo, cujo arcabouço teórico encontra-se na economia dos 

custos de transação,  traz  as instituições do país à frente do problema, de  forma 

que a capacidade da forma escolhida de governança regulatória em obter 

credibilidade depende profundamente de seu alinhamento com a dotação 

institucional exógena do país analisado. 

 Como o Brasil apresenta uma história repleta de exemplos de 

oportunismo governamental (MUELLER e PEREIRA, 2002), o foco do modelo 

Levy e Spiller na obtenção de credibilidade apresenta-se como um poderoso 

instrumento para a compreensão da realidade regulatória brasileira.  Este 

trabalho apresenta uma adaptação desse modelo ao cenário institucional 

brasileiro, na tentativa de verificar de que modo a interação entre os diversos 

agentes envolvidos no processo regulatório pode ocorrer de forma a 

proporcionar segurança suficiente para a realização de investimentos privados 

nos setores regulados, dadas as regras do jogo determinadas pelas instituições 

brasileiras. 

 Na seção seguinte será apresentado o modelo Levy e Spiller, destacando 

durante a exposição suas principais intuições, hipóteses de suporte, implicações 

e conseqüências para a análise do caso brasileiro, assim como limitações e 

problemas sugeridos por literatura recente.  Em seguida (seção 3), as 

instituições que, segundo North (1990), caracterizam a dotação institucional de 

um país serão analisadas para o Brasil, de maneira que uma cadeia  lógica seja 

construída,  permitindo  analisar as implicações dessas instituições na delimitação  

do espaço de escolha da governança  regulatória e da  estrutura  de  incentivos 

(seção 4).   A seção 5 apresenta um panorama geral sobre as agências 

reguladoras, analisando seu potencial efetivo em prover estabilidade e 

credibilidade regulatória. 

 

2. O modelo Levy e Spiller 

 

 O problema central que motiva a abordagem de Levy e Spiller (1996) é a 

alta vulnerabilidade dos setores de utilidade pública à expropriação 

administrativa de suas vastas quase-rendas (LEVY e SPILLER, 1994; SPILLER e 

TOMMASI, 2005). Guash e Spiller (1999) argumentam que os mercados dos 

serviços de utilidade pública apresentam três características que os distinguem  



  

19 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2010 

 

dos demais mercados: 1) investimentos específicos, afundados; 2) aspectos de 

monopólio natural, isto é, economias de escala e escopo na provisão de serviços 

básicos, economias de escala no planejamento e gestão da rede, externalidades de 

rede e vantagens em levantar capital; e 3) produto massivamente consumido, 

usualmente com demandas razoavelmente inelásticas.  

 Essas três características estão no centro dos problemas contratuais que 

tem tradicionalmente elevado a necessidade por regulação governamental das 

utilidades públicas (WILLIAMSON 1988, NORTH 1990; BAYSAN e GUASH 1993; 

SPILLER e TOMMASI, 2005). Esses problemas contratuais podem ser agrupados 

em torno do conflito entre os agentes envolvidos: a) firmas vs. governo: a 

possibilidade de oportunismo governamental distorce os incentivos de 

investimento das companhias; b) firmas vs. clientes: as características de 

monopólio natural abrem espaço para o exercício de poder de mercado; c) 

governos vs. grupos de interesse: governos tendem a distorcer a precificação dos 

serviços de utilidade pública por motivo de distribuição de renda (subsidiação 

cruzada), com contrapartida em apoio político. 

 O risco de expropriação, aliado às restrições fiscais que caracterizavam as 

economias que adotaram o modelo de gestão privada dos setores de utilidade 

pública, impõe alto risco ao retorno do empreendimento. Investimentos de longo 

horizonte temporal e altos custos afundados serão, portanto, seriamente limitados. 

Dessa forma, nas palavras de Ronaldo da Motta, 

 
 [...] tais atividades exigem marco regulatório que crie 
mecanismos que, indiretamente, gerem incentivos à eficiência 
por meio de política tarifária que considere não só o equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão, mas também inclua 
penalizações e prêmios para decréscimo ou aumento de 
produtividade e sua repartição com os usuários. Assim, os 
benefícios do monopólio – por exemplo, as economias de 
escala - seriam desfrutados pelos seus usuários com maior 
quantidade e qualidade dos serviços e modicidade nas tarifas. 
[...] Regulação significa assegurar também a estabilidade das 
regras de operação de mercado para o concessionário desse 
direito monopolista. Essa estabilidade significa governança 
regulatória com autonomia e sem ingerência política ou 
corporativa, que faça valer tanto as obrigações como os 
direitos dos operadores de serviços concessionados. (2009, 
p.87) 
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 Analisando o problema da regulação dos serviços públicos por meio das 

lentes da economia neo-institucional, Levy e Spiller (1996) argumentam que a 

credibilidade e a efetividade da estrutura regulatória estão intimamente 

relacionadas às instituições políticas e sociais de cada país. Fechando a cadeia de 

análise, credibilidade e efetividade regulatória são, por sua vez, consideradas os 

pontos-chave para se compreender a capacidade (ou incapacidade) de encorajar 

investimentos e promover a eficiência na produção e uso dos serviços de utilidade 

pública. 

 Dois componentes do desenho regulatório, governança regulatória e 

desenho de incentivos, são apontados como boas medidas da habilidade de 

diferentes países para comprometerem-se de maneira crível a processos e 

instituições regulatórias particulares. A estrutura de governança é definida como 

os mecanismos que sociedades usam para reduzir a discricionariedade regulatória 

e para resolver conflitos que surjam em relação a eles (LEVY e SPILLER, 1994). A 

estrutura de incentivos refere-se às regras que governam as escolhas de preço, 

subsídios, entrada e saída etc. 

 Um resultado central na análise é que embora incentivos regulatórios de 

fato afetem o desempenho econômico, seu impacto (positivo ou negativo) apenas 

ganha importância se a governança regulatória tiver sido implementada com 

sucesso (LEVY e SPILLER, 1994). Trabalhos empíricos mais recentes, dotados de 

melhor instrumental econométrico, corroboram esse resultado, destacando a 

importância da governança regulatória e dos incentivos atuando conjuntamente 

sobre o nível de investimento nos setores de infraestrutura (ÉGERT, 2009; 

ALESINA et al., 2005). 

 De acordo com Cruz (2009), “o principal achado desses autores [Levy e 

Spiller], no entanto, refere-se ao entendimento de que tanto os incentivos quanto a 

estrutura de governança são determinados pelas instituições internas de cada 

país” 5. A dotação institucional da cada país, sugerida por North (1990) como uma 

boa indicação da situação institucional geral de uma economia, determina e 

influencia as opções regulatórias disponíveis. Essa determinação e influência a 

ocorrem na medida em que essas instituições exógenas mostram-se mais ou 

menos capazes de restringir as ações arbitrárias do regulador. Nesse contexto, a 

compreensão dos mecanismos pelo qual cada uma das instituições que compõem a  

 

                                                      
5  Como ressalta Cruz (2009), esse argumento é na literatura nacional por autores como Melo (2000, 

2002), Pereira e Mueller (2002), Mattos e Mueller (2006) e Correa et al. (2006). 



  

21 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2010 

 

dotação institucional6 influencia o espaço de escolhas regulatórias é de 

fundamental importância para o entendimento da realidade regulatória de um 

determinado país. 

 
Figura 1: Modelo de árvore de decisão a partir da dotação institucional de um país 

Fonte: Adaptação de Levy e Spiller (1994) 

 

 Pelo modelo apresentado (Figura 1), a existência de um Judiciário 

independente, com reputação de imparcialidade e cujas decisões são respeitadas e 

executadas, é uma condição necessária para realizar compromissos críveis. A 

importância do papel do Judiciário como instituição de garantia e defesa da 

estabilidade macroeconômica7 – especialmente em países em desenvolvimento –  

                                                      
6 Pela definição de North (1990), a dotação institucional é constituída por instituições legislativas, 

executivas e jurídicas; por costumes e normas sociais geralmente percebidos como condicionantes da 

ação individual ou de instituições; pelas características do contraste e equilíbrio de interesses na 

sociedade; e pela capacidade e qualificação da burocracia nacional. As instituições legislativas e 

executivas englobam os mecanismos formais pelos quais são escolhidos os legisladores (representantes 

do Poder Legislativo) e tomadores de decisão pública (representantes do Poder Executivo), são 

elaboradas leis e regulações e que determinam as relações entre o Legislativo e o Executivo. As 

instituições judiciárias são pelos mecanismos de seleção de juízes e determinação da estrutura interna 

do Judiciário, além de mecanismos para resolução imparcial de disputas entre agentes privados ou 

entre estes e o governo. Essas instituições influenciam diretamente a natureza dos problemas 

regulatórios, pois a maneira como se organizam determina em grande medida a extensão das restrições 

sobre a ação governamental. 
7 Para uma análise da importância do Judiciário no mercado de crédito brasileiro ver Cabral e Pinheiro 
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tem recebido enorme destaque nas duas últimas décadas, não são por acadêmicos, 

mas também por instituições internacionais como o Banco Mundial, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) a Organização das Nações Unidas (ONU) e a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

 Em relação às instituições legislativas e executivas, um resultado 

interessante é que em países com sistemas políticos que não gerem governos 

unificados (como por exemplo, sistemas presidenciais com legislaturas 

multicamerais, fragmentação partidária e eleições não simultâneas), legislação 

pode prover credibilidade regulatória. Para que isso ocorra, entretanto, è 

necessário tornar específico o processo pelo qual decisões regulatórias são 

tomadas. Em contrapartida, sistemas políticos com governos unificados (por 

exemplo, sistemas parlamentares bi-partidários), podem obter credibilidade 

regulatória baseando o processo regulatório em direito contratual, ao invés de 

direito administrativo. 

 O potencial para exibilidade no desempenho do setor regulado será 

máximo em países cuja dotação institucional inclua normas ou conjunto de leis 

administrativas que restrinjam o uso arbitrário do poder governamental; ou em 

países em que processos institucionalizados de argumentação e obtenção de 

consenso imponham limites de facto é extensão com que uma empresa privada 

pode ser sujeitada é expropriação administrativa. 

 Países com fortes capacidades administrativas podem por em prática um 

sistema regulatório baseado em regras específicas e substanciais que permitem 

tanto atrair investimentos (por meio de restrição da ação arbitrária) como 

promover eficiência e exibilidade. 

 De maneira geral, portanto, existem três conjuntos complementares de 

mecanismos para restringir a ação arbitrária: restrições substanciais sobre a 

discricionariedade regulatória, restrições sobre mudanças no sistema regulatório 

e, finalmente, instituições (notavelmente o judiciário) para reforçar as restrições 

anteriores. Para que o desempenho privado seja satisfatório, todos os três 

mecanismos devem estar presentes e devidamente alinhados com as 

características institucionais específicas de cada país (LEVY e SPILLER, 1994). 

Uma crítica dirigida em estudos mais atuais ao modelo encontra-se bem expressa 

nas palavras de Verônica Cruz: 

 

                                                                                                                                 
(1999). Entre os principais resultados da análise econométrica, destaca-se a influência do Judiciário na 

determinação do tamanho do mercado de crédito, medido como total de crédito por PIB. 
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O que Levy e Spiller parecem ignorar, no entanto, é que, em 
busca da credibilidade para atrair investimentos, muitas 
escolhas e decisões de elevado custo social são assumidas 
pelos governos. Os autores trabalham essencialmente dentro 
da lógica de mercado e não absorvem aspectos relativos à 
promoção da equidade, distribuição de renda, ampliação da 
cidadania ou outros aspectos relativos à democratização das 
políticas nos setores em que os serviços são ofertados pelo 
mercado. A necessidade de oferecer salvaguardas a todo 
tempo reduz o papel das instituições políticas a meras 
retificadoras de acordos comerciais e sobrepuja inteiramente 
a política à economia (2009, p.65). 

 

 Podemos, entretanto, argumentar a favor da capacidade prática da 

aplicação do modelo ao caso brasileiro - objetivo deste trabalho -, a partir de uma 

rápida apreciação da grande necessidade do governo brasileiro de obter 

credibilidade a época da privatização (final da década de 1990). Como afirmam 

Mueller e Pereira: 

 
Brazil has a history replete with examples of government 
opportunism: debt payment moratoriums, confiscation of 
savings, use of utility tariffs to control inflation, several price 
freezes, manipulation of economic variables, reneging of 
contracts, disrespect of intellectual property rights, arbitrary 
rule changes, etc. (2002, p.67). 

 

 Desse modo, a necessidade do governo de atar as próprias mãos, firmando 

um compromisso para tranqüilizar os investidores e garantir o sucesso do 

programa de privatização como objetivo primordial da política regulatória parece 

bastante razoável.  

 Além disso, visando manter a estabilidade regulatória e evitar a formação 

de expectativas prejudiciais ao investimento, a legislação das agências ligadas à 

regulação de concessões de infraestrutura, conforme constata Abrucio e Pó (2006, 

p.693), “é mais rígida em relação a procedimentos de transparência, como 

consultas públicas e disponibilidade de atas, assim como os seus diretores 

possuem mandatos mais longos". Desse modo, ainda que isso não fosse um 

objetivo declarado, “o formato das agências reguladoras acabou por proporcionar 

maior accountability dos órgãos em relação à burocracia que atuava 

anteriormente nos setores" (ABRUCIO E PÓ, 2006, p.696). 
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3. Dotação institucional brasileira 

 

 Nesta seção será apresentada uma revisão de literatura sobre os quatro 

componentes da dotação institucional brasileira – instituições jurídicas, 

legislativas e executivas e burocracia - intrinsecamente relacionados à escolha e ao 

desempenho do aparelho regulatório. Cabe ressaltar que, ao longo da última 

década, alguns aspectos institucionais brasileiros foram modificados. Portanto, 

sempre que necessário, notas explicativas serão adicionadas para contextualizar 

as características descritas. 

 

3.1 Instituições jurídicas 

 O aspecto crucial do Judiciário como instituição o de salvaguarda 

regulatória é seu potencial em conter o oportunismo governamental e garantir a 

manutenção da estabilidade contratual, especialmente através da capacidade de 

reverter ou impedir decisões governamentais. Dois critérios aparecem na 

literatura como medidas deste potencial: independência e grau de politização. A 

independência refere-se a saber se o desenho institucional possibilita que o 

Judiciário tome decisões contrárias ao interesse do governo. Por sua vez, o grau de 

politização refere-se à postura adotada pelos juízes em questões de impacto social. 

 Em um trabalho pioneiro sobre as instituições de salvaguarda no sistema 

regulatório brasileiro, Mueller (2001) arma que, embora não seja óbvio dado o 

enorme poder do Executivo brasileiro, o Judiciário é de fato independente. Uma 

breve análise sobre a estrutura do Judiciário reforça sua argumentação: o Supremo 

Tribunal Federal (STF) é composto por onze juízes, nomeados pelo Presidente e 

aprovados pelo Senado, com mandatos vitalícios (até completarem setenta anos) e 

proteções salariais escritos na Constituição. Dessa forma, a composição do STF 

tende a mudar lentamente ao longo do tempo, de modo que cada Presidente 

nomeia, tipicamente, um pequeno número de juízes. A influência do Executivo é, 

portanto, seriamente limitada pela não possibilidade de nomear o eleitor mediano 

na maioria dos casos. 

 Adicionalmente, o Judiciário possui autonomia administrativa e financeira 

estabelecidas pela Constituição de 1988. O orçamento anual do Poder Judiciário 

deve ser elaborado por sua administração interna e a seleção de juízes de cortes 

inferiores é realizada por concursos públicos sob responsabilidade das próprias  
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cortes. Com essa alocação de responsabilidades, instrumentos potenciais de 

controle sobre o Judiciário foram removidos. 

 Outro fator que reforça a independência do Judiciário vis-à-vis o 

Legislativo é a impossibilidade de reversão de uma decisão da Suprema Corte pelo 

Congresso, a não ser por elaboração de uma nova lei. Como modificar leis é 

altamente custoso, frequentemente exigindo emendas constitucionais para as 

questões mais controversas, faz-se evidente o considerável nível de isolamento de 

que dispõe o Judiciário frente aos outros Poderes (MUELLER, 2001; FIGUEROA e 

TAYLOR, 2006). Figueroa e Taylor (2006) ressaltam ainda que há elevado grau de 

independência interna8 no Judiciário brasileiro, o que contribui para um processo 

de tomada de decisão fragmentado e de difícil controle externo. 

 Quanto ao comportamento dos membros do Judiciário brasileiro, 

podemos dividir a escassa literatura em duas frentes relativamente opostas. 

Pinheiro (2003) apresenta evidências de que magistrados têm constantemente 

apresentado traços de não neutralidade frente a questões de impacto social. Sua 

pesquisa assinala que a despeito de apoiarem as reformas dos anos 1990, os juízes 

indicaram em suas respostas uma postura relativamente politizada sobre como os 

contratos e o mercado deveriam alocar riscos e os impactos da privatização. Nessa 

linha de argumentação, a OCDE apontou, em um relatório sobre reforma 

regulatória, que uma medida fundamental para a credibilidade do sistema 

regulatório brasileiro é os tribunais se especializarem na análise de questões 

econômicas e seus impactos de longo prazo (OCDE, 2008, p.235-8). 

 Com percepção contrária, Oliveira (2005) mostra, através de pesquisa 

empírica, que os tribunais (especialmente em instâncias superiores) têm 

demonstrado poucos traços de ativismo social em suas decisões referentes às 

privatizações da década de 1990. Correa et al. (2006), em pesquisa empírica 

realizada junto a 21 agências reguladoras federais e estaduais, também constata 

que o Judiciário tem, em diversas situações, decidido a favor das agências 

reguladoras. Em meio a essas abordagens opostas, Marcos Vinicius Pó argumenta, 

após cuidadosa análise da literatura, que: 

 
[...] a despeito das percepções do ativismo e risco judicial em 
relação às agências e às questões econômicas, até o limite dos  

                                                      
8 Figueroa e Taylor (2006) definem independência interna como a capacidade de juízes de cortes 

inferiores tomarem decisões sem levar em consideração as preferências de seus superiores 

hierárquicos. 
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dados empíricos existentes, os tribunais, com ênfase para as 
cortes superiores, se mostraram menos imprevisíveis do que 
o se esperava (2009, p.156). 

 

 Neste trabalho, a visão que será adotada quanto ao comportamento do 

judiciário relativo às questões regulatórias é a de que as cortes adotam postura 

técnica, não-politizada, de modo a respeitar as cláusulas contratuais. 

 Uma ressalva final a ser feita em relação ao Judiciário brasileiro, apesar de 

não tão relevante para a questão de seu funcionamento como salvaguarda 

institucional, é a alta morosidade do sistema como um todo. O relatório da OCDE 

(2008) coloca a questão da lentidão da justiça no centro da pauta de reformas do 

Judiciário brasileiro, mostrando que essa lentidão é perceptível pelas altas taxas de 

congestionamento e o resultante atraso de processos (10 a 20 meses nos Tribunais 

de Primeira Instância, 20 a 40 meses nos Tribunais de Recursos, e 20 a 40 meses 

nos Tribunais Especiais), além do altíssimo custo do sistema judicial brasileiro em 

comparação mundial. 

 

3.2 Instituições legislativas e executivas 

 Em traços gerais, de acordo com a Constituição de 1988, o Brasil é uma 

república democrática federativa com sistema político presidencialista. O 

Congresso é bicameral (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e o Judiciário, 

formalmente independente. O Executivo e o Legislativo estão, formalmente, 

organizados de maneira independente em todas as três esferas de governo - 

federal, estadual e municipal -, enquanto o Judiciário é organizado apenas a nível 

federal e estadual. O Presidente é o chefe de Estado e o chefe de governo da União, 

eleito por maioria absoluta para mandato de quatro anos, re-elegível por mais um 

mandato consecutivo. Trata-se de um sistema multipartidário com representação 

proporcional na Câmara dos Deputados, usualmente referido na literatura por 

“presidencialismo de coalizão", dadas as necessidades de manobras políticas para 

se obter governabilidade em meio ao grande número de partidos concorrentes 

(ABRANCHES, 1988; LIMONGI, 2006; CINTRA, 2007). 

 A literatura recente relativa às relações entre o Executivo e o Legislativo 

brasileiros é relativamente extensa e apresenta número razoável de correntes de 

pensamento9. Pelo objetivo do presente trabalho, porém, é suficiente analisar uma 

linha de argumentação usualmente empregada no tratamento de questões  

                                                      
9  Para uma breve revisão de literatura, ver Cintra (2007). 
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regulatórias: a teoria da preponderância executiva, apresentada inicialmente em 

Mueller e Pereira (2000). 

 A Constituição de 1988 é resultado de um processo de redemocratização 

que acumulara força e maturidade durante os últimos anos do governo militar. 

Apesar de diversas modificações importantes, há fortes resquícios de continuidade 

em relação ao sistema político anterior, especialmente no que tange aos 

desproporcionais poderes do Executivo quando comparados aos demais Poderes 

do Estado, em particular ao Legislativo. 

 De acordo com essa teoria, dois aspectos do processo de tomada de 

decisão no Congresso brasileiro são fundamentais para o entendimento de como o 

Executivo consegue impor suas preferências sobre o Legislativo: o poder 

constitucional de legislar10 garantido ao Executivo - por meio de Medidas 

Provisórias11 (MPs), iniciação de legislação orçamentária e administrativa, vetos 

totais ou parciais e exercício de poder de agenda – e a centralização do poder 

decisório nas mãos dos líderes partidários no Congresso. 

 Alston et al. (2006) argumenta que os líderes partidários são as pontes 

que ligam os legisladores individuais às preferências do Executivo, motivo pelo 

qual partidos políticos são tão fortes na arena legislativa em contraste ao seu papel 

secundário na arena eleitoral. Com prerrogativas institucionais para decidir quais 

projetos receberão pedidos de urgência12 e para nomear e alterar membros das 

comissões internas do Congresso, os líderes de partido tornam-se os 

intermediários que dão suporte às frágeis ligações entre eleitores e representantes 

na esfera eleitoral. 

 Contando com uma maioria na câmara, geralmente obtida via coalizão 

partidária, o Executivo pode recorrer aos líderes dos partidos para requerer 

pedidos de urgência para as propostas que mais lhe interessa ver aprovadas e para 

garantir a nomeação do eleitor mediano em comissões de seu interesse. Com todos  

                                                      
10 “A combinaç~o de Medidas Provisórias, vetos e pedidos de urgência fornece ao Executivo um 

poderoso conjunto de instrumentos para controlar a agenda do Congresso, bloqueando legislação que 

não lhe interesse e promovendo aquelas consideradas prioritárias." (MUELLER e PEREIRA, 2000). 
11 Com a emenda constitucional (EC 32) do artigo 62, em setembro de 2001, uma única reedição de MPs 
passou a ser possível e limitou-se o âmbito de validade das MPs. De acordo com Pereira, Power e Renno 
(2005), essa supressão da autoridade das MPs alterou as relações entre o Executivo e o Legislativo, de 
modo que novos comportamentos estão ainda por aparecer 
12 O pedido de urgência reduz para apenas duas sessões o prazo que a comissão responsável dispõe 

para examinar e votar uma proposta, antes de mandá-la ao plen|rio. “Na pr|tica, este prazo é muito 

curto e as comissões dificilmente conseguem examinar e se posicionar em relação a uma proposta que 

tenha recebido um pedido de urgência" (MUELLER e PEREIRA, 2000). 
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esses instrumentos legislativos e não-legislativos à disposição, o Executivo não 

enfrenta grandes dificuldades para ver sua agenda aprovada no Congresso. 

 Além da preponderância do Executivo, a natureza de coalizão do governo 

brasileiro representa traço fundamental das relações entre os dois poderes. Dado 

o alto número de partidos concorrentes - 27 partidos registrados13 -, em geral, o 

Presidente eleito não terá automaticamente uma maioria no Congresso. Para 

conseguir o nível de governabilidade necessário ao fluido exercício de suas 

funções e perseguição de suas preferências, o Presidente eleito ver-se-á obrigado a 

estabelecer uma coalizão com outros partidos. 

 Há um importante fator de continuidade presente no presidencialismo de 

coalizão brasileiro, uma vez que diversos outros partidos e membros integrantes 

de administrações anteriores, suficientemente influentes, provavelmente serão 

incluídos nessa nova coalizão governamental. Como resultado, o novo Executivo 

enfrentará maiores dificuldades em adotar políticas que firam os interesses dos 

membros de sua coalizão, pois tal ação poder a custar-lhe o apoio necessário para 

aprovar diversas outras pautas de interesse no Congresso. 

 Embora a relação entre o Executivo e os diversos legisladores individuais 

e partidos políticos pareça paradoxal à primeira vista, Alston et al. (2006) 

argumenta que mesmo um sistema político com incentivos para comportamentos 

opostos como o brasileiro proporciona equilíbrio e estabilidade. Contudo, trata-se 

de um equilíbrio muito dinâmico que pode mudar de uma pauta a outra e que 

depende da capacidade do Presidente e de seus líderes partidários de oferecer 

incentivos (econômicos e políticos) apropriados que consigam garantir o melhor 

retorno eleitoral aos legisladores individuais. 

 Um último aspecto que merece destaque é o alto nível de corrupção 

geralmente atribuído ao processo político-burocrático brasileiro. De acordo com o 

Corruption Percepetion Index (CPI), publicado pela Transparency International, 

no período de 2001 a 2010, a posição do Brasil caiu de 4.0 (46a posição entre 91 

países) para 3.7 (69a posição entre 178 países), sendo que o CPI varia de 0 a 10, 

em que 10 indica ausência de corrupção percebida e 0, percepção generalizada de 

práticas corruptas. Em comparação internacional, o CPI brasileiro encontra-se no 

segundo terço da distribuição de freqüências, posição inferior a países como Chile, 

Uruguai e Porto Rico, e similar a de países como Cuba, China e Jamaica. 

                                                      
13 Consulta realizada em 05/12/2010 no endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE): 

http://www.tse.gov.br/internet/partidos/index.htm 
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3.3. Burocracia 

 O presidencialismo brasileiro e sua natureza de coalizão garantem um 

papel fundamental para o sistema administrativo: consolidar a base de apoio 

governante. Parcela significativa da burocracia brasileira, destacadamente os 

cargos de confiança, fica sujeita â divisão entre os diversos partidos da base 

governista e a interesses federativos (GEDDES, 1994; PACHECO, 2002). 

Entretanto, como assinala Marcos Vinicius Pó, 

 
[o] apoio partidário não existe apenas para que o Executivo 
possa aprovar sua agenda no parlamento ou para que os 
partidos possam efetuar suas estratégias de rent seeking. As 
nomeações também servem para ampliar os canais de 
recrutamento de pessoal para a equipe governamental. Num 
sistema multipartidário como o brasileiro é razoável imaginar 
que nenhuma legenda possua toda a capacidade técnica 
necessária para comandar a estrutura burocrática nacional 
(2009, p.70). 

  

 Observando os dois momentos, Regina Silva Pacheco argumenta que há 

duas forças atuando concomitantemente na formação da alta burocracia brasileira: 

“a sobrevivência política de curto prazo [que] tende a direcionar as escolhas por 

critérios políticos e a perspectiva de longo prazo [que] leva a escolhas baseadas 

em critérios técnicos e experiência e expertise gerencial" (PACHECO, 2002, p.6). 

 Essa contínua busca de construções de coalizões com uso da burocracia 

diminui o incentivo de parlamentares ligados ao governo em fiscalizar a 

burocracia, pois as carreiras parlamentares relacionam-se mais com “a 

possibilidade de assumir cargos no Executivo do que em fiscalizá-los" (PÓ, 2009). 

 Por outro lado, Olivieri (2008) mostra que o Executivo brasileiro, dada sua 

preponderância sobre o Legislativo, é diretamente responsabilizado pelos 

resultados das políticas públicas. Dessa forma, a busca pelo controle das atividades 

burocráticas, embora não seja de grande interesse ao Congresso brasileiro, é peça 

fundamental à compreensão do comportamento do Executivo. 

 Em contraste com o amplo quadro de pesquisa sobre essa complexa 

engenharia político-institucional que relaciona os poderes Executivo e Legislativo 

à burocracia brasileira, há uma relativa escassez de trabalhos com foco nas 

características particulares das instituições, burocráticas percebidas 

individualmente e em seu desenvolvimento histórico, principalmente para o 

período pós-redemocratização. 
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 Nesse contexto, podemos citar a colaboração de Marcos Vinicius Pó, a qual 

se limita a apontar três características que, presentes desde o período 

desenvolvimentista, podem ainda afetar o controle democrático e as suas relações 

com o sistema político nacional atual: 

 
Primeiro, a burocracia teve um alto grau de autonomia em 
relação à sociedade e ao sistema político tradicional para 
definir e implementar políticas setoriais, segundo seus 
próprios critérios e valores. [...] Segundo, com a ausência de 
espaços formais para discussão de políticas públicas e a 
incipiência da representação política, a burocracia tornou-se 
um fórum importante de discussão política para onde os 
interesses de grupos mais organizados convergiram e onde 
criaram canais de interlocução. [...] Por fim, não foram criados 
mecanismos sistemáticos e transparentes de controle e 
accountability da burocracia em relação às instituições 
políticas. (PÓ, 2009, p. 78-9) 

 

 O papel de interlocução dos interesses de grupos organizados atribuído à 

burocracia brasileira é de especial interesse ao presente trabalho. Juntamente à 

pressão controladora exercida pelo Executivo sobre os órgãos da administração 

pública, a burocracia também tem servido ao propósito de grupos de interesse que 

historicamente tentam forçar suas preferências no processo decisório 

governamental. Essa dualidade - controle governamental e captura por interesses 

privados - gera grande tensão sobre a burocracia brasileira, e em grande medida é 

capaz de explicar os problemas de credibilidade enfrentados pelos diversos 

governos ao longo do recente período pós-redemocratização. 

 Neste trabalho será adotada a visão simplificadora de que a burocracia 

brasileira atual é relativamente eficiente, dado que o grau de politização das 

nomeações não chega a comprometer a expertise técnica da administração pública 

federal14. Entretanto, deve ser ressaltado que “a profissionalização15 do alto  

                                                      
14 “Crucial factors that explain the ability of bureaucratic executives to ensure a reasonable level of 

technical expertise in the Brazilian federal bureaucracy include the following: 1) The widespread use of 

competitive entrance examinations in the areas of tax administration, budgeting, control, economic 

planning, accounting, central banking, social security, and legal positions within the Executive; and 2) 

favorable employment conditions in the public sector. These include tenure and reasonably 

competitive salaries” (ALSTON et. al., 2006, p. 43). 
15 Por profissionalização, Abrucio (2007) refere-se à redução dos cargos preenchidos por escolha 

política em relação aos preenchidos por profissionais de carreira. Tal perspectiva baseia-se na 
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escalão governamental é condição sine qua non para o bom desempenho das 

políticas públicas" (ABRUCIO, 2007, p.80), em especial para políticas de alto teor 

técnico como as de competitividade e regulação. 

 

4. Implicações no jogo regulatório brasileiro 

 

 Após a apresentação do modelo Levy e Spiller e da exposição de literatura 

acerca da dotação institucional brasileira, o intuito desta seção é combinar as duas 

anteriores de modo a analisar quais as implicações das instituições brasileiras 

sobre as possibilidades de efetivamente se alcançar credibilidade regulatória e, 

consequentemente, manter um nível sustentável de investimento nos setores 

sujeitos a regulação. 

 Seguindo a árvore de decisão regulatória construía por Levy e Spiller 

(Figura 1), a presença de um Judiciário independente, profissional e ativo, como o 

brasileiro, constitui a primeira garantia institucional contra o oportunismo 

governamental. Desse modo, pode-se responder afirmativamente à primeira 

questão fundamental levantada pelo modelo. 

 Avançando ao segundo conjunto de indagações, a presença de diversos 

partidos pouco expressivos na arena eleitoral, assim como as características e 

implicações do presidencialismo de coalizão brasileiro, garante resposta negativa 

à questão sobre unificação do governo. Entretanto, a conclusão a respeito da 

preponderância do Executivo sobre o Legislativo enfraquece o vigor com o qual se 

pode afirmar que há conflitos de interesse entre os poderes Executivo e Legislativo 

fortes o suficiente para se constituírem em efetiva restrição à arbitrariedade 

regulatória. 

 Nesse ponto da análise, pode-se perceber que há mais de um caminho 

disponível ao Brasil para obter credibilidade regulatória: processos específicos 

escritos em lei ou contratos regulatórios formais. A primeira opção é derivada da 

percepção de um judiciário independente e da natureza fragmentada dos poderes 

Executivo e Legislativos, enquanto a segunda leva em consideração a 

preponderância do Executivo restringida pelo histórico de defesa dos direitos de 

propriedade e da manutenção de contratos apresentado pelo Judiciário brasileiro. 

                                                                                                                                 
percepção de que há uma necessidade de aumentar a transparência e a credibilidade da alta 

administração pública por meio de escolhas amplamente divulgadas de profissionais 

reconhecidamente qualificados e treinados – conciliação características técnicas e gerenciais. 
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 Em termos de um provável jogo regulatório brasileiro, embora o 

Executivo, principal jogador, consiga com relativa freqüência ver sua agenda 

aprovada na Câmara e no Senado, suas decisões relativas aos setores regulados 

sempre deverão ponderar a possibilidade de uma custosa reversão judicial.

 Em situação de equilíbrio, após o período de aprendizagem e obtenção de 

informações a respeito do comportamento do Judiciário, espera-se que o Executivo 

não atue de modo a distanciar-se muito das regras estabelecidas, as quais são 

protegidas pelo Judiciário (vide seção 3.1). Desse modo, contratos tenderão a ter 

suas cláusulas observadas e cumpridas durante seu prazo de vigência, assim como 

leis suficientemente bem elaboradas (específicas) tenderão a manter-se sem 

alterações que as desqualifiquem durante sucessivos governos e suas ideologias de 

Estado. 

 A análise apenas torna-se completa quando as instituições burocráticas 

são incorporadas ao jogo regulatório em consideração. Nesse contexto, o interesse 

do Executivo em manter estrito controle sobre as ações da administração pública é 

de especial importância. Pode-se afirmar que a solução do problema regulatório 

central de obtenção de credibilidade passa necessariamente pela solução do 

problema de distanciar os órgãos burocráticos responsáveis pela agenda 

regulatória dos possíveis controle oportunista do governo e captura por grupos de 

interesse, respeitando obviamente o necessário nível de controle democrático 

sobre os órgão regulatórios. 

 A perspectiva assumida sobre a qualificação da administração pública 

federal, a qual supõe bons níveis de expertise técnica apesar da presença de 

nomeações de caráter estritamente político em seu quadro de funcionários, leva à 

conclusão de que as regras regulatórias, independentemente da escolha de 

governança, poderão ser complexas, isto é, específicas e substancias o bastante 

para tanto atrair investimentos quanto promover eficiência e exibilidade. 

 Até esse ponto da análise, a aplicação do modelo Levy e Spiller à realidade 

institucional brasileira é bastante otimista. Não só existe a possibilidade de obter 

internamente credibilidade regulatória suficiente para garantir a confiança do 

setor privado e atrair os necessários investimentos aos setores regulados, como 

também é possível fazê-lo em distintos arranjos de governança. 

 Entretanto, é importante enfatizar que os mesmos motivos que permitem 

essa multiplicidade de arranjos regulatórios críveis - destacadamente a 

preponderância do Executivo - também implicam que os agentes privados serão  
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mais sensíveis às ações governamentais, pois a credibilidade estará construída 

sobre bases não tão seguras. 

 Movimentações do governo que demonstrem, ou ao menos pareçam 

demonstrar, que o Executivo tem interesse em romper o compromisso com as 

regras regulatórias em vigência tenderão a ser seriamente ponderadas não apenas 

nas decisões privadas sobre participação nos setores regulados, mas também na 

percepção do risco sistêmico referente ao país. Há, portanto, um importante custo 

referente à fragilidade da credibilidade que deverá sempre ser considerado no 

processo de tomada de decisão governamental. Em equilíbrio, esse custo de 

credibilidade - aliado ao custo de reversão judicial previamente discutido - 

consistirá em restrição fundamental ao comportamento do Executivo em direção à 

manutenção da estabilidade regulatória. 

 

5. Agências reguladoras: a escolha brasileira 

 

 Uma das principais agendas de pesquisa em regulação é o trade-off entre 

exibilidade (expertise) e controle resultante da relação entre os agentes políticos e 

a burocracia (WEINGAST, 1984; MCCUBBINS, NOLL e WEINGAST 1987, 1989). 

Uma linha de argumentação com elevado destaque na literatura é a teoria da 

delegação, a qual observa uma relação do tipo principal-agente entre os políticos 

(principal) e a burocracia (agente). 

 A delegação consiste em transferir uma tarefa, conjuntamente com o 

poder necessário a sua realização, através do estabelecimento de um contrato, de 

um ator que se encarregará da supervisão e análise de resultados a outro ator que 

a realizará em seu lugar. Os principais argumentos a favor da delegação partem do 

pressuposto de que, por limitações de tempo, conhecimento e energia inerentes ao 

principal, a delegação aparece como uma solução ao problema de ampliar o 

número de tarefas próprias do principal realizadas simultaneamente, respeitando 

determinado padrão de qualidade. 

 Ao delegar atividades regulatórias, devido à assimetria de informação 

inerente à relação principal-agente, os políticos correm o risco de a burocracia 

atuar de maneira oportunista ou utilizar-se do poder discricionário para perseguir 

seus próprios objetivos, os quais não necessariamente coincidirão com os 

objetivos do principal. Esses riscos surgem da própria natureza da relação, uma  
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vez que “os contratos são quase sempre incompletos, ou seja, não possibilitam a 

estipulação de uma gama de contingências futuras”(MELO, 2000, p.20). 

 Mueller e Pereira (2002) argumentam que as motivações básicas para a 

delegação das atividades regulatórias às agências autônomas, ao invés de órgãos 

executivos como ministérios e secretarias, relacionam-se a quatro fatores 

principais: 1) agências autônomas podem ser colocadas sob regime diferenciado 

de contratação de servidores públicos, o que permitiria atrair, pagar e motivar 

uma força de trabalho talentosa; 2) a delegação de poder às agências autônomas 

proporcionaria incentivos para que estes órgãos se especializassem, reduzindo a 

incerteza envolvida nos resultados de políticas setoriais; 3) devido às 

conseqüências distributivas das reformas setoriais, em especial das privatizações, 

a delegação às agências autônomas pode servir como forma de redução da 

responsabilização política; 4) agências independentes da administração central 

podem estabelecer compromisso crível de não arbitrariedade governamental. 

 O intuito desta seção é analisar o contexto histórico da criação das 

agências reguladoras brasileiras, sua participação no jogo regulatório e, 

principalmente, a importância do papel que desempenham na estabilidade 

regulatória verificada no Brasil. 

 

5.1. Contexto histórico 

 As agências reguladoras surgiram no Brasil durante o período de reforma 

do Estado da década de 1990. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

apresentado em 1995 pelo então Ministério da Administração Federal e Reforma 

do Estado (Mare), propõe a transição da administração pública burocrática - rígida 

e ineficiente, voltada para o controle interno - para a administração pública 

gerencial - flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão. Outro 

aspecto importante do Plano Diretor era o objetivo de limitar a ação estatal às 

funções estratégicas que lhe são próprias, permitindo que burocracias autônomas 

se encarregassem de funções exclusivas como a regulamentação e fiscalização de 

bens e serviços. O Estado brasileiro mudava a sua atuação, assumia o papel de 

regulador e abandonava a exausta experiência como provedor (PEREIRA, 2005; 

RAMALHO, 2009). 

 A criação das agências reguladoras está vinculada à recomendação do 

Conselho de Reforma do Estado (CRE) para a criação do Marco Legal dos Entes 

Reguladores, de 1996. Entre as diretrizes estabelecidas estavam a autonomia 

financeira e operacional; mandatos fixos para os dirigentes nomeados pelo  
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Presidente e aprovados pelo Senado Federal; processo decisório colegiado; e a 

publicidade de normas, procedimentos, decisões e relatórios de atividade. 

 Dentre os principais objetivos das agências constavam o incentivo aos 

investimentos para o desenvolvimento econômico, a promoção do bem-estar dos 

consumidores e usuários e o estímulo à eficiência econômica. A liberalização de 

mercados e as privatizações possibilitaram a defesa da necessidade de um aparato 

estatal que “possibilitasse o planejamento a longo prazo, a coordenação das 

decisões privadas e o zelo ao cumprimento das regras para o bom funcionamento 

desses mercados” (RAMALHO, 2009, p.135). Dessa forma, a política regulatória 

perdia seu caráter de política de governo, passando a se configurar como política 

de Estado. 

 Enfim, a proposta de constituição das agências cumpriria o papel de 

“melhorar a governança regulatória, sinalizando o compromisso dos legisladores 

de não interferir no processo regulatório e tranqüilizando os investidores 

potenciais e efetivos” (GOLDSTEIN e PIRES, 2001, p.6). Em termos do modelo 

previamente discutido, a criação das agências reguladoras autônomas, de acordo 

com recomendações do CRE, representaria a solução encontrada ao problema 

acessório de imunizar a burocracia responsável pelas questões regulatórias do 

potencial controle oportunista do governo. 

 Costuma-se dividir, grosso modo, as agências reguladoras federais (Tabela 

1) em três gerações: as agências de primeira geração estão relacionadas com a 

privatização e a quebra do monopólio do Estado naqueles setores, englobando a 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) e a Agência Nacional de Petróleo (ANP); a criação das agências 

pertencentes às duas gerações seguintes sofreram influência de número maior de 

fatores, destacadamente uma estratégia de flexibilização operacional dos 

ministérios e órgãos públicos. A criação das agências de segunda geração 

geralmente se atribui à busca de maior eficiência e modernização do aparelho 

estatal, enquanto às de terceira geração, não há aparentemente nenhuma razão 

comum senão a flexibilização (ABRUCIO e PÓ, 2006). 
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Geração Agência 
Ministério 

Relacionado 

Marco Legal de 

Criação 

Tipo de 

Regulação 

Primeira 

ANEEL – Agência 

Nacional de Energia 

Elétrica 

Minas e Energia 
Lei 9.427, de 

26/12/1996 
Econômica 

ANATEL – Agência 

Nacional de 

Telecomunicações 

Comunicações 
Lei 9.472, de 

16/07/1997 
Econômica 

ANP – Agência 

Nacional do 

Petróleo 

Minas e Energia 
Lei 9.478, de 

06/08/1997 
Econômica 

Segunda 

ANVISA – Agência 

Nacional de 

Vigilância Sanitária 

Saúde 
Lei 9.782, de 

26/01/1999 
Social 

ANS – Agência 

Nacional de Saúde 

Suplementar 

Saúde 
Lei 9.961, de 

28/01/2000 

Econômica e 

Social 

Terceira 

ANA – Agência 

Nacional das Águas 
Meio Ambiente 

Lei 9.984, de 

17/07/2000 

Social 

(Ambiental) 

ANTAQ – Agência 

Nacional de 

Transportes 

Aquáticos 

Transportes 
Lei 10.233, de 

05/06/2001 
Econômica 

ANTT – Agência 

Nacional de 

Transportes 

Terrestres 

Transportes 
Lei 10.233, de 

05/06/2001 
Econômica 

ANCINE – Agência 

Nacional de Cinema 
Desenvolvimento 

MP 2.228, de 

06/09/2001 
Social 

ANAC – Agência 

Nacional de Aviação 

Civil 

Defesa 
Lei 11.182, de 

27/09/2005 
Econômica 

 

Tabela 1: Agências reguladoras federais por marco legal e tipo de regulação 

Fonte: Sites oficiais das agências; Abrucio e Pó (2006) 

 

5.2. Desenho institucional das agências reguladoras brasileiras 

 As agências reguladoras brasileiras configuram-se como autarquias 

públicas federais de caráter especial. O caráter especial se deve à sua configuração 

institucional peculiar, dotada de aspectos novos no ordenamento jurídico 

brasileiro. São entidades híbridas, que combinam funções executivas, legislativas e 

judiciárias. 
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 Apesar de diferenças marcadas pelo processo político de criação, bem 

como diferenças relativas à sua configuração institucional, as agências reguladoras 

brasileiras seguem mesmo modelo geral16 (MELO, 2002), caracterizado por: 

 * Autonomia financeira, funcional e gerencial, sem subordinação 

hierárquica formal ao ministério correspondente; 

 * Fonte orçamentária própria; 

 * Poder normativo nas respectivas áreas de competência; 

 * Poder de instruir e julgar processos, constituindo a última instância de 

 recurso no âmbito administrativo; 

 * Dirigentes com mandatos fixos, não-coincidentes, indicados pelo 

 Presidente e aprovados pelo Senado Federal, que cumpram determinados 

 pré-requisitos quanto à qualificação; 

 * Diretoria com decisão colegiada; 

 * Publicidade dos atos, processos normativos e decisões. 

 Mais uma vez, faz-se necessário trazer as características institucionais 

brasileiras ao centro da análise para avaliar as características do desenho 

institucional das agências reguladoras. Dado o histórico de controle burocrático 

pelo Executivo, a opção por nomeações indiretas, necessitando da aprovação do 

Senado, e mandatos fixos não coincidentes parece claramente como uma tentativa 

de limitar o poder do Presidente. Entretanto, considerando a capacidade do 

Executivo brasileiro em forçar sua agenda no Congresso, na freqüente ocasião de o 

presidente ser apoiado por uma coalizão influente no Senado, dificilmente uma 

nomeação será rejeitada. 

 Combinados à autonomia funcional, gerencial e normativa em suas áreas 

de competência, a publicidade dos atos, processos normativos e decisões, constitui 

valioso mecanismo de manutenção da estabilidade e credibilidade regulatórias, 

pois garante ao mesmo tempo a necessária transparência às ações do regulador e 

aproxima os agentes de interesse ao processo regulatório. 
 

 

                                                      
16 Nesse sentido, é importante lembrar que o desenho institucional da ANATEL, em grande medida 

reutilizado para as demais agências, contou com participação de consultorias internacionais de renome, 

como a McKinsey & Company - responsável pela definição do modelo econômico -, e a colaboração 

entre Lehman Brothers e Dresdner Kleinworth Benson. Também participaram consultorias nacionais 

como a Motta, Fernandes Rocha & Associados Advogados para a reestruturação e privatização do 

Sistema Telebrás; e a Sundfeld Advogados, na organização dos serviços e criação do órgão regulador 

(PRATA, BEIRÃO e TOMIOKA, 1999). 
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 A autonomia financeira, por outro lado, tem-se mostrado apenas uma 

característica formal, por diversas vezes não verificada na prática (ALSTON et al., 

2006; MUELLER e OLIVEIRA, 2008). A combinação da exclusividade para a 

iniciação de legislação orçamentária, do poder de remanejar e contingenciar o 

orçamento ao longo do ano e do fato de o orçamento das agências reguladoras 

constarem no orçamento do ministério correspondente, permite ao Executivo 

pressionar orçamentariamente as agências de forma quase instantânea. 

 De certa forma, os mandatos fixos também não têm se mostrado um 

impedimento tão intransponível à influência do Executivo sobre as agências. 

Embora o governo não possa remover livremente dirigentes de seus cargos, é 

possível utilizar métodos extra-oficiais, como pressão pública por intermédio da 

mídia e instauração de processos administrativos, para forçar os dirigentes a 

renunciarem. 

 Dois exemplos marcantes são a renúncia do ex-presidente da Anatel, Luis 

Schymura, em 2004 após ter sido ilegalmente destituído de seu cargo e 

posteriormente readmitido por defender o reajuste tarifário determinado no 

contrato de concessão, assim como a inteira substituição da diretoria original da 

ANAC ao longo dos anos de 2007 e 2008, após a posse do ministro Nelson Jobim na 

Defesa17. 

 Portanto, apesar do grande destaque que a suposta autonomia das 

agências reguladoras tem recebido e da freqüente suposição de que seja a chave 

para a explicação do relativo “sucesso regulatório” brasileiro, análises recentes 

têm demonstrado uma realidade um tanto diferente. De acordo com Marcos 

Vinicius Pó, 

 
[i]sso significa que, considerando as características do sistema 
político brasileiro e o histórico do funcionamento da 
burocracia pública, torna-se uma hipótese difícil de ser 
considerada a possibilidade que regras e mecanismos legais 
possam efetivamente estabelecer instituições públicas 
capazes de se manterem autônomas em relação ao Poder 
Executivo, pelo menos no médio prazo. Portanto, o poder 
efetivo que o Executivo tem ainda sobre as agências leva a 
crer que a estabilidade do sistema regulatório só pode existir 
fora da autonomia das agências (2009, p.82). 

 

                                                      
17 Para uma análise mais detalhada do caso do reajuste tarifário em 2003 e da polêmica sobre o índice 

de inflação a ser utilizado, ver Morais (2008). 
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 Tal posicionamento demonstra que a estabilidade regulatória brasileira 

ultrapassa os limites das agências reguladoras, estendendo os limites desse 

complexo jogo regulatório, em que não apenas os reguladores, mas sua interação 

com os regulados e os agentes institucionais, tomando decisões condicionais às 

regras estabelecidas e ao comportamento dos demais agentes, determinarão o seu 

resultado (LEVY e SPILLER, 1996; MUELLER e PEREIRA, 2002; MORAIS, 2008; 

MUELLER e OLIVEIRA, 2008; PAVÃO, 2008; PÓ, 2009). 

 

6. Conclusão 

 

 A literatura a respeito da experiência regulatória brasileira demonstra que 

o regime regulatório nacional se encontra em fase de maturação e conformação à 

realidade do país. A análise institucional mostra-se extremamente relevante para a 

compreensão desse processo de transfiguração do desenho formal original em 

realidade regulatória de ordem prática. 

 Uma breve análise sobre as instituições brasileiras, como a desenvolvida 

na seção 3 deste trabalho, mostra-se suficiente para elucidar a importante inter-

relação existente entre as dinâmicas institucional e regulatória do país. Partindo 

do arcabouço teórico advindo da nova economia institucional, especialmente o 

modelo de análise desenvolvido por Levy e Spiller (1994; 1996), podemos 

perceber a escolha por agências reguladoras formalmente autônomas como a 

resposta dos policy makers brasileiros ao problema de obtenção de credibilidade. 

 Embora diversos autores tenham mostrado indícios de que as agências 

reguladoras não são tão autônomas quanto se imaginava, a estabilidade 

regulatória existente no ambiente de negócios brasileiro não recebeu ameaças 

suficientemente poderosas ao ponto de desestruturá-la. Nem mesmo uma 

mudança profunda da ideologia dominante do Executivo, como a ocorrida com a 

transição da administração de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) para o 

governo Lula (2003-10), mostrou-se capaz de desequilibrar as regras do jogo 

regulatório brasileiro. 

 Tal constatação constitui forte indício de que, como observado pela 

análise do modelo Levy e Spiller aplicado ao caso brasileiro, há fortes salvaguardas 

exteriores, talvez anteriores, às agências reguladoras atuando de modo a restringir 

o comportamento governamental e manter certa estabilidade e segurança aos 

negócios atuais e futuros. 
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 Os diversos agentes e instituições que compõem o jogo regulatório 

brasileiro devem voltar ao centro da questão regulatória. O papel das agências 

reguladoras não pode ser analisado em um vácuo institucional, pois a governança 

regulatória resulta da interação de todos esses fatores. Esforços devem, por 

conseguinte, ser novamente direcionados à compreensão das diversas facetas do 

jogo regulatório para que seja possível desenvolver e melhorar a governança 

regulatória nacional. 

 O funcionamento do Judiciário, a constatação de seus problemas e 

definição de propostas para solucioná-los, assim como a organização e o 

desempenho das instituições burocráticas brasileiras merecem especial atenção, 

dado sua importância na dinâmica regulatória. 

 Uma agenda de pesquisa focada em entender como o complexo 

relacionamento das diversas instituições de salvaguarda pode ser aprimorado é 

condição fundamental para que nos aproximemos dos níveis necessários de 

participação privada nos setores regulados para o desenvolvimento sustentável do 

Brasil. 
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Resumo 

 

 O artigo analisa o emprego durante a ditadura militar brasileira. A 

escassez de dados dificulta um estudo dessa variável no período referido, o que 

motivou esse trabalho. A precarização das condições de trabalho é evidenciada 

principalmente pelo crescimento do setor informal da economia. O trabalho 

conclui que as condições externas adversas e a redução dos investimentos no setor 

industrial são as principais causas para a mudança na estrutura do mercado de 

trabalho. 
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mercado de trabalho, ditadura militar brasileira. 
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1. Introdução 

 

 As palavras emprego e desemprego só vieram a constar nos dicionários ao 

final do século XIX. Antes os que trabalhavam para sua sobrevivência recebiam o 

nome de trabalhadores de forma generalizada ou pertencentes às corporações de 

ofício. Os que não trabalhavam eram os vagabundos, inválidos ou incapazes. Para 

enfocar o desemprego é preciso remontar aos acontecimentos históricos que 

ensejaram ou contribuíram para o aumento do desemprego e as conseqüências até 

os dias atuais. Sempre houve os que trabalham e os desocupados, mas certos 

fatores como a Revolução Industrial provocaram mudanças profundas nos meios 

de produção humanos. 

 O desemprego é um fenômeno social e econômico característico das 

economias modernas, em consequência do desequilíbrio entre a procura e a oferta 

de mão-de-obra. O empregado é todo aquele que tem vínculo empregatício e que 

exerce uma atividade econômica, seja de caráter temporário ou permanente. 

Quanto aos que ficam excluídos do mercado de trabalho são considerados 

desempregados. No Brasil, o emprego formal com carteira de trabalho assinada e 

outras prerrogativas como a previdência social teve início com Getúlio Vargas. A 

indústria automobilística e as grandes siderúrgicas oportunizaram empregos a 

muitos trabalhadores. 

 Na primeira seção é feito um breve resumo da teoria econômica a cerca do 

desemprego, dada a visão neoclássica de natureza microeconômica e a visão 

macroeconômica defendida por economistas tais como Keynes e Marx. A seguir 

pretende-se fazer uma análise das políticas econômicas adotadas durante cada 

governo da ditadura militar, apontando especialmente as medidas utilizadas para 

conter a inação sempre crescente e os Planos Nacionais de Desenvolvimentos, cujo 

objetivo principal era promover o crescimento econômico e como as crises do 

petróleo afetaram a economia brasileira. 

 A terceira seção tem o intuito de analisar as características do desemprego 

e como ele se comportou durante o período militar com base em dados obtidos 

pelo IPEA e PNAD. A seção seguinte esboça um rápido exame de como o mercado 

de trabalho brasileiro se desestruturou ao longo dos anos com a substituição do 

trabalho com carteira assinada pelos trabalhos dos setores informais. Na última, 

conclui-se que o crescimento do desemprego aberto, da informalidade e também a 

transferência de trabalhadores do setor industrial para o setor de serviços, tem 

relação com o baixo crescimento da economia nacional e a abertura comercial. 
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2.  Teoria econômica sobre o emprego 

 

 As contribuições da teoria econômica à temática do emprego podem ser 

classificadas em dois grandes grupos: um primeiro que considera as questões 

relativas ao mercado de trabalho como decorrentes da sua própria dinâmica, ou 

seja, o fenômeno do emprego (e sua outra face, o desemprego) refere-se, 

exclusivamente, ao próprio mercado de trabalho; e um segundo grupo que 

considera o mercado de trabalho uma esfera subordinada da acumulação e, 

portanto, do ritmo de crescimento (NEVES JR; PAIVA, 2006). 

 Tem-se no primeiro grupo uma natureza microeconômica. Os neoclássicos 

explicam que o problema do desemprego (ou a falta de emprego) é decorrente da 

baixa lucratividade das firmas, dado a necessidade de elevar os salários reais. Para 

aumentar sua lucratividade, as firmas igualam o preço ao custo marginal. Dado um 

nível de salário real, tem-se o nível de emprego que maximiza o lucro da firma e 

este pode, ou não, corresponder ao pleno emprego da força de trabalho. No 

segundo grupo, o emprego é determinando tanto pela demanda efetiva (nível de 

gastos), pensamento keynesiano e kaleckiano, quanto pela dinâmica tecnológica, 

modelo marxista e corrente neo-schumpeteriana, afirma Neves. Para um dado 

nível de salário real, o nível da demanda de trabalho é menor que a oferta. Isso 

pode acarretar tanto no desemprego, como em pressões para redução do salário 

real e assim chegar ao nível de pleno emprego. 

 Keynes acredita que o desemprego é causado pela demanda efetiva 

insuficiente, mas não pelo alto salário real como propõem os neoclássicos, e é o 

nível de emprego que determina o nível dos salários reais. Ao contrário dos 

clássicos que acreditavam que a economia funcionava no pleno-emprego, Keynes 

desenvolve sua teoria para uma economia em equilíbrio com desemprego. Ele 

desenvolve a teoria do nível de emprego através do nível de gasto, em que, caso 

este seja insuficiente, aquele diminuirá até encontrar-se abaixo da oferta de mão-

de-obra potencialmente disponível dado o salário em vigor. 

 Kaleck afirma que o desemprego é fruto de restrição ao crescimento do 

emprego, tanto em face de variação no componente autônomo dos gastos 

agregados quanto em função de variações no nível salarial. Então, é necessário 

uma distribuição de renda a favor dos salários ou um crescimento do componente 

autônomo dos gastos. Há uma relação positiva entre o salário real e o emprego. 

 A análise marxista avalia o desemprego como determinado pelo 

dinamismo tecnológico. A acumulação de capital aumenta o número de  
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trabalhadores desempregados e esse novo capital emprega cada vez menos 

trabalhadores, dado a mudança no processo produtivo que é realizada pelos 

capitalistas em prol de um maior lucro, e então conseguir vencer a concorrência. 

 

3. Análise econômica da ditadura militar 
 

 Antes de analisar o período, é preciso entender o conceito de 

militarização. De acordo com (CODATO, 2005), o processo decisório de política 

econômica era predominantemente civil, apesar de haver influências de doutrinas 

militares nas decisões do governo, como a Doutrina de Segurança Nacional na 

formulação de políticas públicas. Adicionalmente havia, obviamente, a ocupação de 

cargos pelos militares na administração pública "civil" e a transferência de normas 

e valores das Forças Armadas para o sistema decisório e político como um todo. 

Como afirma Fernando Henrique Cardoso, “os militares [tinham] poder de veto 

somente no que poderíamos chamar de grandes decisões. (...), mas não [estavam] 

necessariamente envolvidos na tomada de decisões com relação à economia ou 

outras questões importantes”. Mario Henrique Simonsen reconhecia que a gestão 

da política econômica dos militares não incluía o "varejo da administração" 

quotidiana, mas o "atacado do grande poder". 

 O longo período de governos militares que marcaram presença no cenário 

político brasileiro teve início no ano de 1964, durando cerca de 20 anos. A política 

econômica desta época foi baseada no binômio Segurança-Desenvolvimento, 

instalando um modelo de crescimento financiado com recursos do capital 

estrangeiro, dos empresários brasileiros e com a participação do Estado. 

 O governo de Castelo Branco, primeiro presidente do período, foi marcado 

pela criação de um aparato legal que procurou legitimar o progressivo 

endurecimento do regime. Os objetivos da política econômica consistiam no 

combate à inflação, promoção do crescimento econômico e melhoria das contas 

externas. Entretanto, devido ao cenário de desequilíbrio monetário e externo do 

início do período, foi verificada uma orientação claramente restritiva na política 

econômica do período. 

 O governo criou o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), na 

tentativa de cumprir suas metas. Em 1964, destacaram-se a criação do Conselho 

Monetário Nacional e do Banco Central. Em setembro de 1966, o governo realizou 

uma importante mudança no mercado de trabalho criando o Fundo de garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS). Este substituiu a estabilidade do trabalhador no 
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emprego, então vigente, considerado um entrave institucional ao aumento de 

emprego e, por consequência, ao crescimento econômico. As empresas, então, 

poderiam demitir funcionários a qualquer momento, e estes estariam assegurados 

graças aos depositados mensais de 8% sobre o salário pelo empregador durante 

seu tempo de serviço. Entendia-se que essa medida de exibição enunciaria um 

maior número de contratações, já que reduziria os riscos e os custos de longo 

prazo do emprego para os empregadores. Em novembro foi criado o Instituto 

Nacional de previdência Social (INPS). 

 A política financeira utilizada para garantir a realização do PAEG 

constituiria na redução do déficit de caixa governamental, além de uma política 

tributária destinada a fortalecer a arrecadação e combater a inflação, (...) e, por 

fim, uma política bancária destinada a fortalecer o sistema creditício. O combate à 

inflação estava sempre qualificado para não ameaçar o ritmo da atividade 

produtiva. As três causas da inflação, segundo o PAEG, constituíram do déficit 

público, as expansões do crédito às empresas e as majorações institucionais de 

salários em proporção superior à do aumento da produtividade (CARNEIRO, 

1990). Conseqüentemente, a atividade econômica se recuperou, porém o 

crescimento do PIB foi moderado (4,2% ao ano em média). 

 Em relação à política salarial, o valor do salário nominal era fixo entre 

duas datas de reajuste, e na presença de inflação crescente, era reduzido a cada 

mês durante o período sem reajuste. Essa perda salarial não se restringiu a 1964, 

mas prosseguiu em 1965, pois o PAEG havia escolhido os dois anos anteriores às 

datas de reajustes como referência. Em 1966, um Decreto Lei (N° 15) estabeleceu 

que as correções salariais fossem calculadas pela inflação prevista pelo governo, 

porém esta foi superada pela inflação efetiva em quase 30%. 

 O presidente seguinte, Costa e Silva (67-69), caracterizou seu governo 

pelo avanço do processo de institucionalização da ditadura. O que era um regime 

militar difuso transformou-se numa ditadura feroz que eliminou o restava das 

liberdades públicas e democráticas. No campo econômico, o governo Costa e Silva 

buscou aplicar uma política de desenvolvimento capaz de aproximar os setores 

médios ao novo regime. Os setores mais explorados foram o siderúrgico e o de 

bens de consumo duráveis. Delfim Neto, ministro da Fazenda nos governos Costa e 

Silva e Garrastazu Médici (que assumiu após o falecimento daquele em 1969), 

apostou nas exportações, obtendo parte das divisas necessárias  

às importações de máquinas, matéria-prima e equipamentos. 

  



  

51 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2010 

 

 As políticas fiscais e salariais do PAEG foram mantidas praticamente sem 

alterações: os déficits do governo foram reduzidos e as correções salariais 

seguiram a regra criada em 1966, baseada na inflação estimada (pelo governo), e 

não na inflação efetiva (GIAMBIAGI et al., 2005). Em 1968 foi lançado o Plano 

Estratégico de Desenvolvimento (PED), cujos objetivos também incluíam a 

retomada dos investimentos através do fortalecimento de empresas privadas e a 

ampliação do mercado interno, para sustentar a demanda de bens de consumo. 

Não havia metas explícitas de inflação para possibilitar políticas de crescimento, 

porém eram feitas minidesvalorizações cambiais para evitar que aquela causasse 

uma defasagem cambial expressiva. 

 No governo de Garrastazu Médici (1969-73), foi mantida a mesma 

orientação de política econômica do governo anterior. As condições eram 

favoráveis à atração de capital externo, obtidas graças à reforma financeira de 64-

67, foram os responsáveis pelo financiamento do chamado “milagre econômico” 

em que a economia brasileira registrou taxas de crescimento que variavam entre 

7-13 por cento ao ano. O setor industrial se expandiu e as exportações agrícolas 

aumentaram significativamente gerando milhões de novos postos de trabalho. A 

oferta de emprego aumentou de tal modo que os setores industriais mais 

dinâmicos concorriam na contração de trabalhadores assalariados. 

 Para sustentar e ampliar o desenvolvimento e crescimento da economia, o 

governo investiu grandes somas de recursos financeiros em infraestrutura. Por 

outro lado, recursos enérgicos como o petróleo, comprado a preços baixos dos 

países exportadores, impulsionava ainda mais a economia nacional. Regiões pouco 

conhecidas e habitadas do país, como a Amazônia e a Região Centro-Oeste, 

receberam estimulo governamental para serem exploradas economicamente. 

(GIAMBIAGI et al., 2005) afirma que a melhora das contas externas permitiu um 

controle maior sobre a taxa de câmbio e, mesmo com as minidesvalorizações 

cambiais adotadas a partir de 1968, as defasagens entre as correções cambiais e a 

inflação, especialmente entre 1970 e 1973, evitaram que o câmbio se tornasse uma 

fonte autônoma de pressão inflacionária. Isso contribuiu para manter a inflação de 

custos que ameaçava a economia, à medida que aumentava o grau de utilização da 

capacidade existente. 

 Entretanto, o aumento do preço do barril de petróleo determinado pela 

OPEP mudou esse cenário. O crédito externo essencial para a manutenção desse 

modelo de crescimento foi reduzido, e as pressões para o pagamento das taxas de 

juros referentes à dívida exigiram que boa parte da receita obtida pelas  
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exportações fosse utilizada para pagar esses juros. Em 1983, esse valor chegou a 

90% do que foi exportado. A dívida já estava na casa dos 90 bilhões. A inflação, que 

havia sido reduzida para 15,5% em 1973 (GIAMBIAGI et al., 2005), subiu em quase 

80 pontos percentuais ao final da década de 70. 

 O governo de Ernesto Geisel (1974-1979), sucessor de Médici, tinha 

objetivos de evitar uma estagnação do crescimento. Ele pretendia, inclusive, se 

aproveitar do crescimento elevado do governo anterior para iniciar uma 

liberalização política como meio de enfrentar a crise. Apesar das vantagens 

transmitidas pelas gestões anteriores, como a queda da inflação, a reorganização 

da estrutura fiscal e financeira e a recuperação do Balanço de Pagamentos, o 

governo de Geisel teve que lidar com a correção monetária e o aumento da 

dependência externa do país nos setores industrial e financeiro. 

 A elevada dependência externa trazia consigo riscos, pois a economia 

brasileira estava mais sujeita às mudanças internacionais. O primeiro choque do 

petróleo (1973) ilustrou essa situação, pois reduziu a capacidade de importação 

devido à alta de preços e, por consequência, o crescimento do país. Apesar do 

déficit obtido, a entrada de petrodólares a partir de 1974 aliviou as dificuldades 

enfrentadas pelos países em desenvolvimento. O segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), anunciado em 1974, tinha como finalidade estimular a 

produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos e energia, continuando o 

modelo de industrialização por substituição de importações. O plano foi financiado 

graças ao capital financeiro externo, nacional e às oligarquias tradicionais. 

 Entretanto, o plano não obteve o êxito que pretenda e a dívida externa 

aumentou consideravelmente no período de vigência do plano. Apesar do 

crescimento econômico de 8% ao ano no primeiro biênio do governo, o forte 

aumento da inflação e a deterioração das contas públicas e externas sinalizavam o 

esgotamento do modelo de crescimento do II PND. Os anos seguintes foram 

marcados pela estagnação da economia brasileira, caracterizando a chamada 

"década perdida". Todavia, os investimentos das estatais se expandiam, elevando a 

taxa de investimento da economia brasileira e possibilitando a manutenção de 

superávits primários e estabilidade na carga tributária. 

 Em 1974, industriais paulistas lideraram a campanha pela desestatização 

da economia a fim de que os recursos que o governo destinava as empresas 

estatais fossem transferidos para o setor privado. Na área sindical, o aumento do 

custo de vida e a contenção dos salários aumentaram o descontentamento dos 

trabalhadores. As greves estavam proibidas, o governo controlava os sindicatos e  
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determinava os reajustes salariais. O aumento dos salários nunca acompanhava a 

inflação. O descontentamento dos trabalhadores foi se acumulando até que em 

1978, os operários metalúrgicos da região do ABCD paulista, desencadearam o 

maior ciclo grevista da história do país. Não havia como o governo conter as 

reivindicações dos trabalhadores e as exigências dos industriais. 

 Para sucedê-lo, Geisel escolheu o general João Batista Figueiredo, chefe do 

Serviço Nacional de Informações (SNI), comprometido com o projeto de 

liberalização política. O último governo da ditadura militar (1979-1984), teve o 

agravante do novo choque do petróleo ocorrido em 1979. Novamente foi 

verificado um aumento das taxas de juros internacionais assim como da inflação. 

Foi neste momento que a dívida externa do Brasil passou da marca dos 100 

bilhões de dólares, obrigando o país a solicitar auxílio ao Fundo Monetário 

Internacional em 1982. 

 Delfim Neto foi mais uma vez chamado para assumir o Ministério da 

Fazenda. Lançou o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento que, entretanto, 

não obteve êxito já que era extremamente difícil obter empréstimos devido à crise 

financeira. Figueiredo adotou uma política heterodoxa baseada explicitamente no 

controle dos juros, na maior indexação dos salários, seguida da desvalorização 

cambial com precificação da correção monetária e na tentativa de manipular as 

expectativas inflacionárias durante a maior parte dos anos de 1980 (CARNEIRO; 

MODIANO, 1990). O agravamento do cenário externo (recessão nos países 

industrializados e crise na dívida da América latina) levou o governo a assumir um 

modelo de ajuste recessivo. 

 O governo continuou tentando combater a crise, construindo casas 

populares e implementando um programa de incentivo à agricultura ao qual 

modernizou o sistema agrícola brasileiro. O Brasil se transformou em um grande 

exportador de produtos agrícolas do mundo. Essas medidas permitiram que o 

Brasil saísse da recessão no último ano de mandato do presidente Figueiredo, 

crescendo a uma taxa superior a 7%. A elevação dos índices de exportação e a 

maior independência do mercado interno, especialmente em relação ao petróleo, 

fizeram com que a condição externa do Brasil atingisse relativo equilíbrio. 

 Entretanto, o crescimento foi seguido de um maior endividamento. No 

governo Geisel, o Brasil pagava US$500 milhões de juros, no primeiro ano do 

governo Figueiredo subiu para US$4,2 bilhões. A solução para o crescimento da 

dívida pública só foi alcançada com uma renegociação, em 1994, permitindo que se 

estabilizassem o câmbio e os preços no Brasil. 
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4. Trajetória do desemprego 
 
 A industrialização ocorrida após a Segunda Guerra Mundial inverteu as 

proporções de pessoas que viviam no meio rural e urbano entre 1950-1980, em 

que o Brasil se transformou em um país de maioria urbana. Entretanto, a 

industrialização sozinha não foi o bastante para gerar empregos para todos nos 

setores “modernos”, de acordo com Urani (1935). Essa situaç~o era contornada 

através dos empregos informais, o que levou a uma desestruturação do mercado 

de trabalho, que será detalhado na seção a seguir. 

 Desde a década de 40, o governo vem criando instituições embasadas em 

recursos públicos provenientes dos empregadores com o intuito de melhoras as 

condições de trabalho e assistência aos trabalhadores. Algumas medidas como a 

criação do PIS e PASEP (cujo objetivo era formar um patrimônio individual do 

trabalhador, estimular a poupança e corrigir distorções na distribuição na renda) 

não tiveram êxito. Após 15 anos de existência, o fundo era insignificante para o 

assalariado, independente de seu nível de renda, afirma Ramos. A assistência ao 

desemprego, prevista na constituição de 1966, só foi criada na década de 80 

através do programa de seguro-desemprego. O FGTS (1966), apesar de garantir 

um fundo de indenizações de acesso imediato, acarretou em uma maior 

rotatividade do assalariado, agravando a precariedade dos mecanismos de 

proteção social ao trabalhador desempregado. 

 Através de dados fornecidos pelo IBGE, foi estimado um aumento de 16 

milhões de novos postos na década de 80. Apesar da baixa taxa de crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB) durante os anos 80 (aproximadamente 1,5% ao ano), 

a criação de postos de trabalho não foi um problema crítico, exceto em 1983. Urani 

afirma que a ausência de seguro-desemprego e de mecanismos que estimulassem 

a rotatividade da mão-de-obra pode explicar, pelo menos em parte, a baixa taxa de 

desemprego e o elevado grau de informalidade. 

 Entre 1940 e 1980 o crescimento médio anual da ocupação se deu 5,2 

vezes maiores que a taxa de desemprego. No período seguinte, o nível de emprego 

cresceu em média 3,5% ao ano, enquanto o crescimento da população oscilava em 

2,1% ao ano. Houve um crescimento de mais de 35% na força de trabalho ocupada. 

Em termos absolutos foi maior do que comparado a década de 70 e em termos 

relativos foi similar. 

 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), não 

apontam nenhuma tendência clara à informalização durante a década de 80. (...) 
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Estes dados sugerem que uma das causas desse dinamismo do emprego durante a 

década de 80 tenha sido a criação de um grande número de pequenas e médias 

empresas (URANI, 1995). 

 Observa-se na tabela 1 (abaixo) a queda da participação do setor 

secundário, dada a queda da participação da construção civil e a manutenção do 

setor financeiro na sua participação no emprego, mesmo com aumento de sua 

participação no PIB neste período. O inchaço do setor terciário pode ser explicado 

pelo aumento do peso relativo da administração pública, do comércio e dos 

serviços privados. 

 
Tabela 1: Evolução da composição setorial da ocupação; 1981-1990 

Fonte: (URANI, 1995), a partir de dados da Macrométrica e de vários números da OECD 

 

 Urani afirma que na literatura macroeconômica dos últimos 50 anos 

multiplicam-se os modelos que dizem que o nível de atividade depende da 

demanda agregada, sendo uma função positiva do salário real, já outros afirmam 

que o nível de atividade é determinado pelo lado da oferta, sendo maior quanto 

menor for o salário real. A figura 1 mostra o hiato, em termos de PIB, entre a 

economia brasileira e as industrializadas e a divergência ao longo dos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

setor agric. indúst. const. civil comércio admin. priv. serv. priv. setor. financ. 

1981 24.89 13.99 9.67 11.79 10.88 25.98 2.81 

1982 25.08 13.88 8.58 11.69 11.05 26.80 2.92 

1983 22.58 12.99 11.41 11.95 11.16 26.81 3.11 

1984 25.78 13.28 6.93 12.09 11.33 27.42 3.17 

1985 24.40 13.85 6.90 12.36 11.54 27.67 3.28 

1986 22.63 14.90 7.56 12.77 11.80 27.54 2.79 

1987 21.03 14.60 7.77 13.06 11.88 28.83 2.84 

1988 20.79 13.34 7.41 13.05 12.40 29.24 2.77 

1989 19.79 14.75 7.28 13.72 12.22 29.33 2.91 

1990 19.27 14.19 7.20 14.31 12.37 29.90 2.76 
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Figura 1: Evolução do PIB no Brasil e em três países industrializados, 1981-1992 

Fonte: (URANI, 1995), a partir de dados da Macrométrica e de vários números da OECD, 

Main Economics Indicators 

 

 A capacidade de geração de empregos no Brasil permitiu que a taxa de 

desemprego nunca atingisse patamares preocupantes, se comparados à outros 

países como na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Evolução do PIB no Brasil e em três países industrializados, 1981-1992 

Fonte: (URANI, 1995), a partir de dados da Macrométrica e de vários números da 

OECD, Main Economics Indicators 

 

5. Desestruturação do mercado de trabalho 

 

 Entre a década de 1930 e a década de 1980 observa-se o funcionamento 

do mercado de trabalho sustentado pela maior ampliação dos empregos 

assalariados, sobretudo dos regulares e registrados, e pela redução relativa do 

desemprego e das ocupações por conta própria e sem remuneração. Ocorrendo 

assim, uma estruturação incompleta do mercado de trabalho. Entretanto, é 

percebido um efeito contrário nas duas décadas seguintes (POCHMANN, 2006). 

 Entre os anos de 1983 e 1989 também houve uma importante 

recuperação do emprego formal, capaz de interromper temporariamente o 

movimento geral de desestruturação do mercado de trabalho. A recessão do 

governo Collor (1990-92), acompanhada da adoção da política macroeconômica de 

corte neoliberal, colocou tudo a perder tanto no desempenho econômico como no 

interior do mercado de trabalho. 
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 Por estruturação compreende-se a predominância do segmento 

organizado do mercado de trabalho urbano, tendo em vista o avanço das 

ocupações mais homogêneas, com base nas empresas tipicamente capitalistas, na 

administração pública e nas empresas estatais representadas fundamentalmente 

pelo emprego assalariado regular e regularizado. Trabalhadores com carteira 

assinada têm, entre outros, direito ao salário mínimo, jornada de trabalho fixa, 

férias remuneradas, previdência social e, geralmente, remuneração mais elevada 

se comparada aos setores informais. 

 O movimento de desestruturação caracteriza-se pela manifestação do 

segmento não organizado do mercado de trabalho urbano, cujas formas principais 

de ocupação são heterogêneas, que não pertencem, sobretudo, às organizações 

tipicamente capitalistas, administração pública e empresas estatais, geralmente 

peculiares das economias subdesenvolvidas. O setor informal é caracterizado por 

um mercado mais competitivo, tendo em vista que os contratos são renegociados 

com uma maior facilidade. Isso garante uma menor fragilidade em relação à 

inflação, porém a vulnerabilidade em relação a oscilações da demanda agregada é 

mais expressiva. 

 Enquanto na década de 70 os setores secundário e terciário cresceram 7 e 

8 pontos percentuais respectivamente, na década de 80 o setor secundário 

manteve sua posição relativa enquanto o terciário cresceu 7 pontos percentuais. 

Entre 1980 e 2000, de cada dez ocupações geradas, praticamente cinco foram de 

responsabilidade do segmento não organizado e cinco do segmento organizado. 

Isso porque as ocupações do segmento não organizado cresceram a uma taxa 

média anual de 4,1% no mesmo período de tempo. Já o segmento organizado 

apresentou uma taxa média anual de variação de apenas 2,1% 

 A manutenção da posição do setor secundário pode ser explicada pela 

queda de alguns setores da indústria, como por exemplo, a de bens de consumo 

duráveis. Especialmente durante o governo de Ernesto Médici, houve 

investimentos maciços nessa área visando o desenvolvimento do Brasil. 

Entretanto, esse investimento foi interrompido pela crise mundial da década de 

70, ocasionada pelo aumento do preço do barril de petróleo determinado pela 

OPEP. A quantidade de capital externo reduziu drasticamente, além da urgência 

em pagar as taxas de juros aos países credores que foram afetados fortemente pela 

crise. A falta de recursos reduziu a expansão do setor secundário, ocasionando 

numa menor oferta em novos postos de trabalho. 
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 Durante a década de 1990 os sinais de desestruturação do mercado de 

trabalho foram mais evidentes. Um dos principais aspectos disso foi o significativo 

aumento do desemprego e do desassalariamento, provocado fundamentalmente 

pela contenção dos empregos com registro em relação ao total da ocupação. 

 

6. Conclusão 

 

 A falta de oportunidade de emprego e emprego de boa qualidade está 

diretamente associada à crescente exclusão social e à elevação dos níveis de 

pobreza. Característica essa que vem se manifestando tanto em sociedades 

centrais como periféricas ao final da década de 70, afirma (RAMOS; AZEREDO, 

1995). Uma oferta e uma demanda de mão-de-obra em um contexto de 

concorrência podem até diminuir consideravelmente os níveis de desemprego, 

porém isso não garante redução das desigualdades nem qualidade nos novos 

postos de trabalho criados. 

 O poder público pode intervir de diversas maneiras no nível de emprego, 

como por exemplo, fixando um salário mínimo. Ele tem a possibilidade de adotar 

políticas passivas, como a mencionada anteriormente ou políticas ativas. Estas 

visam exercer um efeito positivo sobre a demanda de trabalho, como a criação de 

empregos públicos. A partir da crise dos anos 70, os governos de todos os países 

utilizaram todo ou parte desses meios de intervenção para combater o 

desemprego crescente. 

 A crescente diminuição das taxas de investimento refletiu diretamente na 

oferta de emprego. O setor industrial, principal gerador de postos de emprego no 

período desenvolvimentista passou a reduzir o número de trabalhadores. A 

redução do emprego industrial na década de 1980 foi resultado do fraco 

dinamismo da economia nacional relacionado com a redução do investimento 

produtivo aliado a estagnação da produção. Nesse setor econômico. 

 O crescimento do desemprego aberto, da informalidade e também a 

transferência de trabalhadores do setor industrial para o setor de serviços, tem 

relação com o baixo crescimento da economia nacional e a política de abertura 

comercial. A diminuição da participação da indústria na geração de ocupações 

significou a precarização das condições de trabalho, tendo em vista que esse setor 

é o responsável pelos empregos com melhores remunerações e maior estabilidade 

 O último governo militar conseguiu impulsionar o crescimento, à custa de 

um exacerbado aumento da dívida externa, e assim recuperar tanto o crescimento   
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do PIB quanto a redução da taxa de desemprego. Porém, uma análise além do 

período considerado nos mostra que essa queda da taxa de desemprego foi 

temporária, e durante toda a década de noventa, a taxa de desemprego oscilou 

entre 5% nos primeiros cinco anos e 7% nos anos seguintes. 
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Resumo 

 

 Este artigo utiliza técnicas de análise exploratória de dados com o objetivo 

de investigar os principais fatores responsáveis pela acentuada pobreza da 

população palestina. Evidências apontam a perda do direito de livre-circulação, 

advinda de políticas de fechamento de fronteiras como o grande fator de perdas 

econômicas e socioculturais. Adicionalmente, são examinados níveis de satisfação 

com os auxílios humanitários recebidos, indicadores de crescimento econômico e 

concentração de renda. 

 

Palavras-Chave: Palestina, muro da Cisjordânia, pobreza, análise exploratória de 

dados. 
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1. Introdução 
 

 O conflito árabe-israelense, apesar de ser o conflito de maior evidência 

nos dias atuais, é amplamente desconhecido e mal-compreendido pelo mundo 

Ocidental (ROY, 2004). Não obstante, a longa duração do conflito já evidencia 

severos impactos à economia palestina e ao bem-estar da população. Este fato, em 

contrapartida, está revelando grande auxílio internacional aos mais necessitados e 

maior familiarização do mundo com a realidade do conflito. 

 Contudo, as falhas nos processos de paz contribuíram de forma 

extremamente prejudicial para o agravamento da situação. Além de 

representarem a continuidade dos conflitos, foi durante as negociações de paz sob 

o Tratado de Oslo o momento em que teve palco a consolidação das políticas de 

fechamento de fronteiras com um objetivo político consciente: a separação 

demográfica (entre Israel e os territórios Palestinos) sem significativa separação 

política (HASS, 2002).  

 As falhas das negociações e a continuidade dos conflitos, com sensíveis 

agravantes, disseminaram acentuadamente a falta de esperança em se alcançar 

uma resolução para esse que é o mais longo conflito da atualidade. Em verdade, a 

“guerra” árabe-israelense já perdura há mais de 60 anos e, de fato a paz esteve 

longe de ser alcançada. As razões pelas quais pouco é feito para atingir tal fim 

serão discutidas brevemente neste artigo2.20 

 Não é preciso explicitar a importância de se entender este conflito, assim 

como qualquer conflito. Afinal, “aqueles que não são capazes de lembrar o 

passado, estão condenados a repeti-lo” 321. Dessa forma, este artigo tem por 

objetivo evidenciar os principais fatores responsáveis pela pobreza da população 

palestina. Neste intuito, serão aplicadas técnicas de análise exploratória de dados, 

expostas na próxima seção. 

 Na terceira seção, será feita uma revisão histórica sobre os principais fatos 

do conflito árabe-israelense, no intuito de auxiliar o leitor na compreensão dos 

resultados. Estes serão apresentados na quarta seção, onde serão comparados com 

os fatos vistos na seção anterior, de tal forma que poder-se-á perceber uma forte 

correlação entre ambos. Por fim, a quinta seção concluirá o artigo. 

 

                                                      
2 Para uma discussão acerca das políticas do Estado Israelense ver (KIMMERLING, 2003), 
(GREENBERG, 2002), (HIRST, 2003) e (PEACE, 2003). 
3 George Santayana (1863 - 1952). 
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2. Técnicas da análise exploratória de dados 

 

2.1. Coeficiente de Theil 

 O coeficiente de desigualdade de Theil é uma medida de proximidade 

entre duas séries estatísticas. É amplamente empregado para a verificação e 

adequabilidade de métodos de previsão, onde é testada a previsão feita com o 

resultado efetivo da variável em questão. Considerando xi um dado de um 

resultado previsto e yi um resultado efetivo, temos a expressão do coeficiente de 

desigualdade de Theil4:22 

 

   
         

  
   

    
  

          
  

   

 

 

 E importante notar que esta é uma medida capaz de mensurar variações 

entre cada resultado obtido, mesmo que    
 
    seja igual a    

 
   . Como veremos 

mais à frente, esta é uma propriedade muito necessária quando se quer comparar 

as diferenças absolutas entre séries estatísticas, e que muitas outras técnicas não 

apresentam. 

 Outra característica que torna o coeficiente de desigualdade de Theil 

muito utilizado é a possibilidade de decompô-lo em três quocientes que 

representam os graus de contribuição de cada fonte de “erros” na formação do 

“erro global de previsão”. A expressão de sua decomposição é dada por: 

 

    
        

 
  
        

 

 
  
          

 
  

 

       

 

  
 

 
    

 

 

   

   
 

 
    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Assim, o quadrado do coeficiente de desigualdade de Theil pode ser 

decomposto em uma soma de três “erros”, onde cada um representa 

respectivamente os erros de tendência, de desvio e de correlação. De modo que: 

                                                      
4
 Também chamado de “erro global de previsão” (SOUZA, 1977). O símbolo    denota a média de y. 
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 Nem sempre a interpretação dos tipos de erro é simples, principalmente o 

erro de correlação. Para Theil, um bom método de previsão é aquele que possui 

erros de tendência e desvio nulos ou próximos de zero (THEIL, 1967). 

 

2.2. Índice de Hirschman-Herfindahl 

 O índice de concentração espacial de Hirschman-Herfindahl (Hx) avalia a 

participação relativa do nível de atividade de uma observação da variável em 

questão (PEÑALOZA; SOUZA, 2007). Esta técnica é muito utilizada para análise de 

concentração industrial, já que Orris Herfindahl a utilizou em uma análise de 

concentração da indústria de aço nos Estados Unidos (HIRSCHMAN, 1964). 

 Sua expressão é dada por: 

 

       
  

 

   

         
   

  
   
 
   

 

 

   freqüência relativa ou market-share 

 

 Uma interpretação interessante para o índice de Hirschman-Herfindahl é 

que o inverso de seu valor representa o número de empresas iguais que deveriam 

existir para que se tivesse uma divisão uniforme, de acordo com o próprio índice 

obviamente (HOFFMANN, 1998). É importante ressaltar que Hx é limitado, 

atingindo seu mínimo quando a série for constante em que  

  
      , e seu máximo quando a série estiver toda concentrada em um único 

termo: 
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 Por mais informativo que este índice seja, a concentração espacial pode 

ser melhor compreendida pelo seu dual523 (PEÑALOZA; SOUZA, 2007). A intuição 

por trás do dual é simples: o dual de qualquer índice trata de criar uma série 

fictícia de concentração total, ou seja, é uma série onde parte dos elementos detém 

todo o valor do índice de forma uniforme e o restante dos indivíduos nada possui. 

Em outras palavras, o dual possibilita uma visão mais nítida do real problema. O 

dual do índice de concentração espacial de Hirschman-Herfindahl é dado por: 

 

         
 

   
  

 Este índice também é limitado: 

 

             
 

 
 

 

 A grande vantagem do dual deste índice está na sua interpretação: o valor 

de 100(d(Hx)) representa a percentagem, no caso de concentração industrial, de 

indústrias que não participam da produção, ou seja, 100(1 - d(Hx)) é a 

percentagem de indústrias que produzem uniformemente o total de produto. 

 

2.3. Razão de concentração 

 A razão de concentração das k mais representativas observações de uma 

variável é, por definição, a proporção do valor total desta variável que 

corresponde as essas k observações (HOFFMANN, 1998). Suponha uma série 

estatística ordenada x1 > x2 > x3 > ... > xn, a razão de concentração das j maiores 

observações é dada por: 

 

     
   
 
   

   
 
   

 

 

 Similarmente ao Índice de Hirschman-Herfindahl, a razão de concentração 

também pode ser melhor compreendida a partir de seu dual, definido por: 

 

 

                                                      
5 Não é do escopo deste artigo tratar a teoria subjacente à formulação de dual. Para tal, ver (PEÑALOZA; 

SOUZA, 2007), (HOFFMANN, 1998) e (SOUZA, 1977). 
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 A interpretação de seu dual é que seu valor mensura o desvio da 

participação do produto das j maiores observações em relação à participação 

numérica das j observações na variável em questão (PEÑALOZA; SOUZA, 2007). 

 

2.4. Entropia 

 A entropia, grandeza física associada ao grau de desordem de um sistema, 

é um indicador da instabilidade estatística média. Em outras palavras, ela mensura 

o grau de incerteza de um sistema, de forma que quanto mais instável o sistema, 

maior sua entropia. Sua expressão é definida por: 

 

       

 

   

        

 

 Uma vantagem adicional da utilização da entropia como sumário de 

concentração é a sua decomposição em entropia-entre e entropia-dentro. Suponha 

uma série estatística ordenada                       

decomposta em m estratos. A decomposição da entropia desta série é expressa 

por: 

 

       

 

   

     

 

   

   
 

  
              

      

        
  
  
    

  
  
 

      

 

 

 A interpretação essencial a esta técnica é que a entropia-entre mede a 

contribuição das diferenças entre os estratos componentes da partição na 

formação da entropia total, enquanto a entropia-dentro mensura a contribuição 

das diferenças internas dos estratos (PEÑALOZA; SOUZA, 2007). 

 

2.5. Redundância 

 A redundância ou primeira medida de desigualdade de Theil tem íntima 

relação com a entropia. De fato, a redundância mensura a diferença entre a 

entropia da série estatística analisada e a entropia máxima, ou seja, a de uma série 

perfeitamente uniforme. Expressa da seguinte maneira: 
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 Por sua vez, a redundância apresenta um dual, este expresso por: 

 

           

  

 Importante ressaltar que ambos são limitados: 

 

                e               
 

 
 

  

 A interpretação por trás da entropia explica a redundância. Caso o valor 

da redundância seja alto, isto significa que há uma grande diferença entre a 

entropia observada e a entropia máxima, logo sua série tende a ser mais 

concentrada. A situação contrária tem intuição análoga. Assim como a entropia, a 

redundância também apresenta uma decomposição6.24 Considere uma série 

estatística ordenada                       

decomposta em m estratos, onde xk representa uma participação relativa. A 

decomposição da redundância desta série é dada por: 

 

          

 

   

     

 

   

   
 

  
                

      

        
  
  
    

 

  
   

      

 

  

      relutância-dentro    relutância-entre  

 

 Analogamente à entropia, a interpretação da decomposição da 

redundância é que a redundância-entre mede a contribuição das diferenças entre 

os estratos componentes da partição na formação da redundância total, enquanto 

a redundância-dentro mensura a contribuição das diferenças internas dos estratos 

(PEÑALOZA; SOUZA, 2007). 

 

                                                      
6 A decomposição da redundância apresenta uma complicação quando comparada à da entropia. 

Quando o número de elementos dentro de cada estrato é diferente, necessita-se utilizar a 

decomposição tripartite da redundância. Como neste trabalho o número de elementos em cada estrato 

é o mesmo, não é feita a apresentação formal da decomposição tripartite. Para a demonstração 

matemática, ver (PEÑALOZA; SOUZA, 2007). 
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2.6. Informação esperada 

 De fato, pode-se partir de muitas idéias para interpretar esta técnica, 

porém nos concentraremos na ideia utilizada para os cálculos. Em um sistema 

onde nada é conhecido, pode-se afirmar qualquer coisa, logo sua instabilidade é 

máxima. Já quando uma informação nova surge, altera-se a instabilidade, de modo 

que toda nova informação diminui instabilidade esperada deste sistema 

(entropia). Pode-se expressar esta idéia matematicamente por: 

 

                            

 

onde p é um evento que ocorreu (informação adicional) e q é um evento previsto. 

Como INST(x) = - ln(x), pode-se reescrever a expressão da seguinte forma:  

 

                         

 

 Porém, os valores da informação             são eventuais, ou seja, só 

ocorrem para cada i. Portanto, temos que a informação esperada é a média dessas 

instabilidades, dada por: 

 

             

 

   

              

  

 A redundância permite uma natural generalização do conceito de 

informação esperada (PEÑALOZA; SOUZA, 2007). Recordando que a redundância é 

dada por: 

 

                  

 

 É interessante notar que caso o evento já ocorrido possua entropia 

máxima, a           será exatamente R(q): 
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 Há uma diferença significativa entre entropia esperada e informação 

esperada. O conceito de informação esperada é uma medida de estabilidade 

estatística, enquanto a entropia esperada é um conceito de instabilidade 

estatística. 

 A informação esperada também pode ser decomposta em informação 

esperada entre os estratos e dentro dos estratos. Suponha um sistema de eventos 

{E1; E2; ... ; En}, divido em m estratos, de tal forma que: 

 

       
      

 

 

       
      

 

  

 Sua informação esperada pode ser decomposta da seguinte maneira: 

 

                  
  
  
                                           

 

   

 

                  
  
  
   

     

     
 

      

 

 

   

                                              

 

 

2.7. Variância populacional 

 A variância é uma medida bem conhecida de dispersão em torno de um 

momento central. A grande vantagem da variância para a análise exploratória de 

dados é a sua decomposição, a qual possui uma interpretação simples se 

comparada a outras técnicas. Relembrando, a variância populacional é definida 

como: 

 

    
 

 
        

 

 

   

 

 

 Suponha uma série estatística {x1; x2; ... ; xn} divida em m estratos. A 

decomposição de sua variância é dada por: 
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 A variância populacional apresenta dual, um índice que auxilia na 

compreensão da dispersão das observações em relação à média. Seu dual é dado 

por: 

 

    
    

  
 

  
        

 

  

 De raciocínio análogo aos duais anteriores, o dual da variância mensura a 

proporção de observações que nada acrescentam ao valor total da variável. Em 

outras palavras,         
   indica a proporção de observações uniformemente 

distribuídas que juntas concentram o valor total da variável. 

 

2.8. Variabilidade dual nominal725 

 A variância dual nominal é uma técnica de grande aplicação, e que neste 

trabalho trouxe resultados muito interessantes. Considere uma série estatística 

com suas observações acompanhadas de suas respectivas freqüências relativas 

{(x1; f1); (x2; f2); ... ; (xn; fn)}. Primeiramente, a variabilidade desta série pode ser 

mensura pela   
  definida por: 

 

  
   

 

   
       

        
    

  

 Analogamente, pode-se mensurar a variabilidade pela   
 , dada por: 

 

  
   

 

   
      

 
 

   
  

                                                      
7 Técnica original de Rodrigo Peñaloza, ver (PEÑALOZA; SOUZA, 2005). 
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 É importante ressaltar que ambos são limitados: 

 

     
    

                     
 

 

   
         

        
       

   

 
 

  

 Com efeito,   
  é um sumário muito menos volúvel ou sensível a 

variações quando comparado a   
 , de modo que   

  não é capaz de captar 

mudanças que ocorrem fora da categoria modal. Ao contrário,   
  claramente se 

mostra um bom sumário de variabilidade, atendendo a todos os requisitos não 

preenchidos por   
 .  

 Assim como a variância populacional, os sumários de variabilidade 

nominal apresentam seus respectivos duais. Primeiramente, o dual de   
  é dado 

por: 

 

                      
     

                                          
          

    

 

 Apesar de confusa, a interpretação é simples. É fácil verificar que a soma 

de ambos é 1, de modo que cada valor do dual, d* e d**, representa um peso de um 

dos estratos considerado na série dual. Ou seja, um deles é o peso do estrato (0; 0; 

... ; 0), enquanto o outro mensura o peso do estrato (a; a; ... ; a). 

 Analogamente ocorre para   
  sendo seu dual definido por: 

                          
      

 

 
  

                                      
        

      
 

 
 

 

2.9. Variabilidade dual ordinal826 

 Esta técnica merece uma atenção especial. Neste trabalho, ela foi 

responsável por uma das mais interessantes evidências encontradas. Sua 

vantagem está no trabalho com dados ordinais, que apesar de não dizer muita 

coisa, é responsável por conclusões muito importantes. Primeiramente, considere 

uma série estatística {x1; x2; ... ; xm} na escala ordinal, de modo que          

            . Para encontrar a categoria crítica ou central desta série temos de 

primeira encontrar S, definido por: 

                                                      
8 Técnica original de Rodrigo Peñaloza, ver (PEÑALOZA, 2011b). 
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 Esta pode ser reescrita, como: 

 

    
 

 
                     

 

   

    

 

   

 

 

 É fácil notar que    é limitado, 
 

 
       , e corresponde a uma espécie 

de média aritmética das m categorias da escala proporcionais às suas respectivas 

posições quando da ordenação ascendente da série estatística (PEÑALOZA; 

SOUZA, 2007). 

 A categoria central ou crítica (xk) é dada por:      , onde: 

 

                                                                          

                                                                    

                                             ,                               
 
E        representa a parte inteira de    . 
 

 A variabilidade da série pode ser mensurada novamente tanto por   
  

como por   
 .  A grande diferença está na distribuição dos pesos do dual. Como 

afirmado anteriormente,   
  é um sumário mais adequado para a mensuração da 

variabilidade, de modo que apresentaremos apenas o seu dual. Este é definido por: 

 

    
                             

      

                                          
     

 

 Considerando a série dual ordenada y1   y2, procede-se para o cálculo dos 

pesos das categorias inferiores e superiores à central. 
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 Como devemos atribuir o maior dos pesos duais à camada de categorias 

com maior peso, fazemos: 

 

       
 
   

      
      

       
 
         

e 

        
                                

                   
  

        
                                   

                
  

 

 Assim, podemos dualizar as diversas categorias ordenadas          

             em duas classes de categorias também ordenadas (PEÑALOZA; 

SOUZA, 2007). 
 

2.10. Índice de Gini 

 Uma das técnicas mais conhecidas e utilizadas na atualidade, o índice de 

desigualdade de Gini possui resultados interessantes, apesar de sua utilização nem 

sempre ser tão simples pela exigência de dados. Existem muitas variações do 

cálculo deste índice, logo apresentaremos apenas a utilizada nas pesquisas. 

Primeiramente, considere uma população ordenada de acordo com suas 

respectivas rendas                      . De tal modo, define-se a proporção 

acumulada de renda, como a quantia de renda abocanhada até o i-ésimo indivíduo, 

dada por:  

 

    
   
 
   

   
 
   

  
 

  
   

 

   

 

  

 O índice de Gini é então dado por: 
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 Uma das maiores vantagens do índice de Gini é que ele é autodual, ou seja, 

o dual do índice de Gini é o próprio índice (HOFFMANN, 1998). Em outras 

palavras, quando se afirma que o índice de Gini do Brasil é 0,515 (PROGRAMME, 

2010), isto é mesmo que dizer que 48,5% da população detém toda a riqueza 

uniformemente, e o resto, nada possui. 

 

2.11. Sumário de transvariação de Gini 

 Assim como o coeficiente de desigualdade de Theil, o sumário de 

transvariação de Gini mensura a proximidade entre duas séries estatísticas sob o 

mesmo número de modalidades ou categorias. Porém, esta medida é mais restrita, 

captando apenas mudanças nas freqüências relativas, diferentemente do 

coeficiente de Theil. Considere duas séries estatísticas com m modalidades, seu 

sumário de transvariação de Gini é dado por: 

 

   
 

 
          

 

   

 

 

Note que o índice de transvariação de Gini é normalizado, adimensional e limitado, 

 

          

 

2.12. Sumário de transvariação euclidiana927  

 Este é um índice bem similar ao anterior, a única modificação é a 

utilização da norma euclidiana que, por sinal, dá nome ao sumário. Portanto, sua 

expressão é dada por 

 

    
 

 
          

 

 

   

 

 

 De fato, a maior vantagem do sumário de transvariação euclidiana é sua 

decomposição em termos das variabilidades nominais 
 

 

                                                      
9 Técnica original de Rodrigo Peñaloza, ver (PEÑALOZA, 2011a). 
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 Uma interpretação relevante surge da reorganização dos termos e da nova 

decomposição: 

 

        
    

   

 
        

 

 Obtemos, então, um sumário     
  normalizado,         

   . Este 

sumário indica a probabilidade de o grupo X ser caracterizado por alguma 

categoria diferente das categorias que caracterizam o grupo Y, fato que dá origem 

a seu nome, sumário normalizado de diferenciação categórica. 

 

2.13. Sumário de associação estatística de Goodman-Kruskal1028 

 O sumário de associação estatística de Goodman-Kruskal possui uma 

interessante característica de mensurar o poder de uma variável X sobre a 

variabilidade nominal de outra variável Y, por exemplo. Considere duas variáveis X 

e Y, sob as quais temos sua função de distribuição conjunta e suas freqüências 

absolutas. Sejam: 

 

                                                 

         
 

   
                               

         
 

   
                              

 

 A variabilidade nominal da série Y é dada por: 

 

                                                      
10 Técnica original de Jorde de Souza, ver (PEÑALOZA; SOUZA, 2005). 
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 Também é possível definir um sumário para a variabilidade nominal de Y 

condicional à ocorrência de X = Xi. 

 

          
 

   
       

   

   
 

  

   

  

 

 Não é difícil perceber que podemos calcular a variabilidade nominal de Y 

dado X. 

 

            

 

   

         

 

 Neste momento, podemos definir o coeficiente quadrático de Goodman-

Kruskal: 

 

           
        

  
 

 

 

 É importante ressaltar que o coeficiente quadrático de Goodman-Kruskal 

é limitado,            . Além disso, desenvolvendo raciocínio análogo, podemos 

calcular        . Por fim, ao comparar os dois coeficientes, podemos verificar que 

tem mais direito a ser considerada explicadora. Caso                 , então X 

tem mais direito a ser considerada explicadora de Y do que vice-versa (PEÑALOZA; 

SOUZA, 2007) 

 

3. Revisão histórica do conflito 
 

3.1. Início do conflito e seus desdobramentos 

 Pode-se dizer que a guerra árabe-israelense teve início com a Guerra de 

Independência de 1948-49, porém conflitos já existiam desde o século XIX, quando  
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a região ainda era uma colônia britânica (Sachar, 1996). A questão central está no 

momento em que esta guerra começou afetar perversamente, não apenas a vida 

dos cidadãos, mas o modo de vida de um povo todo. Qualquer guerra é capaz de 

gerar perdas humanas, materiais e econômicas, porém nem todas destroem a 

organização de uma sociedade. 

 Não devemos deixar de ressaltar que muitas vidas de cidadãos israelenses 

foram perdidas, com atenção especial ao atentado durante as olimpíadas de verão 

de Munique, também conhecido como o Massacre de Munique (KLEIN, 2007). 

Porém, como já explicitado anteriormente, este trabalho objetiva fornecer 

evidências de que os cidadãos palestinos enfrentam uma crise humanitária, e que 

se nada for feito, pode se prolongar por inúmeras gerações (ROY, 2004). 

 Fazendo uma regressão histórica rápida, após a Guerra de Independência 

houve conflitos, como a Guerra de Suez (1956), Guerra dos Seis Dias (1967), 

Guerra do Yom Kippur (1973), Operação Litani (1978), Primeira Intifada (1987), 

Guerra do Golfo (1990) e Segunda Intifada (2000). Na atualidade, os confrontos 

mais recentes ocorreram entre Israel e o Líbano (2006) e os últimos bombardeios 

de Israel à Faixa de Gaza (2007). De fato, todos estes conflitos envolveram Israel, 

porém de grande impacto e relevância para os cidadãos palestinos foram a Guerra 

de Independência, Guerra dos Seis Dias, Guerra do Yom Kippur e a Primeira e 

Segunda Intifadas, e mais recentemente, os bombardeios à Faixa de Gaza. 

 A região da Palestina perdeu grande parte de seu território com o plano de 

partilha das Nações Unidas (Resolução 181). Com a Guerra de Independência, 

Israel e os países árabes vizinhos reformularam as fronteiras, criando a conhecida 

Green Line. Em verdade, esta divisão é utilizada até os dias atuais para delimitar o 

Estado de Israel e as regiões da atual Palestina, Cisjordânia e Faixa de Gaza. Porém, 

foi com a Guerra dos Seis Dias que a Palestina (e os países árabes) sofreram a 

perda territorial mais significativa. E esta, de fato, afetou acentuadamente a vida 

dos palestinos. 

 Admitindo que o Estado de Israel tenha suas bases em uma “colônia de 

povoamento”, iniciada após a Segunda-Guerra Mundial (RODINSON, 1973), seu 

real objetivo foi tornar os palestinos uma minoria dentro de seu próprio território 

(USHER, 2005). E, de fato, com a Guerra dos Seis Dias, Israel atingiu tal objetivo. 

Antes da guerra de Independência, instituições judias possuíam menos de 7% das 

terras palestinas, enquanto os cidadãos palestinos e suas comunidades possuíam 

90%. Após a Guerra dos Seis Dias, esses valores praticamente se inverteram  
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(USHER, 2005). Contudo, Israel obteve mais de um milhão de árabes, não-judeus, 

sob sua jurisdição, sem saber o que “fazer” com eles. 

 Com uma limitação de ocupação territorial, Israel entra em acordo com o 

Egito e lhe retorna a Península do Sinai, tomada na Guerra dos Seis Dias. Na Faixa 

de Gaza e Cisjordânia, Israel intensificou massivamente a construção de 

assentamentos e a expropriação de terras dos palestinos, para assim assegurar seu 

objetivo. Foram construídos trinta assentamentos ao redor de Jerusalém Oriental 

assim como nas extremidades do rio Jordão, das colinas de Golã e ao sul da Faixa 

de Gaza, de tal modo que se criasse uma ruptura entre os palestinos e suas áreas 

rurais. Por fim, assentamentos foram construídos em torno das seis maiores 

cidades palestinas: Jenin, Nablus, Ramallah, Jerusalém Oriental, Belém e Hebron. 

Estas constituem o coração da Cisjordânia, de tal modo que nenhum futuro Estado 

Palestino tem chance de ali surgir (DOLPHIN, 2006). 

 Entre 1967 e 1987, vários outros conflitos importantes para a 

compreensão do conflito árabe-israelense ocorreram. Contudo, este trabalho irá 

focar-se nos acontecimentos pós-Primeira Intifada, pois é a partir dela que se 

inicia, em sua fase mais primitiva, as políticas de restrição à livre-circulação. 

 

3.2. Dependência palestina de Israel e a Primeira Intifada 

 Com a construção de assentamentos em pontos estratégicos na Faixa de 

Gaza e Cisjordânia, a economia palestina se integrou fortemente à israelense. Ao 

longo dos anos, período em que não havia política intensa de controle de passagem 

entre Israel e os territórios palestinos, os cidadãos palestinos criaram fortes 

vínculos com o mercado israelense, de modo que em 1987 mais de duzentos mil 

palestinos trabalhavam em Israel. Não obstante, uma grande parte da economia 

das cidades palestinas próximas aos assentamentos judaicos também se tornaram 

extremamente dependentes. 

 A Primeira-Intifada teve início em 1987, quando um tanque militar 

israelense matou quatro e feriu sete refugiados no campo de refugiados em 

Jabalya. Apesar de ter se iniciado como um movimento não-violento de protesto, 

ele se espalhou rapidamente e milícias árabes atacaram Israel. Em resposta, as 

primeiras restrições à livre-circulação dos palestinos foram impostas. Os cidadãos 

palestinos residindo em Gaza e que desejassem ir a Israel, precisariam de um 

cartão magnético, válido por um ano e renovável, enquanto que os cidadãos 

palestinos residindo na Cisjordânia necessitavam de uma identidade “verde” para 

ir a Israel. 
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 Todavia, de acordo com o governo israelense, a identidade “verde” era 

para prevenir a entrada de prisioneiros e ativistas em Israel, e, de fato, a maioria 

da população palestina ainda possuía o direito de livre-circulação por todo o 

território (HAAS, 2002). 

 

3.3. Guerra do Golfo e o regime de fechamento de fronteiras 

 Foi a partir da Guerra do Golfo, em 1991, que a situação se inverteu e as 

políticas de fechamento de fronteiras foram amplamente utilizadas. Contudo, entre 

1991 e 1993 as restrições eram vagas, os check points não eram sistematizados e 

não havia delimitação física das fronteiras. Em outras palavras, ainda era possível 

contornar as restrições e manter um status de livre-circulação, sobretudo se era 

passagem entre as regiões palestinas (Cisjordânia e Faixa de Gaza). 

 Entretanto, o mercado israelense começou a se fechar para os palestinos, 

de modo que o número de trabalhadores palestinos em Israel diminuiu 

drasticamente entre 1991 e 1993 (HAAS, 2002). Inicialmente medidas de defesa, 

as políticas de fechamento de fronteiras se tornaram estratégicas, baseando-se em 

separação étnica, controle militar indireto e no conceito de um governo palestino 

autônomo limitado. 

 O regime de fechamento de fronteiras assumiu, e ainda assume, quatro 

formas: fechamento das fronteiras entre Israel e os territórios palestinos; 

fechamento das fronteiras entre Cisjordânia e a Faixa de Gaza, fechamento das 

fronteiras entre Cisjordânia e a Jordânia e entre a Faixa de Gaza e o Egito, e 

fechamento interno dos territórios palestinos (ROY, 2004). 

 Com o governo de Yatzhak Rabin e a formulação dos acordos de paz de 

Oslo, o regime de fechamento de fronteiras conheceu seu aperfeiçoamento, uma 

segregação de facto tanto entre os territórios palestinos e Israel como entre 

Cisjordânia e Faixa de Gaza (USHER, 1999). 

 

3.4. Acordos de paz de Oslo e a oficialização do regime de fechamento de fronteiras 

 O sistema de passes, oficializado sob o acordo de paz de Oslo, tornou a 

livre-circulação um privilégio de poucos. Os passes eram emitidos em geral para 

apenas uma noite em Israel ou de retorno pela madrugada, de modo que os passes 

de mais longa duração eram extremamente difíceis de serem obtidos. Não apenas, 

os meios de transporte também possuíam restrições, algumas vezes os passes 

permitiam circular com veículos privados, outras não. Em verdade, uma sociedade  
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inteira foi estratificada, segmentada com base no acesso ao “privilégio” de livre-

circulação (HAAS, 2002). 

 Em 1993, em resposta ao aumento da violência palestina contra civis 

israelenses, cercas elétricas foram dispostas e divisões “étnicas” foram feitas 

dentro da Faixa de Gaza, em que Israel controlava áreas militares e os 

assentamentos judaicos (incluindo as fronteiras), cerca de 30% do território, 

enquanto a autoridade nacional palestina (ANP) estava encarregada dos 70% 

restantes (USHER, 2005). Na Cisjordânia, as divisões ainda foram maiores, em que 

a ANP possuía 30% do território, enquanto Israel possuía os 70% restantes, 

incluindo Jerusalém Oriental. 

 Desde então, o regime de fechamento de fronteiras se tornou um fato 

econômico na vida dos cidadãos palestinos. Entre 1993 e 1996, anos considerados 

pacíficos, o governo israelense impôs 342 dias de fechamento completo das 

fronteiras na Faixa de Gaza e 291 dias na Cisjordânia (ROY, 2004). 

 

3.5. Expropriação de terras e a cantonização do território palestino 

 Aliado ao regime de fechamento de fronteiras, ocorreu a cantonização das 

terras palestinas. O processo de expropriação de terras começou após a Guerra 

dos Seis Dias, com seu auge durante o acordo de paz de Oslo. Não apenas 

assentamentos judaicos foram construídos, mas também uma extensa rede de 

rodovias que conectavam Israel aos assentamentos. Não é preciso mencionar que 

os cidadãos palestinos não podem utilizar tais rodovias. 

 A malha rodoviária construída foi estrategicamente disposta para 

circunscrever as comunidades palestinas, cortar as maiores cidades e separar as 

cidades das áreas rurais (HAAS, 2002). Não obstante, o acordo de paz de Oslo II 

intensificou a cantonização, principalmente na Cisjordânia. Esta foi dividida em 

três tipos de área de acordo com o status de segurança: área A era de segurança e 

controle total palestino, área B possuía segurança militar israelense e controle civil 

palestino e a área C era de controle total de Israel. É importante ressaltar que a 

área C era pouco povoada e abrangia um larga extensão de terras, ideal para a 

construção e consolidação de mais assentamentos judaicos. 
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Figura 1: Perda de território palestino desde 1946 a 2000 

Fonte: Occupation Magazine. Retirado de (MEDICKS, 2005) 

 

 Em verdade, pelo acordo de paz de Oslo II, deveria ocorrer uma gradual 

transferência de terras da área C e B para a área A, de modo que os palestinos 

retomassem suas terras. E, de fato, se esta divisão fosse seguida à maneira 

estipulada, os palestinos tinham chance de montar seu próprio Estado. Porém, em 

2000, a área A era composta por 18% do território, enquanto a área C compunha 

60%. Na Faixa de Gaza, 20% do território fronteiriço estava sob controle 

israelense (HAAS, 2002), como pode ser visto na figura acima. 

 

3.6. Principais conseqüências e a Segunda Intifada 

 Com o regime de fechamento de fronteiras e a cantonização do território, 

em 1998, quase toda a interação demográfica entre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza 

havia acabado. Não apenas, a Cisjordânia já pouco interagia com Israel, e a Faixa de 

Gaza, antes tão dependente de Israel, já não possuía mais relação alguma. Por fim, 

Jerusalém Oriental não possuía qualquer conexão com a Cisjordânia ou com a 

Faixa de Gaza, fatos antes nunca vistos. 
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 Entre 1997 e 1999, a taxa de desemprego flutuou entre 10 a 20% na 

Cisjordânia e entre 18 a 30% na Faixa de Gaza. Além disso, a taxa de investimento 

principalmente nos setores de exportação palestinos caiu, afetando a produção 

industrial e agrícola. Como resultado, houve um acentuado impacto nas condições 

de vida dos cidadãos palestinos e aumentou a taxa de pobreza e trabalho infantil 

(ROY, 2004). 

 Em 1999, a Faixa de Gaza estava dividida em três regiões, enquanto a 

Cisjordânia estava dividida em 227. Em sua totalidade, Israel controlava mais de 

82.8% da Cisjordânia, mais de 70,000 acres de terra palestina haviam sido 

expropriados e a população judaica nos assentamentos praticamente dobrou de 

109,784 para 213,672 entre 1993 e 2000. 

 A principal conseqüência dos anos em que se sucederam os acordos de 

paz de Oslo foi a Segunda Intifada, iniciada em Setembro de 2000. Novamente, uma 

revolta dos cidadãos palestinos contra o excessivo controle de Israel, impulsionada 

pelas dificuldades econômicas advindas da falta de emprego e da circulação 

restrita. Este segundo movimento deu a Israel o pretexto para a expansão do 

regime de fechamento de fronteiras, que atingiu sua forma mais refinada, o muro. 

 Desde o começo da Segunda Intifada, cidades por toda a Cisjordânia e 

Faixa de Gaza começaram a ser gradualmente e sistematicamente “lacradas” 

(HAAS, 2002), como ilustra a figura 2. Quando completo, o muro isolará entre 

250,000 e 300,000 palestinos, em sua maioria residentes de Jerusalém Oriental. 

Em outras palavras, entre 12 a 14% dos habitantes da Cisjordânia serão isolados 

atrás dos muros (ROY, 2004). 
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Figura 2: Área edificada de Qalqilya, plano mestre da área municipal e área A circundante. 

Fonte: World Bank. Retirado de (BANK, 2008) 

 

3.7. Da Segunda Intifada aos dias atuais 

 Em verdade, pouco mudou ao longo dos últimos anos. Pode-se dizer que a 

maior mudança foi a desocupação unilateral de Israel da Faixa de Gaza. Contudo, 

Israel desocupou a Faixa de Gaza por um simples motivo, já não era possível haver 

a formação de um Estado Palestino em uma região tão desgastada e em condições 

econômicas perversas. Além de que, manter a proteção dos cidadãos israelenses 

era algo cada vez mais custoso e desgastante para a nação israelense (USHER, 

2005). 
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Figura 3: Descrição dos Territórios Ocupados: Muro Construído e Projetado, Check 

Points e Assentamentos Judaicos. 

Fonte: World Bank. Retirado de (BANK, 2008) 

 

 O muro foi continuamente expandido, e hoje, pouco são as regiões 

palestinas que não estão cercadas, como ilustrado na figura 3. Da mesma forma 

ocorreu com a expropriação de terras, em que apenas 1.7% da Cisjordânia era 

composta por assentamentos judaicos, porém estes controlavam 41.9% do 

território (BTSELEM, 2002). 

 Neste ponto, o artigo encerra a revisão histórica, apesar de ainda haver 

muito sobre o assunto. Contudo, até a presente subseção, já foram esclarecidas 

todas as informações necessárias para a compreensão dos resultados. 

 

4. Resultados 
 

  Nesta seção, serão apresentados os resultados encontrados. Além disso, à 

medida que os resultados obtidos forem sendo apresentados, as bases de dados 

serão especificadas, referenciando as tabelas do apêndice A (Base de dados). 

 Inicia-se a análise pelos indicadores gerais de desenvolvimento 

econômico. 

 

4.1. Indicadores Econômicos 

 

4.1.1. PIB, PIB per capita e taxa de crescimento do PIB previstos e efetivos1129 

 O objetivo desta subseção foi avaliar o grau de confiança que os palestinos 

possuem em sua nação. Dessa forma, foram utilizados dados fornecidos pelo 

Palestinian Central Bureau of Statistics1230, uma proxy para a população palestina. 

Utilizando o coeficiente de desigualdade de Theil, tenta-se captar a proximidade 

entre a previsão e o resultado efetivo de cada variável macroeconômica a seguir. 
 

Cenários PIB PIB per capita Taxa de Crescimento 
Cenário Base 0.0523153239 0.0675604135 0.8765495533 
Pior Cenário 0.0740330643 0.0927556587 0.9900699765 

Melhor Cenário 0.0345909449 0.0452404183 0.4842830092 

                                                      
11 Ao longo das próximas subseções, serão explicitadas as bases de dados. Esta subseção utiliza os 

dados presentes nas tabelas 26, 27 e 28. 
12 A partir deste ponto, iremos nos referir ao Palestinian Central Bureau of Statistics por PCBS 
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Tabela 1: Coeficiente de desigualdade de Theil para as variáveis testadas e suas previsões 

Fonte: (STATISTICS, 2007a), (STATISTICS, 2007b) e (STATISTICS, 2008a). Elaboração Própria. 

 

 Pela análise da tabela acima, podemos perceber que as previsões feitas 

para o produto interno bruto (PIB) e para o PIB per capita foram condizentes com 

os valores efetivos. Porém, a taxa de crescimento do PIB teve uma previsão 

bastante ruim, o que mostra a falta de segurança em relação ao futuro da economia 

palestina, advinda, como antes citado, de inúmeras restrições que desestabilizam a 

economia como um todo, desde o aumento do desemprego até a diminuição de 

investimentos (ROY, 2004). 

 Para entender melhor a origem do erro de previsão da taxa de 

crescimento do PIB, foi feita a decomposição do seu coeficiente de desigualdade de 

Theil, ilustrado na tabela abaixo. 

 

τ2 eT
2 eD

2 eC
2 

0.7683391194 0.1867199567 
(24.30%)a 

0.0000009182 
(0.00%)a 

0.5816099802 
(75.70%)a 

 
Tabela 2: Decomposição do coeficiente de desigualdade de Theil para a taxa de crescimento 

Fonte: (STATISTICS, 2007a), (STATISTICS, 2007b) e (STATISTICS, 2008a). Elaboração Própria. 

a Para esta e todas as tabelas seguintes, os termos entre parêntesis indicam a percentagem que a 

variável representa do total do índice em questão. 

 

 Pode-se, então, perceber que uma parcela significativa do erro de previsão 

se concentra no erro de metas, ou seja, em um erro de tendência, onde o valor 

planejado não foi atingido ou superado. Neste caso, as previsões foram abaixo do 

realizado, o que demonstra novamente uma insegurança no potencial da 

economia. O erro de desvio foi nulo, indicando que a distribuição espacial-

temporal tanto das previsões como do realizado foi equivalente, sem distorções 

significativas. 

 Já o erro de correlação foi o maior responsável pelo erro de previsão. Isto 

aponta para uma falha do PCBS em prever a taxa de crescimento, pois existem 

fatores responsáveis pela previsão da taxa de crescimento que não são verificados 

na realidade, e vice-versa. Em outras palavras, variáveis correlacionadas ao 

resultado efetivo da taxa de crescimento foram omitidas no cálculo de previsão da 

taxa, e da mesma forma ocorre quando variáveis são postas na taxa de 

crescimento, mas que não são correlacionadas com o seu resultado efetivo. 
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4.2. Produção industrial mensal palestina1331 

 Nesta subseção, objetiva-se verificar a situação do parque industrial 

palestino. Foi, então, calculado o índice de Hirschman-Herfindahl para a produção 

industrial mensal. 

 

Índice de Hirschman-Herfindahl 
0.0506411309 

[0.1414437224]a 
 

Tabela 3: Índice de Hirschman-Herfindahl para a produção industrial mensal e seu dual 

Fonte: (STATISTICS, 2009c). Elaboração Própria. 

a Para esta e todas as tabelas seguintes, os termos entre colchetes indicam o dual do índice 

 

 Pela análise do valor do índice de Hirschman-Herfindahl, percebe-se que 

existe pouca concentração industrial. Ademais, pela interpretação do seu dual, 

86% das empresas produzem uniformemente toda a produção palestina, o que é 

um índice relativamente baixo. De fato, este dado mostra que se realmente houver 

um parque industrial diversificado, este tende a ser uniformemente distribuído. 

 Contudo, as elevadas taxas de desemprego, 16.5%1432, para Cisjordânia1413 

e 40% para Faixa de Gaza, ilustram uma carência do mercado em absolver o 

contingente populacional, de modo que ou parque industrial é muito automatizado 

e não necessita de excessiva mão-obra, ou este é pouco diverso e faltam incentivos 

para que novos mercados sejam explorados. Devido à alta importação de produtos, 

a última opção é mais crível, entretanto não há evidências suficientes para 

descartar a primeira. 

 

4.2.1. Quantidade de dinheiro requerido para satisfação de necessidades básicas1533 

 Com o propósito de examinar a distribuição de renda, empregamos a 

técnica da entropia para a distribuição dos indivíduos de acordo com a quantidade 

de dinheiro requerida para satisfação de suas necessidades básicas. 
 

Região Entropia Entropia normalizada 
West Bank 1.4892 0.8312 
Gaza Strip 1.6996 0.9486 

                                                      
13 Esta subseção utiliza os dados presentes na tabela 35. 
14Fonte: Central Intelligence Agency (CIA), acesso em 31 de agosto de 2011, disponível em 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2129rank.html$ 
15Esta subseção utiliza dados presentes na tabela 32. 
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Tabela 4: Entropia da distribuição dos indivíduos pela quantidade de dinheiro requerida para 

satisfação de necessidades básicas 

Fonte: (STATISTICS, 2006). Elaboração Própria. 

 

 Analisando os resultados na tabela 4, observa-se que a renda necessária 

para satisfazer as necessidades básicas é mais bem distribuída na Faixa de Gaza. 

Tendo a base de dados1634 como referência, percebe-se que na Cisjordânia uma 

maior camada da população necessita de mais de 3.000 NIS$1614 para satisfazer 

suas necessidades básicas. Pode-se, então, concluir que a Cisjordânia é mais rica 

que a Faixa de Gaza; um fato verídico, mensurado pelo PCBS. 

 Para possibilitar um estudo mais profundo da desigualdade em cada uma 

das regiões, foi feita a decomposição da entropia. Nesta decomposição, foram 

considerados três estratos, pobres (menos de 1.000 até 1.499 NIS$), classe média 

(de 1.500 a 2.499 NIS$) e ricos (2.500 NIS$ ou mais)17.35 

 

Região Entropia dentro Entropia entre 
Cisjordânia 0.5068 

(34.03%) 
0.9824 

(65.97%) 
Faixa de Gaza 0.6281 

(36.96%) 
1.0715 

(63.04%) 
 

Tabela 5: Decomposição da entropia da distribuição dos indivíduos pela quantidade de dinheiro 

requerida para satisfação de necessidades básicas 

Fonte: (STATISTICS, 2006). Elaboração Própria. 

 

 Pela tabela acima, verifica-se então que as diferenças de renda entre e 

dentro dos estratos são parecidas para as duas regiões, porém na Faixa de Gaza se 

tem uma maior distribuição de renda dentro dos estratos, ou seja, a Cisjordânia 

apresenta uma maior desigualdade. Contudo, para ambas as regiões a parcela mais 

representativa da desigualdade de distribuição está nas diferenças entre os 

estratos. 

 Nas duas tabelas seguintes, 6 e 7, empregamos a técnica da redundância. 

Como visto nas técnicas de análise exploratória de dados, a redundância e a 

entropia são medidas correlacionadas, logo os resultados da entropia devem ser 

verificados pela redundância. 
 

                                                      
16New Israeli Shekel. 
17 Ver tabela 32. 
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 Analisando a tabela 6, podemos perceber que isso de fato ocorre. Existe 

uma maior proximidade da distribuição uniforme na Faixa de Gaza, ou seja, a 

distribuição de renda é mais igualitária, resultado apontado pela entropia. Para a 

Cisjordânia, a relação entre a entropia e redundância também se verifica, já que 

ambas indicam uma distribuição relativamente próxima da uniforme, mas não tão 

próxima quanto a distribuição na Faixa de Gaza. 
 

Região Redundância Redundância normalizada 
Cisjordânia 0.3025 

[0.2610] 
0.1688 

[0.3133] 
Faixa de Gaza 0.0921 

[0.0880] 
0.0514 

[0.1056] 
 

Tabela 6: Redundância da distribuição dos indivíduos pela quantidade de dinheiro requerida 

para satisfação de necessidades básicas 

Fonte: (STATISTICS, 2006). Elaboração Própria. 

 

 Observando os resultados para a decomposição da redundância, presentes 

na tabela 7, pode-se perceber que em ambas as regiões, existe uma maior 

igualdade dentro dos estratos. Além disso, tem-se uma maior dimensão da 

desigualdade na Cisjordânia. Esta apresenta uma redundância entre relativamente 

superior à Faixa de Gaza, de modo que ela está “mais longe” da distribuição 

igualitária. 

 

Região Redundância dentro Redundância entre 
Cisjordânia 0.18635 

(61.60%) 
0.11617 

(38.40%) 
Faixa de Gaza 0.06500 

(70.56%) 
0.02712 

(29.44%) 
 

Tabela 7: Decomposição da redundância da distribuição dos indivíduos pela quantidade 
de dinheiro requerido para satisfação de necessidades básicas. 

Fonte: (STATISTICS, 2006). Elaboração Própria. 

 

4.2.2. Renda e sua distribuição1836 

 Seguindo a temática da subseção anterior, calculamos o índice de Gini 

para as regiões, Cisjordânia e Faixa de Gaza, e para a Palestina como um todo. 

                                                      
18 Esta subseção utiliza dados presentes na tabela 33. 
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 O resultado, constante na tabela 8, mais uma vez apontou que os dados 

anteriormente encontrados estão corretos, onde a Cisjordânia apresenta uma 

desigualdade de renda bem mais elevada se comparada com a Faixa de Gaza. 

Contudo, a principal explicação para este fato não é que a população da Faixa de 

Gaza, de uma maneira geral, é mais igualitária. 

 O real motivo está no fato de que a Faixa de Gaza foi muito mais castigada 

pela guerra que a Cisjordânia, e até hoje enfrenta bloqueios comercias, inclusive de 

ajuda humanitária (DOLPHIN, 2006). Como consequência, a população se iguala de 

maneira forçada, onde todos possuem pouco pelas conseqüências dos conflitos. 

 

Região Cisjordânia Faixa de Gaza Palestina 
Renda Média 894.05 760.38 856.42 
Renda Total 2,372,808.7 907,890.735 3,295,513.78 

Índice de Gini 0.7386 0.5335 0.6865 
 

Tabela 8: Rendas mensais em US$ e índice de Gini 

Fonte: (STATISTICS, 2010). Elaboração Própria. 

 

 Para melhor ilustrar o alto coeficiente de Gini, a figura abaixo trás a curva 

de Lorenz para a Palestina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Curva de Lorenz para toda a Palestina. 

Fonte: (STATISTICS, 2010). Elaboração Própria. 

 

 Uma ressalva importante a ser feita é que o coeficiente de Gini está 

superestimado. Ao analisar a base de dados17, é perceptível uma grande parcela da  
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população se situando em um único estrato, 1.100 ou mais. Portanto, é difícil ter 

uma real noção de quão desigual são os territórios palestinos. Contudo, é 

importante ressaltar que esta superestimação não invalida as conclusões obtidas. 

 

Região Cisjordânia Faixa de Gaza Palestina 
Renda Média 678.87 613.93 654.35 
Renda Total 757,080.04 516,311.85 1,230,173.49 

Índice de Gini 0.4304 0.2838 0.38122 
 

Tabela 9: Rendas mensais em US$ e índice de Gini retirado o último estrato. 

Fonte: (STATISTICS, 2010). Elaboração Própria. 

 

 Para tentar captar a real desigualdade nos territórios, excluímos o estrato 

“1.100 ou mais”, para pelo menos ter uma idéia da desigualdade entre todos os 

estratos limitados. O resultado, contido na tabela 9 (acima), evidencia um 

coeficiente de Gini mais baixo para todos os territórios, o que demonstra que a 

distribuição de renda entre a população mais “pobre” tende a ser mais uniforme. 

 Ademais, nota-se que os novos coeficientes de Gini sustentam as 

conclusões dos antigos. A Cisjordânia permanece como a região mais desigual, 

enquanto a Faixa de Gaza apresenta uma distribuição próxima da igualitária. 

Novamente, trazemos a curva de Lorenz para a Palestina como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Curva de Lorenz da Palestina excluindo o estrato “mais rico". 

Fonte: (STATISTICS, 2010). Elaboração Própria. 
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4.3. Indicadores de desenvolvimento social 

 

4.3.1. Distribuição de domicílios com sanitário1937 

 Objetivando averiguar as condições de vida da população palestina, 

iniciamos esta subseção calculando a variância para a distribuição de domicílios 

com sanitário. Como explicitado na seção, a principal aplicação da variância 

populacional é a sua decomposição e o seu dual, ambos feitos na tabela seguinte. 
 

Variância Total Variância dentro Variância entre 
2,839,016.291 
[0.687894944] 

2,789,783.792 
(98.27%) 

49,232.499 
(1.73%) 

 

Tabela 10: Variância da distribuição de domicílios com sanitário e sua decomposição a 

Fonte: (STATISTICS, 2007c). Elaboração Própria. 
a Os estratos utilizados nesta decomposição foram Cisjordânia e Faixa de Gaza. 

 

 Pela interpretação do dual, contido na tabela acima, 41% da população 

estaria desprovida de acesso a sanitários, enquanto os outros 68\% teriam acesso 

uniformemente distribuído. Esta situação parece bem preocupante, e de fato, ela é. 

 Pela decomposição da variância, conclui-se que o problema da 

distribuição de sanitários não está entre as regiões, e sim dentro delas. Em outras 

palavras, viver na Cisjordânia ou na Faixa de Gaza explica muito pouco a 

distribuição ruim do acesso a sanitários, o problema é em verdade generalizado. 

 

4.3.2. Assistência médica recebida e a satisfação com o auxílio2038 

 O intuito desta subseção é verificar se a satisfação com o auxílio médico 

recebido explica a assistência, ou seja, se a assistência é responsável pelo grau de 

satisfação do indivíduo, ou se é a satisfação com o auxílio que explica a assistência. 

 Basicamente, se o auxílio explicar a satisfação, o mais provável, temos que 

o indivíduo tem um incentivo a ir ao local de prestação de auxílio. Caso contrário, a 

situação passa a ser preocupante, pois a satisfação estará explicando o auxílio. Ou 

seja, não existe uma maneira de modificar a satisfação do indivíduo modificando o 

local onde ele recebe auxílio médico. 

 
 

                                                      
19 Esta subseção utiliza dados presentes tabela 29. 
20 Esta subseção utiliza dados presentes nas tabelas 34 e 36. 
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Variável vy
2 vy|xi

2 vx
2 vx|yi

2 Sumárioa 
x como explicadora   0.9387 0.9217 0.0699 
y como explicadora 0.8361 0.7776   0.180 

 
Tabela 11: Sumário de Goodman-Kruskal para assistência recebida e a satisfação com o auxílio a 

Fonte: (STATISTICS, 2008b). Elaboração Própria. 
a Coeficiente Quadrático de Goodman-Kruskal, ver subseção 2.13. 

 

 Analisando a tabela acima, onde x representa o tipo de assistência 

recebida e y se o cidadão está satisfeito ou não com a assistência, pode-se perceber 

que x tem mais direito de ser explicadora de y que vice-versa. Em outras palavras, 

o tipo de assistência recebida explica melhor se o cidadão está satisfeito ou não. 

Caso contrário, a conclusão seria de que há algum elemento externo que define a 

satisfação do cidadão previamente. 

 

4.3.3. Distribuição do local de atendimento médico recebido2139 

 O propósito da confecção dos índices contidos na tabela abaixo foi 

averiguar a rede de serviços médicos prestados, e se possível, inferir algo com 

relação à distribuição de renda e o local de atendimento. 

 Analisando os resultados contidos na tabela 12, primeiramente, para a 

variabilidade nominal, percebe-se que na Cisjordânia há uma melhor infra-

estrutura de saúde, já que a variabilidade é maior. Fato que é corroborado com os 

resultados anteriores, já que a Faixa de Gaza teve inúmeros hospitais e 

construções destruídas principalmente com a Segunda Intifada (USHER, 2005). 

 

Indicadores Cisjordânia Faixa de Gaza 
vy

2 a 0.9045563333 
[0.4761390833]b 
[0.5238609167]c 

0.876008 
[0.469002]b 
[0.530998]c 

τ2
d 0.2846910606 

τe 0.4137331603 
 

Tabela 12: Variabilidade dual nominal, sumário de transvariação euclidiana e coeficiente 

de Theil para a distribuição do local de atendimento médico recebido 

Fonte: (STATISTICS, 2004). Elaboração Própria. 

 

 

                                                      
21 Esta subseção utiliza dados presentes na tabela 34. 
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a Variabilidade dual nominal, ver subseção 2.8. 

b d(v2)* ver subseção 2.8. 
c d(v2)**, ver subseção 2.8. 

d Índice de transvariação euclidiana, ver subseção 2.12. 
e Coeficiente de desigualdade de Theil, ver subseção 2.1. 

 

 Pelo dual, podemos interpretar que ou 100d ou 100(1-d) representa a 

percentagem de serviços de saúde que nada contribuiriam para a população, 

enquanto 1-y, sendo y o peso do dual escolhido, representaria a percentagem de 

serviços de saúde destruídos uniformemente que atenderiam a toda a população. 

 Comparando o sumário de transvariação euclidiana com o coeficiente de 

desigualdade de Theil, onde ambos mensuram a proximidade entre os serviços de 

saúde da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, pode-se perceber que o Coeficiente de 

Theil aponta uma diferença mais significativa, e que de fato, melhor mensura a 

proximidade entre as duas séries. Como dito na teoria, o sumário de transvariação 

euclidiana é limitado na comparação de freqüências relativas e logo não capta toda 

a diferença entre as séries. 

 Analisando os dados utilizados20, é interessante perceber que a 

Cisjordânia tem uma concentração muito maior na utilização de clínicas 

particulares, enquanto a Faixa de Gaza é mais concentrada nos centros de saúde 

governamentais, o que corrobora com os resultados de que a Cisjordânia é mais 

rica que a Faixa de Gaza. 

 

4.3.4. Distribuição de domicílios utilizando água potável para consumo2240 

 Nesta subseção, apesar de nenhuma técnica ter sido empregada, o objetivo 

é expor a diferença dos recursos acessíveis à população palestina da Cisjordânia e 

da Faixa de Gaza. 

 Como pode ser verificado pela tabela 13 (abaixo), existem cidades na 

Faixa de Gaza com mais de 30% dos domicílios sem água potável para consumo. 

Não apenas, a comparação com a Cisjordânia deixa clara a disparidade de 

qualidade de vida entre as regiões. Os cidadãos da Faixa de Gaza de fato possuem 

as piores condições humanitárias de todo o território palestino (BANK, 

STATISTICS, 2003). 

 

 

 

                                                      
22 Esta subseção utiliza dados presentes na tabela 33. 
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Faixa de Gaza 78.50% Cisjordânia 92.50% 
   North Gaza 86.50%    Tubas District 74.70% 
   Gaza 72.10%    Tulkarm 98.40% 
   Deir El-Balah 68.50%    Jerusalém 99.60% 
   Khan Yunis 84.10%    Nablus 89.80% 
   Rafah 89.80%    Hebron 99.50% 

 
Tabela 13: Percentagem de domicílios utilizando água potável para o consumo 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2007c). 

 

4.4. Mensuração dos impactos do muro da Cisjordânia 

 Esta subseção objetiva expor as conseqüências que o muro da Cisjordânia 

tem causado à população palestina. 

 

4.4.1. Distribuição dos portões e a intenção de uso2341 

 Para verificar a concentração da utilização dos portões em determinadas 

atividades, empregamos a razão de concentração, primeiramente para as 

localidades fora do muro. 

 

Intenção de uso Razão de concentração 
Fins militares e agricultura 0.4779874214 

[0.4769736842] 
 

Tabela 14: Razão de concentração para a intenção de uso dos portões 
Fonte: (STATISTICS, 2008b). Elaboração Própria. 

a Os portões desta tabela são aqueles situados fora do muro. 

 

 Pelo resultado acima, percebe-se que a utilização dos portões é muito 

concentrada em fins militares e agricultura. Pela interpretação do dual, em torno 

de 48% dos portões não seria utilizado e os 52% restantes atenderiam a todos os 

interesses da população. É nítida a concentração da utilização dos portões para 

estes dois fins, de modo que a passagem da população palestina para Israel é 

negligenciada. 

 É importante ressaltar que atrás do muro vivem palestinos. De fato, 

durante a construção, muitas cidades, vilarejos e propriedades de terras, foram 

separadas, sem que qualquer ressarcimento fosse dado (ROY, 2004) 

  

                                                      
23Esta subseção utiliza dados presentes nas tabelas 37, 38 e 39. 
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 Empregando o índice de Hirschman-Herfindahl, contido na tabela 15 

(abaixo), a distribuição dos portões de uma maneira geral parece não ser tão 

desigual, apesar de que se comparado com a concentração industrial, por exemplo, 

já é um valor bem superior. 

 Não obstante, o seu dual já dá um indicativo de concentração, onde quase 

30% dos portões não seriam utilizados, enquanto 70% dos portões deveriam 

funcionar igualitariamente para todas as necessidades. 

 

Índice de Hirschman-Herfindahl 
0.1709188719 

[0.2686588753] 
 

Tabela 15: Índice de Hirschman-Herfindahl para a distribuição dos portões a 

Fonte: (STATISTICS, 2008b). Elaboração Própria. 
a Os portões desta tabela são aqueles situados fora do muro. 

 

 Pela análise da tabela 16, a razão de concentração, para os portões dentro 

do muro, indica uma concentração bastante alta para a utilização dos transportes 

para o transporte de pessoas apenas, transporte de pessoas e bens e agricultura. 

 

Intenção de uso Razão de concentração 
Transporte de pessoas, 

pessoas e bens, e agricultura 
0.6923076923 

[0.4583333333] 
 

Tabela 16: Razão de concentração para a intenção de uso dos portões a 

Fonte: (STATISTICS, 2008b). Elaboração Própria. 
a Os portões desta tabela são aqueles situados dentro do muro. 

 

 De fato, existe um interesse grande por parte de Israel que os palestinos 

migrem para os territórios palestinos. Contudo, as oportunidades são maiores em 

Israel, de modo que grande parte dos palestinos prefere permanecer. Como 

resultado, Israel oferece serviços públicos piores aos árabes-palestinos, além de 

impostos mais altos e a existência de segregação demográfica. 

 O índice de Hirschman-Herfindahl, presente na tabela abaixo, já não 

apresenta uma concentração tão alta, assim como seu dual. Em torno de 37% dos 

portões não seriam utilizados, enquanto que o restante seria responsável por 

suprir todas as necessidades. 
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Índice de Hirschman-Herfindahl 
0.1965811966 

[0.3641304348] 
 

Tabela 17: Índice de Hirschman-Herfindahl para a distribuição dos portões a 

Fonte: (STATISTICS, 2008b). Elaboração Própria. 
a Os portões desta tabela são aqueles situados dentro do muro. 

 

 Analisando a tabela 18, novamente a razão de concentração aponta uma 

concentração exagerada para o transporte de pessoas, fins militares e agricultura, 

corroborando os resultados anteriores. Pela interpretação do dual da razão de 

concentração, aproximadamente 40% dos portões não seriam utilizados, enquanto 

60% iriam suprir igualitariamente as necessidades. 

 

Intenção de uso Razão de concentração 
Transporte de pessoas, 

agricultura e fins militares 
0.6161616162 

[0.3913934426] 
 

Tabela 18: Razão de concentração para a intenção de uso dos portões a 

Fonte: (STATISTICS, 2008b). Elaboração Própria. 
a Esta tabela trabalha com todos os portões, ou seja, aqueles situados dentro e fora do muro. 

 

 O índice de Hirschman-Herfindahl, presente na tabela 19, aponta uma 

concentração não muito alta, porém já indica sinais de concentração, mais 

evidentes novamente pelo seu dual. 

 

Índice de Hirschman-Herfindahl 
0.1599326599 

[0.2184210526] 
 

Tabela 19: Índice de Hirschman-Herfindahl para a distribuição dos portões a 

Fonte: (STATISTICS, 2008b). Elaboração Própria. 
a Esta tabela trabalha com todos os portões, ou seja, aqueles situados dentro e fora do muro. 

 

 Pela análise da tabela 20 (abaixo), fica evidente que existe uma 

diferenciação entre a utilização dos portões para as localidades dentro e fora do 

muro. O alto valor apontado pela     
  ilustra que as categorias que caracterizam o  
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grupo das localidades de dentro do muro são diferentes das categorias que 

caracterizam as localidades fora. 

 

Indicadores Resultados 
τ2 0.2251820967 
vx

2 a  0.9475212893 
vy

2 b 0.9181929182 
v-

x,y 0.9328571037 
v*

x,y c 0.8669569424 
 

Tabela 20: Sumário de transvariação euclidiana para a utilização dos portões de acordo com sua 
localidade 

Fonte: (STATISTICS, 2004). Elaboração Própria. 
a x representa os portões fora do muro. 

b y representa os portões dentro do muro. 
c Sumário de separação categórica, ver subseção 2.12. 

 

 Adicionalmente, o sumário de transvariação euclidiana apontou um valor 

relativamente alto em termos de diferenciação. É importante lembrar que o este 

índice capta diferenças relativas, e seu valor já indica uma diferença significativa. 

 Além disso, ao analisar as variâncias quadradas, percebemos que a 

utilização do muro é mais bem distribuída fora do muro, corroborando os 

resultados anteriores da razão de concentração e do índice de Hirschman-

Herfindahl. 

 O sumário de transvariação de Gini e o coeficiente de Theil, presentes na 

tabela 21, foram calculados para uma quantificação das mudanças ocorridas de 

1994 a 1998 nas restrições enfrentadas pelos cidadãos palestinos advindas do 

muro. 

 Importante ressaltar que o coeficiente de Theil é capaz de captar 

diferenças absolutas, enquanto o sumário de Gini capta apenas diferenças 

relativas. 

 

Indicadores Fora do muro Dentro do muro Totalidade de portões 
τ 0.2067898475 0.1393688621 0.1994552103 

τ1 
a 0.0217084639 0.0326315789 0.0203832753 

 
Tabela 21: Coeficiente de Theil e sumário de transvariação de Gini para mudanças nas restrições 

enfrentadas pelos cidadãos de acordo com a localidade dos portões em relação ao muro 
Fonte: (STATISTICS, 2008b) e (STATISTICS, 2005b). Elaboração Própria. 
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 Observando os resultados, percebe-se que houve mudanças significativas 

nas restrições aos cidadãos palestinos. Avaliando as diferentes localidades, nota-se 

que quem vive fora do muro enfrenta maiores dificuldades, afinal Israel dificulta 

ao máximo a concessão de vistos e autorizações para cidadãos palestinos que 

desejam transitar entre os territórios, sejam eles palestinos ou entre os territórios 

palestinos e Israel (HAAS, 2002). 

 É importante ressaltar que estes dados mensuram a diferença entre os 

anos de 2005 e 2008. Com a construção do muro, viagens que demoravam de 20 a 

30 minutos passaram a durar de 2 a 3 horas, sem contar que muitos profissionais 

necessários ao desenvolvimento humano da Palestina, como professores e 

médicos, enfrentam dificuldades diárias para chegar a seus trabalhos (ROY, 2004). 

 

4.5. Mensuração dos impactos das guerras 

 Ao longo dos últimos dez anos, a população palestina tem enfrentado 

inúmeras operações feitas pelo exército israelense. O mais recente conflito ocorreu 

em 2008, quando houve bombardeios à Faixa de Gaza devido a lançamentos de 

foguetes ao sul do território israelense. Esta subseção objetiva mensurar os 

impactos que tais conflitos geraram na população palestina. 

 

4.5.1. Distribuição dos domicílios que tiveram uma diminuição na renda2442 

 Almejando verificar qual percentagem de redução foi a mais incidente 

sobre a população, e assim indicar a camada mais afetada da população, 

calculamos a variabilidade dual ordinal. 

 Ao analisar a categoria central, presente na tabela 22, percebemos que em 

todas as regiões do território palestino a categoria central foi a redução entre 50 e 

75% da renda familiar. Em outras palavras, a maioria da população teve uma 

redução da renda familiar entre 50 e 75%. 

 

Indicadores Palestina Cisjordânia Faixa de Gaza 
Categoria Central 3 3 3 

vx
2 a 0.980898667 

[0.5691037867]b 
[0.4308962133]c 

0.9765786667 
[0.5765201499]b 
[0.4234798501]c 

0980328 
[0.5701284536]b 
[0.4298715464]c 

Maior Peso Categoria Inferior Categoria Inferior Categoria Inferior 
 

                                                      
24Esta subseção utiliza dados presentes na tabela 30. 
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Tabela 22: Variabilidade dual ordinal para a distribuição dos domicílios que tiveram uma diminuição na 

renda por região 

Fonte: (STATISTICS, 2005a). Elaboração Própria. 
a Variabilidade dual ordinal, ver subseção 2.9. 

b d(v2)1, ver subseção 2.9. 
cd(v2)2, ver subseção 2.9. 

 

 Analisando a série dual, presente na tabela 23, esta mostra que 43% das 

famílias foram as mais afetadas, ou seja, tiveram uma redução de 50% ou mais em 

sua renda familiar para a totalidade dos territórios palestinos. Raciocínio análogo 

para as outras regiões, que apresentaram 42% e 43% de famílias com uma 

redução de 50\% ou mais em sua renda familiar. Resultados que corroboram as 

sérias dificuldades enfrentadas pela população palestina, expostas em (ROY, 

2004). 

 

Parcela da população Palestina Cisjordânia Faixa de Gaza 
Camada menos afetada 0.5691037867 0.5765201499 0.5701284536 
Camada mais afetada 0.4308962133 0.4234798501 0.4298715464 

 

Tabela 23: Série dual associada à variabilidade dual ordinal para a distribuição dos domicílios que 

tiveram uma diminuição na renda por região 

Fonte: (STATISTICS, 2005a). Elaboração Própria. 

 

4.5.2. Distribuição de domicílios por fonte de energia utilizada para cozinhar2543 

 Nesta subseção, utilizamos a informação esperada para visualizar o 

impacto gerado pelas guerras sobre o modo de vida da população. Dessa forma, 

utilizamos a fonte de energia utilizada para cozinhar como uma proxy. 

 Analisando os resultados para a informação esperada, presentes na tabela 

24, é perceptível o impacto da guerra na utilização de energia para cozinhar. O 

impacto é consideravelmente mais alto em North Gaza já que esta é a cidade mais 

pobre da Faixa de Gaza (BANK, 2008). 

 

 

 

 

 
 

                                                      
25Esta subseção utiliza dados presentes nas tabelas 40 e 41. 
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Faixa de Gaza 0.7110458349 
  Rafah 0.2212115406 
   Khan Yunis 0.7825645039 
   Dier Al-Balah 0.8115162201 
   Gaza 0.7214920079 
   North Gaza 0.9919637947 

 
Tabela 24: Informação esperada para a distribuição de domicílios por fonte de energia utilizada para 

cozinhar antes e depois da guerra 

Fonte: (STATISTICS, 2009b). Elaboração Própria. 

 

 Fazendo a decomposição da informação esperada, presente na tabela 25, 

apenas para a cidade de Gaza, percebe-se que o impacto da guerra foi 

significativamente maior dentro dos estratos que entre eles. Simplesmente 

olhando os dados, pode-se perceber que no estrato I, enquanto o gás foi 

amplamente substituído, a utilização de querosene e diesel se difundiu, de modo 

que suas informações esperadas se comportaram de forma contrária. 

 Já no estrato II, enquanto a participação de “outras” fontes de energia e 

eletricidade pouco se modificaram, a utilização de madeira diminuiu 

drasticamente. Portanto, as diferenças entre os estratos, apesar de significativa, 

foram sobrepujadas pelas fortes diferenças dentro dos estratos. 

 

INFO INFOE(q|p)b INFOD(q|p)b 
0.7214920079 0.2116866474 

(29.34%) 
0.5098053606 

(70.66%) 
 

Tabela 25: Decomposição da informação esperada para a cidade de Gaza a. 

Fonte: (STATISTICS, 2009b). Elaboração Própria. 
a Os estratos utilizados nesta decomposição foram: I) querosene, gás e diesel; II) eletricidade, madeira 

e outros. 
b Informação esperada entre e dentro, ver subseção 2.6 

 

 Evidentemente, não há como negar que a guerra teve um impacto 

significativo no tipo de energia utilizada para cozinhar pela maior parte dos 

cidadãos da Faixa de Gaza, corroborando os fatos evidenciados neste artigo. 
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5. Conclusão 
 

 O objetivo deste artigo é expor a realidade da Palestina, de modo que seja 

possível perceber a crise humanitária que hoje atinge a maior parte da população. 

 Primeiramente, foram explicadas de forma sucinta todas as técnicas 

utilizadas neste trabalho. Em seguida, foi apresentada uma revisão da literatura 

sobre as condições de vida dos palestinos ao longo da década de 1990 aos dias 

atuais. Durante o processo, foram explicados os arcabouços do Estado de Israel e 

as divisões territoriais que se sucederam ao longo destes mais de 60 anos. Por 

último, os resultados foram apresentados e comparados com a literatura escrita 

sobre o assunto. 

 Constata-se que o excessivo controle de Israel sobre as regiões palestinas, 

a construção do muro, a expropriação e cantonização de terras, a pouca 

diversidade industrial e a perda do direito à livre-circulação são fatores que 

explicam de forma eficaz a pobreza da população palestina. Ademais, elas são 

capazes de responder também por diferenças intra-regionais. 

 Por fim, é interessante notar que a estratégia de ocupação e dominação 

feita por Israel é muitas vezes sutil e perspicaz, sem que muito seja percebido à 

primeira vista. Portanto, o estudo por trás das razões e fundamentações das 

políticas israelenses se mostra primordial para a compreensão da realidade 

palestina. 
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Apêndice A (Base de dados) 
 
 
 
 

Indicador 
Cenário de previsão 

Resultado efetivo 
Base Melhor Pior 

PIB (US$ mi) 4,283.80 4,451.90 4.043,90 4,135.80 
PIB per capita (US$) 1,066.60 1,108.40 1,006.90 1,099.50 

Taxa de crescimento do PIB (%) 3.20 7.30 -2.60 0.70 

 
Tabela 26: Principais indicadores econômicos por cenário de resultados nos território palestino, 2007. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2007a) 

 

 

Indicador 
Cenário de previsão 

Resultado efetivo 
Base Melhor Pior 

PIB (US$ mi) 4,495.9 4,786.3 4,278.5 5,147.2 
PIB per capita (US$) 1,214.4 1,292.8 1,155.7 1,390.3 

Taxa de crescimento do PIB (%) -3.1 3.2 -7.8 6.8 
 

Tabela 27: Principais indicadores econômicos por cenário de resultados nos território palestino, 2008. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2007b) 

 

 

Indicador 
Cenário de previsão 

Resultado efetivo 
Base Melhor Pior 

PIB (US$ mi) 4,175.00 4,368.50 3,936.00 4,639.70 
PIB per capita (US$) 1,075.50 1,125.30 1,014.00 1,289.90 

Taxa de crescimento do PIB (%) 0.90 5.60 -4.80 2.30 
 

Tabela 28: Principais indicadores econômicos por cenário de resultados nos território palestino, 2009. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2008a) 
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Região e Municipalidade Número de domicílios com sanitário 

Palestina 11,625 
    Cisjordânia 7,669 
          Jenin 839 
         Tubas District 150 
          Tulkarm 568 
          Nablus 1,081 
         Qalqiliya 304 
         Salfit 203 
         Ramallah & Al-Bireh 936 
         Jericó and Al Aghwar 138 
         Jerusalém 1,338 
         Belém 591 
         Hebron 1,521 
   Faixa de Gaza 3,956 
          North Gaza 740 
          Gaza 1,395 
          Deir El-Balah 572 
         Khan Yunis 778 
         Rafah 471 
Numero total de domicílios 11,661 

 

Tabela 29: Distribuição de domicílios com sanitário, por região e munipalidade, 2006. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2007c) 

 

 

Quantia reduzida de renda (%) 
Palestina Cisjordânia Faixa de 

Gaza 
Menos de 25% 0.152 0.155 0.149 
De 25% a 50% 0.309 0.327 0.274 
De 50% a 75% 0.285 0.294 0.266 
75% ou mais 0.254 0.224 0.311 

Total 1 1 1 
 

Tabela 30: Proporção de domicílios que tiveram uma diminuição na renda por região entre janeiro e 

março, 2005. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2005a) 
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Região e Municipalidade Utilização de água potável (%) 

Palestina 87.8 
    Cisjordânia 92.5 
          Jenin 90 
         Tubas District 74.7 
          Tulkarm 98.4 
          Nablus 89.8 
         Qalqiliya 93.8 
         Salfit 99.5 
         Ramallah & Al-Bireh 98 
         Jericó and Al Aghwar 97.1 
         Jerusalém 99.6 
         Belém 98.8 
         Hebron 81.6 
   Faixa de Gaza 78.7 
          North Gaza 86.5 
          Gaza 72.1 
          Deir El-Balah 68.5 
         Khan Yunis 84.1 
         Rafah 89.8 
Numero total de domicílios 34,875 

 

Tabela 31: Percentagem dos domicílios utilizando água potável para consumo por região e 

municipalidade, 2006. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2007c) 
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Quantidade de dinheiro 
requerida (NIS$)a 

Palestina Cisjordânia Faixa de 
Gaza 

Menos de 1.000 0.06 0.046 0.075 
De 1.000 a 1.499 0.13 0.093 0.185 
De 1.500 a 1.999 0.14 0.155 0.188 
De 2.000 a 2.499 0.24 0.299 0.255 
De 2.500 a 2.999 0.07 0.067 0.077 

3.000 ou mais 0.37 0.45 0.22 
Total 1 1 1 

 

Tabela 32: Proporção de domicílios por quantidade de dinheiro requerida para satisfazer suas 

necessidades básicas por região durante outubro-dezembro de 2005. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2006) 

 

 

 

Categorias de consumo mensal Total Faixa de Gaza Cisjordânia 

Menos de 201 0.040 0.0058 0.0039 
De 201 a 300 0.0163 0.0292 0.0113 
De 301 a 400 0.0373 0.0704 0.0246 
De 401 a 450 0.0288 0.0462 0.0210 
De 451 a 500 0.0275 0.0500 0.0189 
De 501 a 550 0.0386 0.0665 0.0279 
De 551 a 600 0.0404 0.0561 0.0344 
De 601 a 650 0.0405 0.0515 0.0363 
De 651 a 700 0.0383 0.0493 0.0340 
De 701 a 750 0.0430 0.0606 0.0363 
De 751 a 800 0.0388 0.0363 0.0398 
De 801 a 900 0.0745 0.0838 0.0710 

De 901 a 1000 0.0602 0.0587 0.0608 
1001 ou mais 0.5114 0.3357 0.5798 

Total 1.0 1.0 1.0 
Número de domicílios na amostra 3,848 1,194 2,654 

Tamanho médio dos domicílios 6 6.4 5.8 
 

Tabela 33: Proporção de domicílios e seus consumos mensais por categorias de consumo e região, 

2009. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2006) 
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Local de recebimento do serviço médico Faixa de Gaza Cisjordânia 
Clínica médica 0.167 0.36 

Hospital governamental 0.164 0.116 
Hospital ou centro de saúde privado 0.031 0.219 

Hospital ou centro de saúde de ONG’s 0.01 0.06 
Hospital ou centro de saúde de UNRWAa 0.325 0.069 

Centro de saúde governamental 0.296 0.158 
Outros 0.007 0.018 
Total 1 1 

 

Tabela 34: Proporção de pessoas quer receberam serviços de saúde por local de atendimento e região, 

2003. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2004) 

 

 

Principais atividades econômicas 
Produção 

Valor Percentagem 
Mineração e pedreiras 49.98 2.03% 

Fabrico 112.18 4.57% 
Manufatura de comidas e bebidas 112.01 4.56% 
Manufatura de produtos de tabaco 64.98 2.65% 

Manufatura de têxteis 125.12 5.09% 
Manufatura de vestuário 100.91 4.11% 

Curtimento de couro, manufatura de bolsas 106.09 4.32% 
Manufatura de madeira e seus produtos 108.75 4.43% 

Manufatura de papel e seus produtos 217.64 8.86% 
Publicação, impressão e reprodução 88.28 3.59% 

Manufatura de coca, refinamento de produtos 
derivados do petróleo 

94.29 3.84% 

Manufatura de químicos e seus produtos 95.04 3.87% 
Manufatura de borracha e plástico 26.54 1.08% 

Corte e formação de pedra 160.35 6.53% 
Manufatura de metais básicos 104.37 4.25% 

Manufatura de produtos metálicos 94.4 3.84% 
Manufatura de outros equipamentos 117.95 4.80% 
Manufatura de maquinário elétrico 97.01 3.95% 

Manufatura de equipamentos médicos 217.47 8.85% 
Manufatura de móveis 81.56 3.32% 

Reciclagem 65.38 2.66$ 
Eletricidade 90.79 3.70% 

Suprimento de água 125.34 5.10% 
Total 2456.43 100% 
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Tabela 35: Índice de produção industrial mensal e sua mudança percentual por atividades industriais 

em dezembro, 2009. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2009c) 

 

 

Tipo de assistência Total Não satisfeito Satisfeito 
Setor público 68 32 36 
Setor privado 17 3 14 
Países árabes 23 5 18 

Setor palestino civil 32 11 21 
Setor estrangeiro 65 13 52 

UNRWA 41 11 30 
Outros 6 0 6 
Total 252 75 177 

 

Tabela 36: Distribuição das localidades nas quais o muro passa por tipo de assistência e localização em 

relação ao muro. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2008b) 

 

 

Intenção de uso Total 
Localidades 

fora do muro 
Localidades 

dentro do muro 
Apenas passagem de pessoas 35 27 8 

Apenas transporte de bens 8 6 2 
Passagem de pessoas e bens 22 11 11 

Apenas uso agrícola 45 37 8 
Apenas uso sazonal ou semanal 16 16 0 

Apenas uso sazonal 16 15 1 
Apenas fins militares 42 39 3 

Tráfico através da Green Line 14 8 6 
Total 198 159 39 

 

Tabela 37: Distribuição das localidades que o muro passa e o tipo de uso dos portões de acordo com a 

localização em relação ao muro, junho 2008. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2008b) 
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Restrições Total 
Localidades 

fora do muro 
Localidades 

dentro do muro 
Tempo gasto para passar 84 75 9 

Tempo de passagem 83 75 8 
Permissões especiais 83 73 10 

Documentos especiais 78 67 11 
Total 328 290 38 

 

Tabela 38: Distribuição de localidades nas quais o muro passa pelas restrições enfrentadas pela 

população na movimentação e a localização em relação ao muro, junho 2005 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2005b) 

 

 

Restrições Total 
Localidades 

fora do muro 
Localidades 

dentro do muro 
Tempo gasto para passar 128 115 13 

Tempo de passagem 122 111 11 
Permissões especiais 116 104 12 

Documentos especiais 127 110 14 
Total 490 440 50 

 

Tabela 39: Distribuição de localidades nas quais o muro passa pelas restrições enfrentadas pela 

população na movimentação e a localização em relação ao muro, junho 2008. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2008b) 

 

 

Municipalidade 
Gás Querosene Eletricidade 

C BW C BW C BW 
Faixa de Gaza 0.842 0.282 0.069 0.327 0.035 0.038 
    Rafah 0.709 0.392 0.178 0.376 0.063 0.072 
    Khan Yunis 0.854 0.270 0.1 0.448 0.023 0.024 
    Diel Al-Balah 0.855 0.255 0.064 0.377 0.024 0.038 
     Gaza 0.846 0.287 0.03 0.156 0.041 0.039 
    North Gaza 0.892 0.239 0.048 0.458 0.025 0.029 

 

Tabela 40: Distribuição percentual dos domicílios na Faixa de Gaza por tipo de energia usada na 

cozinha antes da guerra (BW) e atualmente (C), 2009. 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2008b) 
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Municipalidade 
Madeira Diesel Outros 

C BW C BW C BW 
Faixa de Gaza 0.033 0.251 0.019 0.097 0.002 0.005 
    Rafah 0.043 0.146 0.007 0.014 0 0 
    Khan Yunis 0.019 0.253 0.003 0.003 0.001 0.002 
    Diel Al-Balah 0.045 0.253 0.009 0.071 0.003 0.006 
     Gaza 0.036 0.314 0.043 0.197 0.004 0.007 
    North Gaza 0.024 0.195 0.010 0.078 0.001 0.001 
 

Tabela 41: Distribuição percentual dos domicílios na Faixa de Gaza por tipo de energia usada na 

cozinha antes da guerra (BW) e atualmente (C), 2009 (cont. tabela 40). 

Fonte: Palestinian Central Bureau of Statistics. Retirado de (STATISTICS, 2009b) 
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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é testar a validade empírica da teoria q  de 

Tobin. Primeiro apresentamos algumas das mais importantes teorias de 

investimento. Discutimos a teoria Keynesiana de investimento, o modelo q  de 

Tobin, a teoria de investimento de Minsky e a Teoria do Acelerador. Uma das 

maiores dificuldades do trabalho é calcular a razão q . Decidimos adotar o modelo 

proposto por Chung e Pruitt (1994), principalmente devido à sua simplicidade e 

eficiência. A partir dos q  's das empresas foi possível construir um q agregado 

para o Brasil. Concluímos que o q  de Tobin é um bom elemento para explicar 

variações de curto prazo no investimento total.   

 

Palavras-Chave: investimento, q  de Tobin, custo de reposição do capital. 

 

 
 

                                                      
1 Agradeço ao professor José Luís Oreiro pela orientação e apoio. Email para contato com a autora: 

danifmatos@gmail.com 
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1. Introdução 
 

 O investimento é uma das variáveis mais importantes de uma economia. É 

um fator determinante do nível presente de emprego e da capacidade de 

crescimento de uma economia no futuro.  

 Há duas razões principais para estudarmos o investimento: primeiro, a 

combinação da demanda por investimento por parte das firmas e a oferta de 

poupança por parte das famílias determina quanto do produto de uma economia 

será investido. Logo, a demanda por investimento é um importante determinante 

do comportamento do padrão de vida de uma economia no longo-prazo.  

 Em segundo lugar, o investimento é uma variável volátil, de maneira que 

amplifica as flutuações cíclicas de curto-prazo da atividade econômica.  

 Como argumentado em Sachs e Larraín (2002), há dois fatos estilizados 

do investimento2:45  

    1.  Para longos períodos o investimento guarda uma relação estável com 

o PIB, sujeita, contudo, a quebras estruturais. No Brasil, por exemplo, desde os 

anos 1990, a taxa de investimento tem se situado em torno de 19%.  

    2.  No curto-prazo o investimento é, contudo, altamente volátil (mais do 

que o consumo e o PIB).  

As figuras a seguir mostram dados do Brasil que comprovam os fatos 

acima mencionados. Avaliamos as teorias de investimento de acordo com a sua 

capacidade de explicar tais fatos estilizados. Uma das teorias mais gerais e aceitas 

para explicar variações de curto prazo no investimento é a do q  de Tobin. Esta 

teoria postula que o investimento pode ser explicado pela razão entre o valor de 

mercado das empresas e o custo de reposição do capital. O que pretendemos nesta 

monografia é analisar a validade empírica da Teoria q  no Brasil, isto é, se de fato o 

valor do q  de Tobin afeta positivamente variações do investimento no curto 

prazo.  

 O primeiro capítulo apresenta as teorias de decisão de investimento. 

Apresentaremos a Teoria Keynesiana de investimento, a Teoria q , a Teoria de 

Minsky e a Teoria do Acelerador. Cada uma destas teorias terá sua participação no 

nosso modelo, que será exposto no capítulo 3.  

  

                                                      
2 Um fato estilizado é um termo muito usado em economia. Refere-se a achados empíricos tão 

consistentes que são aceitos como verdade. 
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O segundo capítulo trata da razão q , desde a sua formulação teórica 

proposta por Tobin (1969) até as maneiras propostas para efetuar o seu cálculo, 

como Chung e Pruitt (1994) e Lindenberg e Ross (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: formação bruta de capital fixo como proporção do PIB no Brasil 1960 - 2008 
Fonte: IBGE. Elaboração própria. 
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Figura 02: variação do investimento no Brasil  1996 – 2008 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

 

 No terceiro capítulo apresentamos nosso modelo e os resultados. A 

formulação do modelo permite que testemos não só a teoria q  como as teorias de 

minsky e do acelerador. Utilizamos a base de dados Economática e a metodologia 

proposta por Chung e Pruitt (1994) para calcular o valor do q  de Tobin de 150 

empresas brasileiras de capital aberto para o período de 2000 a 2008. A partir 

destes q 's, calculamos um valor de q agregado, ponderado pelo ativo total de cada 

empresa como porcentagem do ativo total da amostra. Denominamos este q 

agregado de q-país. Além da série do q-país, incluímos no modelo séries temporais 

de investimento como proporção do PIB, crescimento do produto, taxa de juros e 

lucro para avaliar a Teoria q  e as teorias do acelerador e de Minsky de 

investimento.  

 Nossos resultados nos permitem concluir que a razão q  é um bom 

elemento para explicar variações de curto prazo no investimento, afirmando a 

validade empírica da Teoria q  de Tobin. Nossos resultados comprovam também o 

sucesso empírico das Teorias do Acelerador e do Acelerador Financeiro de Minsky. 

 

2. O q  de Tobin e teorias alternativas de investimento 

 

Ao longo deste capítulo analisaremos a decisão de investimento em 

capital fixo privado por parte das firmas. Quais são os fatores que determinam se a 

firma vai investir ou não? Qual o papel da incerteza em relação ao futuro nesta 

decisão? Apresentaremos as teorias que buscam explicar de que maneira as firmas 

tomam a decisão de investir ou não, e quais os fatores que influenciam esta 

decisão.  

 A primeira seção apresenta a Teoria Keynesiana de Investimento. A seção 

2 apresentará a Teoria da razão q , que, como detalharemos ao longo do capítulo, 

pode ser vista como uma formalização simples da teoria de investimento de 

Keynes.  

 Na terceira seção faremos uma exposição da teoria de Minsky. A quarta 

seção apresenta o modelo de maior sucesso empírico, a Teoria do Acelerador. Para 

finalizar o capítulo, a seção 5 apresentará nossos comentários finais. 
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2.1.  Teoria keynesiana de investimento 

A Teoria Keynesiana de investimento apresentada na Teoria Geral por 

Keynes [Keynes (1992)], tem o investimento como a variável mais importante da 

economia. O investimento é visto como o criador e não o resultado da poupança, 

ao contrário do modelo neoclássico de investimento em que poupança gera 

investimento, e a taxa de juros passa de regulador a um parâmetro puramente 

monetário346. A decisão de investir em Keynes pode ser vista sob dois aspectos: 

 

    1.  Através de uma análise comparativa entre a Eficiência Marginal do 

capital e a taxa de juros de curto prazo;  

    2.  Através da análise entre o Preço de Oferta e Preço de Demanda do 

Capital. 

 

Este simples mecanismo de comparação entre o preço de oferta e o preço 

de demanda do capital tem sido negligenciado pela teoria econômica, em favor da 

análise comparativa entre a Eficiência Marginal do capital e a taxa de juros de 

curto prazo447. A seguir detalharemos cada uma delas:  

 

2.1.1.  A eficência marginal do capital e a decisão de investimento segundo Keynes 

 A definição de eficiência marginal do capital surgiu de um processo longo 

e complicado e, nas prórias palavras de Keynes, “depois de vários rascunhos e 

muita confusão” (C.W. XIV: 85). É interessante reproduzir o trecho em que Keynes 

apresenta a definição:  
 

Quando um indivíduo obtém um investimento ou um bem de 
capital, adquire o direito ao fluxo de rendas futuras que 
espera obter da venda de seus produtos, enquanto durar esse 
capital, feita a dedução das despesas correntes necessárias à 
obtenção dos ditos produtos. Convém chamar a essa série de 
anuidades 

nQQQ ..., 21
 renda esperada do investimento. Em 

contraste com a renda esperada do 

                                                      
3 No modelo neocl|ssico a taxa de juros é o “preço” que iguala a oferta e a demanda de fundos de 

empréstimos. Para uma melhor apresentação ver Mankiw (2004). Já na teoria keynesiana a taxa de 

juros é determinada no mercado monetário e não tem uma influência direta na identidade I = S. 
4 Davidson (1994) fornece uma discussão mais elaborada a respeito destas duas visões. De acordo com 

o autor, a análise comparativa entre a EMgK e a taxa de juros de curto prazo é não só improdutiva como 

tem levado os economistas a procurar por um fator (como a produtividade marginal do capital) que 

seja o real determinante da taxa de retorno real dos bens de capital. 
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investimento, temos o preço de oferta do bem de capital, 
querendo dizer com esta expressão não o preço de mercado 
ao qual pode comprar-se efetivamente no momento um bem 
desse tipo, mas o preço que bastaria, exatamente, para induzir 
um fabricante a produzir uma nova unidade suplementar 
desse capital, isto é, aquilo a que, por vezes, se chama custo de 
reposição. A relação entre a renda esperada de um bem de 
capital e seu preço de oferta ou custo de reposição, isto é, a 
relação entre a renda esperada de uma unidade adicional 
daquele tipo de capital e seu custo de produção, dá-nos a 
eficiência marginal do capital desse tipo. Mais precisamente, 
defino a eficiência marginal do capital como sendo a taxa de 
desconto que tornaria o valor presente do fluxo de anuidades 
das rendas esperadas desse capital, durante toda a sua 
existência, exatamente igual ao seu preço de oferta (Keynes 
(1992), capítulo 11).  

 

 Podemos expressar a eficiência marginal do capital formalmente da 

seguinte maneira:  

 

 

 

  (1) 

 em que =d  Eficiência Marginal do Capital, =kP  preço de oferta do bem de 

capital e =iQ  renda esperada do investimento j. Isto é, a EMgK é a taxa de 

desconto que torna o valor presente do fluxo de anuidades das rendas esperadas 

do capital exatamente igual ao seu preço de oferta.  

 O conceito de Eficiência Marginal do Capital é subjetivo e de difícil 

entendimento. Primeiramente, é um conceito microeconômico, isto é, cada 

empresário tem suas próprias expectativas acerca do futuro e, portanto, da renda 

esperada de cada investimento. E estas expectativas não são somente técnicas, elas 

envolvem não só a tecnologia existente como expectativas quanto à possíveis 

inovações, novos desenvolvimentos do mercado e novos bens. Em outras palavras, 

a noção de eficiência marginal do capital envolve expectativas acerca de qualquer 

fator que possa influenciar o retorno futuro e a rentabilidade do investimento a 

ser tomado. É um conceito abstrato, subjetivo, e individual de cada empresário.  
É importante compreender a dependência que há entre a 
eficiência marginal de determinado volume de capital e as 
variações na expectativa, pois é principalmente esta  
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dependência que torna a eficiência marginal do capital sujeita 
a certas flutuações violentas que explicam o ciclo econômico 
(Keynes (1992), capítulo 11).  

  

 A relação entre a eficiência marginal do capital e a taxa de juros não é de 

interdependência como na teoria ortodoxa, e sim uma relação de causalidade. A 

relação de causa vai da taxa de juros para a eficiência marginal do último 

investimento tomado, e não no sentido contrário.  

 “A taxa de juros determina qual será a eficiência marginal do último 

projeto de investimento a ser tomado. Mas a eficiência marginal do investimento 

não determina, nem sequer contribui para a determinaç~o, da taxa de juros” 

(Pasinetti, 1997).  

Isto é, a taxa de juros é determinada por um mecanismo institucional 

separado, independente da eficiência marginal do capital. Keynes iniciou uma nova 

teoria da taxa de juros, completamente diferente da já conhecida teoria ortodoxa 

de fundos de empréstimos5.48. 

 A decisão de investir surge então da seguinte maneira: apenas os projetos 

que possuírem uma taxa de retorno maior ou igual à taxa de juros para 

financiamento prevalecente no mercado serão levados adiante. O investimento 

total se dará pela soma dos investimentos de todos os empresários649. Podemos 

então representar o processo de decisão de investimento da seguinte maneira 

simplificada: quando rEMgK > , a firma decide investir; quando rEMgK < , a 

firma decide não investir. 

 

2.1.2.  Demanda e oferta dos bens de capital 

Vimos como a decisão de investimento em Keynes pode ser tomada através de 

uma análise comparativa entre a Eficiência Marginal do Capital e taxa de juros. Por 

outro lado, a demanda por novos bens de capital, isto é, o investimento, em Keynes 

pode ser vista da seguinte maneira: se, em qualquer ponto do tempo, o preço de 

demanda do capital excede o preço de oferta mínimo necessário para encorajar os  

 

                                                      
5 Uma análise da teoria da taxa de juros em Keynes está além do escopo deste trabalho. Para uma maior 

discussão a respeito, ver Keynes (1992), Pasinetti (1997) ou Oreiro (2000). 
6 Alguns autores argumentam que Keynes deveria ter chamado esta noção de eficiência marginal do 

investimento, e não do capital. O argumento é de que não há nenhuma relação entre o último 

investimento tomado e a intensidade de capital do processo de produção, e que o nome eficiência 

marginal do capital gera certa confusão, ver Pasinetti (1997). 
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produtores de capital a produzir novas unidades, então há um incentivo para que 

os empresários encomendem novos bens de capital.  

O preço de oferta do capital é o preço mínimo necessário para induzir um 

produtor de bens de capital a produzir uma unidade a mais desse bem, isto é, o 

custo de reposição do capital. O preço de demanda do capital é definido da 

seguinte maneira:  

 Se tQ  é a renda esperada do investimento no tempo t , e tv , 

t

t dv )][1/(1=  , é o valor presente de $1 diferido por t  anos à taxa corrente de 

juros, 
ttvQ  é o preço de demanda do investimento.  

 O investimento é efetuado até o ponto em que 
ttvQ  se iguale ao preço 

de oferta do capital. Se, por outro lado, 
ttvQ  for menor que o preço de oferta, 

não haverá investimento.  

 Para observarmos a equivalência entre os dois enfoques da teoria da 

decisão de investimento em Keynes, basta observarmos a equação (1), da qual 

tiramos a Eficiência Marginal do Capital. A equação (1) nada mais é do que a 

igualdade entre o Preço de Oferta e o Preço de Demanda do Capital:  

  

tj

j

tj

k
d

Q
P








)(1
=

=

 

 

 em que =d  Eficiência Marginal do Capital, =kP  preço de oferta do bem de 

capital e 
tj

j

tj d

Q







)(1=
 é o preço de demanda do capital.  

 Para uma análise mais detalhada deste enfoque, podemos representá-lo 

graficamente. Vimos que o preço de oferta do capital é o preço mínimo necessário 

para induzir um produtor de bens de capital a produzir uma unidade a mais desse 

bem, isto é, o custo de reposição do capital. E, o preço de demanda do capital é 

ttvQ , como definido anteriormente. Consequentemente, o preço de oferta do 

capital ( oP ) é crescente com o estoque de capital ao passo que o preço de 

demanda ( dP ) do capital é decrescente com o estoque de capital. O declínio  
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do preço de demanda do capital decorre da “escassez” decrescente com o volume 

demandado, ao passo que a ascensão do preço de oferta do capital decorre do fato 

de que quanto maior o preço maior será a produção de capital. 

 Considere que K  é o estoque de capital em determinado momento t  e 

*K  é o estoque de capital que iguala o preço de demanda ao preço de oferta do 

capital. Se partirmos de um tempo 0=t  em que od PP > , haverá investimento 

até KK =*
. Neste ponto, od PP =  e o investimento cessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.  O estado de expectativas de longo-prazo e a instabilidade da decisão de 

investimento 

Para finalizarmos a exposição da teoria keynesiana do investimento, é 

interessante separarmos uma subseção para tratarmos do papel das expectativas 

nesta teoria. Até agora analisamos o processo de decisão de investimento. Vimos 

que a decisão de investir depende do fato da taxa de retorno esperada de um 

investimento estar acima da taxa de juros para financiamento, e que uma queda na 

taxa de juros torna um maior número de investimentos atrativos. Ou, se 

mudarmos o enfoque de nossa análise, a decisão de investir depende do preço de 

oferta do capital estar abaixo do preço de demanda do mesmo.  
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 No entanto, como foi exposto, a eficiência marginal do capital e a renda 

esperada do capital dependem da conjectura dos agentes quanto ao futuro. Cada 

agente tem a sua própria perspectiva sobre o futuro, e esta perspectiva atua no 

sentido de alterar os valores da Eficiência Marginal do Capital e da Renda 

Esperada do investimento.  

 Na Teoria Geral, Keynes chamou este estado de expectativa psicológica de 

“estado da expectativa de longo-prazo”: 

 
O estado da expectativa a longo prazo, que serve de base para 
as nossas decisões, não depende, portanto, exclusivamente do 
prognóstico mais provável que possamos formular. Depende, 
também, da confiança com a qual fazemos este prognóstico - 
na medida em que ponderamos a probabilidade de o nosso 
melhor prognóstico revelar-se inteiramente falso. Se 
esperarmos grandes mudanças, mas não tivermos certeza 
quanto à forma precisa com que tais mudanças possam 
ocorrer, nosso grau de confiança será, então, fraco (Keynes 
(1992), capítulo 12).  

 

A decisão de investir na teoria Keynesiana depende fortemente do 

otimismo dos agentes em relação ao futuro e da psicologia de massa. Quando os 

agentes estão confiantes, a sua percepção acerca do futuro está otimista, de modo 

que a Eficiência Marginal do capital aumenta, assim como a renda esperada dos 

investimentos, ambos atuando no sentido de aumentar o volume de investimentos. 

A incerteza e as expectativas possuem portanto um papel central na decisão de 

investir em Keynes, de maneira que o cálculo matemático e a razão perdem seus 

papéis de atores principais do processo de decisão. 

 

2.2.  Teoria q  do Investimento 

Apresentaremos a seguir detalhadamente a Teoria q  do investimento. 

Seguiremos o modelo desenvolvido por Abel(1982), Hayashi(1982) e 

Summers(1981). Considere uma indústria com N  firmas idênticas. Vamos supor 

também que a função de produção das firmas da indústria apresenta retornos 

constantes de escala, o mercado de bens é perfeitamente competitivo e a oferta de 

todos os fatores que não o capital é perfeitamente elástica. Os lucros de uma firma 

representativa são uma função decrescente do capital da indústria )(tK  e 

proporcionais ao estoque de capital da firma )(tk ; portanto, eles são da forma  
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)())(( tktK  (2) 

 

 em que 0<)( . O pressuposto clássico do modelo é de que as firmas encaram 

custos de ajuste do estoque de capital. O custo de ajuste é uma função convexa da 

taxa de mudança do estoque de capital da firma. Temos então que )(kC   satisfaz 

0=(0)C , 0=(0)C  e 0>)(C . Ou seja, estas suposições implicam que é 

custoso para uma firma ajustar o seu estoque de capital, e que este custo aumenta 

com o tamanho do ajuste k .  

 Por simplicidade, assumiremos que a taxa de depreciação é zero e que o 

preço do capital é constante e igual a 1. Logo, )(= tIk , em que I  é o 

investimento da firma. Estas suposições implicam que o lucro das firmas em um 

determinado momento do tempo é 

 

)()( ICIkK   (3) 

 

As firmas maximizam o valor presente deste lucro. Sua função objetivo é 

então7:50 

)]()([
)(1

1
=

0=

ttttt
t

ICIkK
r




 


  (4) 

 

Mantendo a similaridade entre a versão discreta e a versão contínua do 

modelo, vamos assumir que o investimento da firma e o estoque de capital em 

cada período t são relacionados pela restrição ttt Ikk 1= . Como há infinitos 

períodos, há infinitas restrições. O Lagrangeano do problema de maximização de 

lucros da firma é : 

 

)()]()([
)(1

1
= 1

0=0=

ttt

t

ttttt
t

kIkICIkK
r

L 






 
   

(5)

 
 

                                                      
7 Iremos analisar neste trabalho a versão discreta do problema de maximização da firma. Para a solução 

da maximização em tempo contínuo é necessário o uso de cálculo de variações, o que tornaria a análise 

um pouco mais complexa. 
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Como sabemos,   é o multiplicador de lagrange associado à restrição que 

relaciona tk  e 1tk .   é a derivada da função valor com relação ao parâmetro 

exógeno da restrição, isto é, ele mede o impacto marginal de um aumento em tk  

no valor dos lucros da firma, descontados para o tempo t = 0.  

 Então, se definirmos tq  como t

t

t rq )(1=  , tq  nos mostra o valor de 

uma unidade adicional de capital para a firma, em unidades de moeda do tempo t . 

Podemos reescrever o lagrangeano: 

 

]()()([
)(1

1
= 1

0=

ktIkqICIkK
r

L tttttttt
t








 

     

(6) 

   

A condição de primeira ordem para o investimento da firma no período t é : 

 

0=])(1[
)(1

1
ttt

qIC
r




 (7) 

  

tt qIC =)(1   (8) 

 

A interpretação do resultado que acabamos de obter é de que o custo de 

adquirir uma unidade a mais de capital é igual ao preço de compra do capital (que 

no caso é igual a 1) mais o custo marginal de ajuste do capital. A equação (8) 

implica que a firma investirá até o ponto em que o custo de adquirir capital seja 

igual ao valor do capital.  

 Agora considere a condição de primeira ordem para o capital no período 

t: 

 

0=
)(1

1
])([

)(1

1
11 




ttttt
q

r
qK

r
  (9) 

 

Multiplicando a equação por 
1)(1  tr  e definindo ttt qqq 1= , 

obtemos: 
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)(
)(1

1
=)( ttt qrq

r
K 


  (10) 

 

Podemos ver que o lado direito da equação (10) é o custo de oportunidade 

do capital e o lado esquerdo da equação é o produto marginal do capital. Ou seja, a 

equação (10) implica que para que a firma esteja maximizando seus lucros, os 

retornos do capital devem igualar seu custo de oportunidade8.51 

 

2.2.1  O q  de Tobin 

 Nossa análise da maximização de lucros da firma implica que q  contém 

todas as informações sobre o futuro que podem ser relevantes para a decisão de 

investimento da firma. q  nos mostra como uma unidade adicional de capital afeta 

o valor presente dos lucros. Ou seja, a firma irá aumentar seu estoque de capital se 

q  for alto e diminuir se q  for baixo.  

 No entanto, temos uma interpretação mais completa de q . Uma unidade 

adicional de capital aumenta os lucros da firma em q , logo, aumenta o valor da 

firma em q . Portanto, q  é o valor de mercado de uma unidade de capital. Como 

assumimos que o preço do capital é fixo e igual a 1, q  é também a razão entre o 

valor de mercado de uma unidade de capital e o seu custo de reposição. 

 

CapitaldooaReposicdeCusto

CapitaldoMercadodeValor
q ~=  (11) 

 

A razão valor de mercado de uma unidade de capital e seu custo de 

reposição é conhecida como o q  de Tobin, Tobin (1969). Se 1>q , o mercado 

valoriza mais o capital do que o seu custo de reposição, logo, a decisão da firma 

será investir. Se 1<q , o mercado valoriza menos o capital do que o seu custo de 

reposição e, nesse caso, a decisão da firma será de não investir, isto é, a firma não 

fará a reposição do capital. 

 
 

                                                      
8 Este resultado é análogo ao resultado obtido no modelo neoclássico de investimento, onde a firma 
aluga capital até o ponto em que o produto marginal do capital se iguala ao seu preço de aluguel. 
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2.2.2.  A dinâmica do modelo 

 Para obtermos uma análise mais profunda do modelo, analisemos sua 

dinâmica, focando nas variáveis q  e K . Como no nosso modelo há N firmas 

idênticas e q  é o mesmo para todas as firmas, todas escolhem o mesmo valor de I

. Logo, a taxa de variação do estoque de capital agregado, K , é dado pelo número 

de firmas vezes o valor de I  que satisfaz (8). Isto é: 

 

0>)(0,=(1))),((=)( fftqftK  (12) 

 

Como sabemos, K  é positivo quando 1>q , negativo quando 1<q  e 

zero quando q  =1, como mostra a Figura 1.1. Formalmente, 

1)()( 1   qCNqf . Como )(IC  é crescente em I , )(qf  é crescente em I , 

e já que 0=(0)C , 0=(1)f . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 04: a dinâmica do estoque de Capital  

 

A equação (10) é um resultado da maximização em tempo discreto. A 

equação análoga à equação (10) em tempo contínuo é )()(=))(( tqtrqtK  529. 

Resolvendo esta última para q  obtemos: 

                                                      
9 Para a maximização em tempo contínuo ver Romer (1996). 
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)(= tt Krqq   (13) 

 

Esta equação implica que q  é constante quando )(= Krq  . Como 

)(K  é decrescente em K , a combinação dos pontos que satisfazem esta 

restrição tem inclinação negativa no espaço ),( qK . E mais, (13) implica que q  é 

drescente em K ; logo, q  é positivo à direita de 0=q  e negativo à esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: a dinâmica de q   

 

A figura 1.3 une as informações das duas figuras anteriores, e representa o 

diagrama de fases de K  e q . O ponto E corresponde ao equilíbrio de longo-prazo 

do modelo, caracterizado por 1=q  (que implica 0=K ) e 0=q . O significado 

de 1=q  é que o valor de mercado do capital é igual ao seu custo de reposição, 

logo, as firmas não têm nenhum incentivo para aumentar ou diminuir o seu 

estoque de capital. E da equação (13), para que q  seja igual zero quando 1=q , o 

produto marginal do capital deve ser igual a r . Isto é, os lucros de possuir uma 

unidade de capital apenas compensam a taxa de juros, de maneira que os 

investidores retém o capital sem expectativas de ganhos ou perdas. 
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Figura 06: o diagrama de fases  

 

A Teoria q  do Investimento é, de acordo com o próprio Tobin [Tobin 

(1969)], uma formalização simples da teoria keynesiana.  

 Para analisarmos a semelhança entre a teoria keynesiana e a teoria q , 

visualize o valor do capital como o preço de demanda do capital e o seu custo de 

reposição como o seu preço de oferta. Na teoria keynesiana, vimos que quando o 

preço de demanda do capital é maior do que o seu preço de oferta, há 

investimento. Vimos na teoria q  que quando o valor do capital é maior que o seu 

custo de reposição, a razão q  é maior que 1 e que ocorrerá o investimento.  

 Podemos concluir, portanto, que a teoria q  de Tobin é bastante similar à 

teoria Keynesiana. 

 

2.3.  A Teoria de Minsky 

 Hyman Minsky apresenta uma interpretação ou complementação teórica 

da teoria Keynesiana, chamada de “hipótese da instabilidade financeira”. Minsky 

vai além do que está explicitado na Teoria Geral, por incluir em sua análise as 

implicações da estrutura dos passivos das empresas sobre a atividade econômica.  

Para Minsky, a instabilidade financeira é geradora de ciclos econômicos, 

sendo resultado do funcionamento normal da economia capitalista, ou seja, 

resultado endógeno do comportamento dos agentes econômicos.  
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Segundo Minsky, a economia capitalista não é simplesmente uma 

economia de mercado, e sim uma economia de finanças, caracterizada pela 

existência de dois sistemas de preços relativos com determinantes diferentes. Os 

preços dos bens de investimento dependem da visão sobre as condições de 

demanda de curto prazo e do conhecimento corrente das taxas de salários 

nominais, sendo determinados por expectativas de curto prazo. Já os preços dos 

ativos de capital e dos ativos financeiros (que são preços presentes de rendas 

futuras) dependem da visão corrente sobre os fluxos de lucros futuros e do valor 

subjetivo corrente em relação à incerteza incorporada no valor futuro do dinheiro. 

No entanto, os principais determinantes destes dois preços são diferentes, de 

maneira que há uma grande possibilidade de não-alinhamento destes preços, ou 

seja, não há garantia do investimento.  

 A atividade econômica gera fluxos de caixa (lucros) que são usados como 

garantias para financiar posições em ativos de capital ou para validar dívidas, 

permitindo honrar as obrigações de pagamentos originadas em decisões passadas 

de financiamento. A economia capitalista funcionará de forma saudável se os 

investimentos gerarem lucros. As flutuações nos investimentos determinam se as 

dívidas poderão ser pagas ou não. A pergunta fundamental a ser feita é por qual 

motivo os investimentos flutuam ou qual o mecanismo que transforma um aperto 

financeiro em uma crise financeira (Minsky (1982) p.102 a 105).  

 De acordo com Minsky, as relações entre os compromissos de 

pagamentos e seus fluxos de receita permitem a definição de três posturas 

financeiras: Hedge, Especulativa e Ponzi. A postura financeira Hedge corresponde à 

situação em que os agentes possuem um fluxo de caixa esperado que é maior ou 

igual, em todos os períodos, aos compromissos contratuais de pagamentos de 

passivos: 

 

1<)(= 2 
i

Qii QCC   (14) 

 

em que =iCC  fluxo de compromissos financeiros no período i; =iQ  valor 

esperado da receita no período i; =2

i  variância do retorno esperado; =

”margem de segurança” no pagamento e =  grau de confiança da empresa na 

distribuição de probabilidades no fluxo de caixa.  
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Como as firmas Hedge operam sempre um com uma margem de 

segurança, mesmo em situações adversas o fluxo de caixa é suficiente para fazer 

frente aos pagamentos de serviços das dívidas. Consequentemente, tais empresas 

não precisam recorrer ao refinanciamento de posições.  

 A postura Especulativa corresponde à situação na qual o fluxo de caixa 

esperado para todo o período previsto excede o total de pagamentos de dívidas, 

mas, no curto prazo, o fluxo de caixa é inferior aos compromissos totais neste 

mesmo prazo, necessitando que parte do serviço da dívida seja refinanciada. Ou, 

por exemplo, os retornos cobririam apenas os pagamentos de juros, enquanto o 

principal teria que ser renegociado. Na equação (14), para firmas de postura 

especulativa teríamos: 

 

ti 1,...,=1>   

  

ntti  1,....,=1<  

 

Firmas com essa postura financeira têm que recorrer ao refinanciamento 

periódico de suas posições para honrar os seus compromissos contratuais.  

 E por fim a postura financeira Ponzi corresponde a agentes econômicos 

para os quais o fluxo de renda é inferior aos compromissos financeiros em todo o 

período, e que necessita de refinanciamento de parcela superior ao serviço da 

dívida, de forma que a dívida total cresce, o que representa uma postura de alto 

risco. A fragilidade financeira da economia como um todo depende da composição 

entre as posturas hedge, especulativa e ponzi.  

 Quando a economia está em um período de tranquilidade, funcionando 

próxima ao pleno emprego, diminuem as exigências dos empréstimos. 

Consequentemente, há uma tendência de alteração de portfólio, com o aumento 

das posições financeiras especulativas e Ponzi por parte das firmas e outros 

agentes. Quando a participação das posturas especulativas e Ponzi aumenta 

relativamente à estrutura financeira total, a economia torna-se mais sensível à 

variações da taxa de juros. Dessa forma, se a taxa de juros aumenta, posições 

hedge podem tornar-se especulativas, e as especulativas podem tornar-se Ponzi. A 

maior taxa de juros gera uma queda no valor presente dos lucros esperados pelos 

bens de capital, o que provoca uma diminuição dos investimentos.  

 E por outro lado, a queda dos lucros indica uma deterioração da 

capacidade de pagamento das firmas. Mesmo em uma situação em que não há  
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crise financeira, as expectativas de longo prazo são afetadas, aumentando os 

prêmios de risco de projetos de investimentos, levando os empresários e 

banqueiros a buscarem posições financeiras menos especulativas, diminuindo a 

liquidez da economia em um movimento auto-alimentado [Minsky, (1982) p. 106 a 

108].  

 Na teoria de Minsky, dois mercados interagem na determinação do 

investimento: mercados financeiros e mercados de bens. Mercados financeiros são 

mercados nos quais os preços dos ativos de capital e dos ativos financeiros são 

determinados. Mercados de bens são mercados nos quais o investimento é 

determinado por intermédio da combinação das condições de oferta e de 

financiamento.  

 O investimento então é de certa forma condicionado ao financiamento. 

Este só se dá, contudo, se houver a expectativa de pagamento futuro dos 

empréstimos, o que depende da capacidade de geração futura de lucros pelos 

empresários, isto é, da estrutura de passivo das firmas. As condições financeiras na 

teoria de Minsky são necessárias não somente para o bom funcionamento do 

sistema como funcionam como um impulso.  

 A incerteza e a falta de informações ocasionais que permeiam a economia 

criam uma preferência por recursos próprios no financiamento do investimento. 

Há dois riscos envolvidos no processo de financiamento do investimento : 

    • Risco do tomador: na medida em que o percentual do investimento 

financiado com recursos de terceiros aumenta, o grau de exposição da firma 

aumenta;  

    • Risco do emprestador : quando o percentual do investimento 

financiado com recursos de terceiros aumenta, os credores ficam mais relutantes 

em financiar novos projetos da mesma firma, pois consideram estar 

comprometendo uma quantidade muito grande de recursos num único tomador  

O risco do tomador atua no sentido de reduzir o preço de demanda do 

capital. À medida em que a firma financia uma proporção crescente do 

investimento com capital de terceiros, o preço máximo que ela está disposta a 

pagar por um ativo de capital (preço de demanda) se reduz. Já o risco do 

emprestador age através de um aumento da taxa de juros sobre os empréstimos 

concedidos a firma. O custo do investimento para a firma aumenta a medida em 

que uma proporção maior desse investimento é financiado com recursos de 

terceiros.  
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Portanto, tanto o risco do tomador quanto o risco do emprestador atuam 

no sentido de diminuir o volume de investimentos, seja por meio de uma redução 

do preço de demanda por um ativo de capital, ou por meio de um aumento no 

custo do investimento pela firma. O risco do tomador e o risco do emprestador são 

subjetivos. Ambos dependem do “estado de confiança” do emprestador e do 

tomador no fluxo de caixa esperado das firmas. Um aumento do otimismo dos 

tomadores e dos emprestadores vai se traduzir numa redução da percepção de 

risco de ambos, levando a um aumento do investimento e do endividamento, 

Oreiro (2010a).  

 Esta conclusão invalida o teorema de Modigliani-Miller, Modigliani e 

Miller (1958), o qual afirma que o valor de uma companhia não é afetado pela 

forma com que esta se financia, sendo indiferente para a empresa conseguir o 

capital necessário para seu funcionamento por meio de seus acionistas ou através 

da emissão de dívidas. Em outras palavras: a forma pela qual a empresa financia os 

seus gastos de investimento não afeta o volume ótimo de investimento a ser 

realizado pela empresa. Na teoria de Minsky vimos o contrário: quanto maior for a 

participação de posturas especulativas e Ponzi na economia, maiores serão os 

riscos do tomador e do emprestador, levando a uma diminuição do volume de 

investimento desta economia.  

 Desde a década de 1980 vários artigos têm procurado apresentar as 

ideias de Minsky sobre flutuações cíclicas por meio de modelos matemáticos que 

apresentem clara e precisamente as flutuações endógenas e persistentes do nível 

de produção e emprego.  

 Fazzari, Ferri e Greenberg (2008) constroem um modelo em que 

incorporam um ``acelerador financeiro'', no qual a decisão de investimento em 

capital fixo é positivamente afetada pelo fluxo de caixa gerado pelas firmas. Uma 

versão simples do modelo utilizado no artigo de Fazzari, Ferri e Greenberg (2008) 

é : 

 

t

t

tttt FC
p

YgYI 









 

1
= 21110   (15) 

 

em que 1tY  é o produto do período anterior, g  é a taxa de crescimento 

do produto entre os períodos t e t-1, e FC  é o fluxo de caixa esperado.  
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 A inclusão da variável crescimento do produto segue do modelo do 

Acelerador, um dos modelos de investimento de maior sucesso empírico1053. 

Detalharemos este modelo na próxima seção.  

 Já a inclusão da variável Fluxo de Caixa estabelece no modelo, como 

ressaltado em Oreiro et al (2010b), uma relação conhecida como ``acelerador 

financeiro'' segundo a qual um aumento do fluxo de caixa - devido, por exemplo, a 

um aumento das vendas - induz a um aumento do investimento. O fluxo de caixa 

das firmas depende, entre outras variáveis, dos serviços financeiros relativos ao 

estoque de endividamento. Dessa forma, a evolução da taxa nominal de juros passa 

a ter um papel de importância fundamental na dinâmica do investimento e, por 

conseguinte, na dinâmica do nível de atividade econômica. 

 

2.4.  Teoria do Acelerador 

A teoria do acelerador dos investimentos foi bastante popular nos anos 

1950. O modelo do acelerador determina que o investimento é uma proporção 

linear de variações do produto, isto é, caso haja um crescimento do produto, este 

crescimento estaria associado a um aumento no investimento. Dessa forma, a 

relação YK/  é sempre mantida constante.  

 O investimento líquido é então proporcional à variações no nível do 

produto, da seguinte maneira: 

 

Y
Y

K
KI  ==  (16) 

 

Como a relação YK/  é constante, iremos denominá-la  . Assumindo que 

o estoque de capital desejado (
*K ) tem uma relação estável com o nível de 

produto, isto é, que YK/  é constante, temos que : 

 

YK =*
 (17) 

 

YYYYYKKI tttttt    =)(=== 11

*

1 (18)
 

                                                      
10Ver o survey de Chirinko (1993). Apesar da Teoria do Acelerador ter sido formalizada por Samuelson 

(1939) como um modelo macroeconômico dinâmico, o seu princípio data de 1913, do clássico artigo de 

Aftalion (1913).  
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No entanto, o modelo como apresentado acima não leva em conta a 

existência de defasagens no processo de tomada de decisão e implementação do 

investimento privado, ignorando também o fato de que o nível de capital atual 

depende do nível de capital do período anterior. Foi elaborada então uma nova 

``versão'' do modelo com a inclusão de variáveis defasadas e a variável renda. O 

novo modelo passou a ser denominado de Modelo do Acelerador Flexível. 

 

)(== 1

*

1   tt KKIKK   (19) 

 

em que   indica a velocidade de ajustamento do estoque de capital. Um 

ajustamento instantâneo equivale a 1= . A equação de investimento torna-se: 

 

][= 1 tKYI   (20) 

 

2.5.  Comentários Finais 

Este primeiro capítulo representa o arcabouço teórico do trabalho. Nele 

apresentamos alguns dos modelos mais importantes de investimento: a teoria 

keynesiana do processo de decisão de investimento, a teoria q  de Tobin, a teoria 

de Minsky e a Teoria do Acelerador.  

 Vimos que há muitas semelhanças entre a Teoria Keynesiana e a teoria do 

q  de Tobin. O preço de demanda e o preço de oferta do capital na teoria 

Keynesiana são bastante similares, respectivamente, ao valor do capital e seu 

custo de reposição na teoria q . Em ambas as teorias, quando o preço de demanda 

do capital é maior que o preço de oferta do capital, há aquisição do capital, isto é, 

ocorre o investimento.  

 Eisner (1997) argumenta que o papel central da teoria keynesiana, as 

expectativas, estão representadas no valor da firma no mercado de ações, isto é, no 

numerador da razão q . As similaridades entre o q  de Tobin e a Teoria Keynesiana 

nos levam a concluir que a Teoria q  parece ser um modelo teórico de 

investimento de alta capacidade explicativa. No entanto, apesar da teoria q  

parecer tão promissora, infelizmente algumas de suas evidências empíricas não 

são tão favoráveis: 
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 Por muitos anos, o q  estava bem abaixo da unidade no 

Estados Unidos enquanto o investimento prosseguia 
vivamente. Então, quando o mercado de ações americano 
passou por um longo período de especulação e o q  aumentou, 

o investimento ficou pra trás (Eisner 1997 p. 191). 

 

O que pretendemos nas próximas seções é analisar a validade da teoria q  

no Brasil e fazer uso do arcabouço teórico apresentado neste capítulo para 

analisarmos os resultados obtidos. Além de testarmos a Teoria q , incluiremos 

também no nosso modelo o acelerador e o acelerador financeiro. O modelo será 

detalhado no terceiro capítulo1154. Antes de prosseguirmos para o modelo, no 

entanto, detalharemos ainda mais a razão q  no capítulo 3. 

 

 

3.  A razão q : teoria e mensuração 

 

Proposto originalmente por Tobin e Brainard (1968) e Tobin (1969), o 

quociente que hoje é conhecido como q  de Tobin é de indiscutível utilidade, 

apresentando aplicações tanto em trabalhos teóricos e empíricos quanto no 

processo de decisão de investimento de financistas e empresários. A motivação do 

estudo de Tobin e Brainard é esclarecida na seguinte passagem: 

 
 Uma das proposições teóricas básicas que motivam o modelo 
é que a valoração de mercado do capital, relativamente ao 
custo de reposição dos ativos físicos que representa, é o maior 
determinante do investimento. O investimento é estimulado 
quando o valor do capital vale mais no mercado do que o seu 
custo de produção, e desencorajado quando sua valoração é 
menor do que o seu custo de reposição [Tobin e Brainard 
(1968), pp. 103-104)]. 

 

 

 

                                                      
11 O modelo será exposto no terceiro capítulo, mas para o leitor curioso a regressão principal a ser 

estimada é: 

tttttt

t

t lucrologrlogYlogqlogqlogqlog
Y

I
log   6514

2

131210=   
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Neste capítulo apresentaremos algumas das principais interpretações 

associadas ao q  de Tobin. No próximo capítulo calcularemos o q  para algumas 

empresas brasileiras selecionadas, a fim de testar a validade empírica desta teoria. 

 

3.1.  q  médio e q  marginal 

No primeiro capítulo expomos a teoria q  e apresentamos a definição do 

quociente q . Como foi mostrado, se 1>q , o mercado valoriza o capital em mais 

do que o seu custo de reposição e a decisão da firma será investir. Se 1<q , o 

mercado valoriza menos o capital do que o seu custo de reposição e a decisão da 

firma será de não investir. Apresentemos novamente a razão q  : 

 

CapitaldooaReposicdeCusto

CapitaldoMercadodeValor
q ~=  (21) 

 

Ou seja, o q  é definido como a relação entre o valor de mercado de uma 

firma e o valor de reposição de seus ativos físicos. Medidas dessa natureza são 

mais antigas do que a razão proposta por Tobin e Brainard. Kaldor (1966) já havia 

apresentado a “razão valor”, uma razão que tem como numerador o valor de 

mercados das ações da firma e como denominador o valor contábil de seus ativos. 

A consideração do valor de reposição dos ativos no lugar do seu valor contábil é a 

principal inovação trazida por Tobin e Brainard.  

 A importância da razão q  como determinante de novos investimentos 

para uma firma só faz sentido quando se considera o seu valor marginal, e é a esse 

valor que Tobin e Brainard se referem na citação anterior. Infelizmente, o q  

marginal não é diretamente observável. Para contornar este problema, os 

pesquisadores utilizam o q  médio como uma aproximação do q  marginal para 

realizar seus testes empíricos.  

 O q  médio pode ser expresso da seguinte maneira: 

 

VRA

VMDVMA
q


=  (22) 
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em que VMA representa o valor de mercado das ações da firma, VMD  é o valor 

do capital de terceiros empregado, ou o valor de mercado das dívidas, e VRA  é o 

custo de reposição dos ativos da firma. Lindenberg e Ross (1981) definem VRA  

como o desembolso monetário necessário para comprar a capacidade produtiva da 

firma, com a mais moderna tecnologia disponível, por um custo mínimo. Este 

conceito é mais complexo do que parece a primeira vista. Perceba que VRA  é 

diferente do custo de reprodução, isto é, não é apenas o ajuste do valor contábil da 

planta pela inflação e depreciação. Ao longo deste capítulo apresentaremos as 

principais contribuições ao cálculo do q  e do VRA , mas antes devemos nos ater 

às diferenças entre os q  's médio e marginal.  

 Como as duas medidas não são idênticas, é claro que o uso indiscriminado 

da aproximação pode levar a erros. Howe e Vogt (1996) derivam uma relação 

teórica entre o q  médio e o q  marginal. Tirando o diferencial da equação (22) 

temos: 

 

][1=
)(

= qq
dVRA

VMDVMAd
q 


  (23) 

 onde:  

0<<1,= qq sendo
q

VRA

dVRA

dq
   (24) 

 

Rearranjando os termos na equação (24), os autores mostram que 

qqqq )/(=   , ou seja, q  mede a distância entre o q  médio e o q  marginal. 

Hayashi (1982) mostra que em mercados perfeitamente competitivos e com 

retornos constantes de escala, q  = 0, isto é, qq = .  

 Podemos então concluir que q  é de certa forma uma boa proxy de q  e, 

assim como a maior parte dos trabalhos empíricos, usaremos neste trabalho o q  

médio para realizar a nossa análise. 

 

3.2.  O cálculo de q   

 A estimativa da variável q , mesmo do seu valor médio, impõe algumas 

dificuldades. Para calcular o valor de q  com dados reais é preciso fazer algumas  
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considerações metodológicas. Nesta seção apresentaremos três relevantes 

contribuições ao método de cálculo do q . São elas: o modelo pioneiro de 

Lindenberg e Ross (1981), o modelo aperfeiçoado de Lewellen e Badrinath (1997) 

e o modelo simplificado de Chung e Pruitt (1994). 

 

3.2.1.  O método Lindenberg e Ross (1981) 

O modelo de Lindenberg e Ross (1981), de agora em diante LR , foi 

pioneiro na tentativa de construir um método que aproximasse adequadamente o 

q  teórico do q  construído com dados reais. Da equação (22) temos que q  é uma 

função das variáveis VMA, VMD  e VRA . Ora, VMA é o valor de mercado do 

capital próprio da firma, para obte-lo basta multiplicarmos o número de ações 

emitidas pela firma por seu preço publicamente cotado. As variáveis VMD  e 

VRA, no entanto, apresentam certa dificuldade para sua mensuração.  

 Para estimar VMD , o valor de mercado das dívidas, de forma ideal 

precisaríamos obter os valores de títulos de dívida de diferentes perfis de empresa 

(dívidas de curto e longo prazo). No entanto, como estes dados não estão 

disponíveis, Lindenberg e Ross (1981) propuseram uma alternativa. Os autores 

separaram o total das dívidas em duas categorias : dívidas de curto e longo prazo.  

 Dívidas de curto prazo são dívidas vincendas dentro de um período 

estipulado. O valor de mercado destas dívidas é dado simplesmente pelo seu valor 

contábil. Já as dívidas de longo prazo, que são aquelas com vencimento após o 

prazo estipulado, envolvem um método de mensuração mais complicado. 

Lindenberg e Ross (1981) desenvolvem o método de maneira que o preço do título 

da dívida seja uma função do período de tempo até o seu vencimento (maturidade 

do título), dos juros periódicos por ela pagos (cupons), do principal (valor de face 

do título) e da taxa de retorno exigida pelos credores (yield). O valor de mercado 

de um título i  é: 

 

T

t

i

t

t

it
i

T

t

i
I

VFT

I

c
VMT

)(1)(1
=

1= 



  (25) 

em que iT  é o prazo até o vencimento do título i, itc  é o juro pago pelo título i  no 

tempo t , tI  é a taxa de retorno exigida pelos credores e iVFT  é o valor de face  
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do título. Como uma dívida de longo prazo pode ser representada por um conjunto 

de N  títulos diferentes, podemos determinar o valor de mercado da dívida de 

longo prazo como: 

 

i

N

i

VMTVMDlp 
1=

=  (26) 

 

Na prática, devido à falta de informações e ao fardo computacional 

envolvido no cálculo, pesquisadores que utilizam o método LR  fazem diversas 

simplificações ao longo dos seus procedimentos. Os próprios autores do método 

LR  por exemplo, assumem que todas as dívidas de longo prazo da firma são 

emitidas com o período de T  anos até o vencimento e que são colocadas no 

mercado sem desconto sobre o seu valor de face.  

 A estimativa do VRA , o valor de reposição dos ativos, é bastante 

trabalhosa. É preciso ajustar os valores contábeis para variações de preços, 

variação tecnológica ocorrida no período e pela depreciação ``real'' dos ativos, em 

oposição à depreciação contábil. O valor de reposição dos ativos é dado por : 

 

VHEVREVHIVRIATVRA =  (27) 

 

em que =AT  Ativo Total (contábil), =VRI  valor de reposição das 

instalações e equipamentos, =VHI  valor histórico das instalações e 

equipamentos, =VRE  valor de reposição dos estoques e =VHE  valor histórico 

dos estoques.  

 Para estimar VRI , Lindenberg e Ross desenvolvem uma equação 

recursiva relacionando os efeitos de variações nos preços, da tecnologia e da 

depreciação econômica real. Assim como no cálculo de VMD , diversos autores 

que fazem uso do método LR  utilizam versões simplificadas do mesmo, como 

Smirlock, Gilligan e Marshall (1984) e Jose, Nichols e Stevens (1986). 

 

3.2.2.  O modelo aperfeiçoado de Lewellen e Badrinath (1997) 

A crítica de Lewellen e Badrinath (1997) ao algoritmo de LR  é de que há 

uma suposição implícita no modelo de que a firma nunca retira ativos da sua conta 

de instalações e equipamentos, isto é, que todos os ativos são depreciados  
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até o fim. Dessa forma, os valores dos novos investimento são subavaliados 

quando houver retiradas e o montante da depreciação estimada será 

superavaliado. Os autores mostram que estes dois efeitos podem levar a distorções 

das estimativas finais. Outra crítica é quanto à escolha de um período inicial 

arbitrado em que o valor contábil é igualado ao valor de reposição dos ativos a 

partir do qual são feitos os ajustes tecnológicos, inflacionários e de depreciação. Os 

autores argumentam que este procedimento pode ser uma fonte de problemas 

potenciais.  

 Para contornar estas limitações, Lewellen e Badrinath (1997) propõem o 

cálculo dos novos investimentos realizados a cada período. Estes podem ser 

obtidos somando-se à variação dos ativos fixos (instalações e equipamentos) 

líquidos de um ano para outro à depreciação do período corrente. Esta conta deve 

ser feita ano a ano, começando no período atual e voltando no tempo, até que a 

soma dos investimentos calculados seja igual ao valor contábil dos ativos fixos 

brutos hoje. Dessa forma, a vida econômica aproximada das instalações e 

equipamentos da firma terá sido estimada, e o período inicial não precisa ser 

arbitrado pois será dado pela vida econômica do ativo. 

 

3.2.3.  O modelo simplificado de Chung e Pruitt (1994) 

Os dois modelos de estimação do q  expostos até aqui envolvem 

procedimentos complexos e que requerem muitas informações. Há casos em que 

nem todas as informações estão disponíveis e, até mesmo na presença dos dados 

suficientes, o esforço computacional para calcular o q  pode inviabilizar uma 

pesquisa.  

 Chung e Pruitt (1994) sugeriram um método bastante simplificado. O q  

aproximado é definido como: 

 

AT

DVMA
q


=  (28) 

 

onde VMA é o valor de mercado das ações negociadas em bolsa. Para 

calcular VMA basta multiplicarmos o número de ações da firma por seu preço 

cotado na bolsa de valores. AT  é o ativo total da firma avaliado por seu valor 

contábil. D  é definido por: 

 



  

144 

 

A teoria q de Tobin e as flutuações de curto prazo da taxa de investimento no Brasil (2000-2008) 

 

 

VCDLPVCEVCACVCPCD =  (29) 

 

onde VCPC é o valor contábil dos passivos circulantes da firma, VCAC 

é o valor contábil de seus ativos circulantes, VCE  é o valor contábil dos estoques 

e VCDLP  é o valor contábil das dívidas de longo prazo.  

 O mérito deste modelo é que os autores utilizam apenas dados contábeis 

(com exceção de VMA). O cálculo de q  pode ser calculado a partir de 

informações simples, disponíveis nas demonstrações financeiras das empresas. 

Chung e Pruitt (1994) regridem a sua proxy contra o q  de Tobin calculado por 

Lindenberg e Ross (1981). Seus resultados são de que pelo menos 96,6% do 

LRq  é explicado pelo que q  simplificado, descrito na equação (28).  

 A tabela 1 abaixo apresenta resultados de regressões MQO para 10 anos, 

feitas por Chung e Pruitt (1994). Nestas regressões LRq  e q simplificado são 

variável dependente e independente, respectivamente. Uma correspondência 

perfeita entre os dois q s implicaria interceptos de 0.0 e valores dos coeficientes 

de q  e dos 
2R  de exatamente 1. 

 

   Ano           
2R    Número de 

Firmas  

 1978   -0.037   0.920   0.993   1608  

1979   -0.046   0.917   0.991   1556  

1980   -0.056   0.926   0.989   1617  

1981   -0.065   0.949   0.990   1575  

1982   -0.073  0.942   0.991   1584  

1983   -0.071   0.945   0.986   1584  

1984   -0.017   0.953   0.974   1539  

1985   0.010   0.960   0.984   1378  

1987   -0.008   0.993   0.966   1201  

 

Tabela 01  

Fonte: Chung e Pruitt (1994) 
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Estes resultados atestam a considerável proximidade dos procedimentos 

e servem como argumento favorável ao uso do método simplificado proposto por 

Chung e Pruitt (1994). 

 

3.3.  Trabalhos sobre o q  de Tobin no Brasil 

Nesta seção faremos um levantamento de trabalhos empíricos e teóricos 

realizados no Brasil acerca do q  de Tobin. A motivação deste levantamento é 

analisar o que já foi e o que ainda deve ser feito nesta área.  

 No Brasil temos poucos estudos sobre a Teoria q , tanto empíricos quanto 

teóricos. Uma excelente revisão de literatura sobre a Teoria q  de Tobin é o 

trabalho de Famá e Barros (2000), que faz um levantamento dos principais 

trabalhos científicos que fazem uso do q  de Tobin. No artigo os autores 

apresentam trabalhos (i) acerca da teoria do q  de Tobin, como o próprio artigo 

Tobin (1969); (ii) metodológicos sobre o cálculo da razão q , como os trabalhos de 

Lindenberg e Ross (1981) e Chung e Pruitt (1994) e (iii) aplicações da teoria q  em 

economia e finanças. A tabela 2 resume os artigos expostos por Famá e Barros 

(2000).  

 Outro bom estudo acerca do q  de Tobin no Brasil é a dissertação de 

Leandro Stocco, Stocco (2009). O trabalho visa verificar se os fundamentos 

macroeconômicos como taxa de crescimento do PIB, juros reais, necessidade de 

financiamento do setor público, etc, explicam o comportamento do q  de Tobin no 

Brasil.  

 Um ponto interessante do trabalho de Stocco (2009) é a maneira que o 

autor trabalha com a razão q . Com o objetivo de lidar com um q-país, o autor 

forma a partir da equação (22) um q-agregado, da seguinte maneira: 

 

AT

DVMA
qpais


 

=  (30) 

 

Sendo os somatórios referentes aos dados das empresas utilizadas no 

trabalho. A conclusão do autor após realizar os devidos testes econométricos é de 

que o q  responde a três fundamentos macroeconômicos importantes: o saldo em  
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conta corrente, o nível de importação pelas reservas internacionais e a taxa real de 

juros. Este resultado está, como o autor afirma, em linha com a teoria. 

 

  

Modelos de Investimento   Tobin e Brainard (1968); Tobin (1969); Von Furstenberg 

(1977); Hayashi(1982); Smith (1981); Summers (1981); 

Chirinko (1987); Herendeen e Grisley (1988); Ciccolo e 

Fromm (1979, 1980); Salinger e Summers (1983); Fazzari, 

Hubbard e Petersen (1988); Blundell, Bond e Schiantarelli 

(1992); Blose e Shieh (1997); Thomas e Waring (1999).  

 Estruturas de Mercado e 

Poder de Monopólio  

 Lindenberg e Ross (1981); Chappel e Cheng (1982); 

Smirlock, Gilligan e Marshall (1984); Salinger (1984); 

Hirschey (1985); Chen, Cheg e Hite (1986); Lustgarten e 

Thomadakis (1987); McFarland (1987); Bernier (1987); 

Cartwright e Kamerschen (1989); Helmuth (1990).  

 Estrutura de Propriedade   Morck, Shleifer e Vishny (1988); McConnell e Servaes 

(1990); Griffith (1999); Chen, Hexter e Hu (1993); Loderer e 

Martin (1997). 

 Estrutura de Capital   McConell e Servaes (1995); Born e McWilliams (1997); 

Bajaj, Chan e Dasgupta (2998). 

 Diversificação versus foco 

no negócio  

 Wernerfelt e Montgomery (1988); Lang e Stulz (1994); 

Lloyd e Jahera (1994); Berger e Ofek (1995); Steiner (1996). 

 Takeovers, Fusões e 

Aquisições e performance 

da administração  

 Chappel e Cheng (1984); Hasbrouk (1985); Lang Stulz e 

Walkling (1989); Servaes (1991); McWilliams (1993); Kim, 

Henderson e Garrison (1993); Jose Lancaster, Stevens et al 

(1996); Carroll, Griffith e Rodolf (1999).  

 Oportunidades de 

crescimento, relações de 

agência, sinalização 

hipótese do sobre-

investimento e política de 

dividendos  

 Lang e Litzenberger (1989); Lang, Stulz e Walkling (1991); 

Brous e Kini (1992); Opler e Titman (1993); Blanchard, 

Lopez-de-Silanes e Shleifer (1994); Denis et al. (1994); 

Perfect, Peterson e Peterson (1995); Doukas (1995); Impson 

(1997); Koch e Shenoy (1999); Gambola e Liu (1999).  

 Q de Tobin e custo de 

capital  

 Callen (1988); Ben-Horim e Callen (1989)  

 Q de Tobin e risco da 

firma  

 Shin e Stulz (2000)  
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Tabela 02 

Fonte: Famá e Barros (2000) 

 

 Por outro lado, temos artigos que utilizam a variável q  como variável 

independente. Andrade (1987) utilizou a razão q  para avaliar o comportamento 

do investimento agregado. A autora calculou a razão q  da seguinte maneira: soma 

do valor de mercado de todas as empresas para o numerador e soma do valor do 

Patrimônio Líquido como custo de reposição do capital no denominador. O estudo 

indicou uma relação significante entre a razão q  e o investimento agregado, mas 

no sentido inverso esperado. Segundo a autora, os sinais negativos podem ter 

diversas explicações, como a ingenuidade do modelo de equilíbrio para 

representar situações de desequilíbrio. Por exemplo, a economia poderia estar em 

desequilíbrio, mas dirigindo-se para o equilíbrio, situação em que o sinal voltaria a 

ser positivo. Outras explicações seriam a utilização de dados anuais (considerada 

pouco provável) e que o preço das ações poderia não estar refletindo o valor de 

mercado das empresas.  

 Na mesma linha do trabalho de Andrade (1987), temos o trabalho de 

Kammler e Alves (2009). O trabalho tem como objetivo testar a capacidade de 

explicação dos investimentos pela teoria q  de Tobin nas empresas brasileiras de 

capital aberto. Os autores concluem que é possível explicar a variação dos 

investimentos das empresas através da razão q . A razão q  foi calculada pelo 

método de Chung e Pruitt (1994) e Lee e Tompkins (1999), sendo possivelmente 

esta uma das razões que os levou a obter resultados diferentes dos de Andrade 

(1987) e de acordo com a teoria.  

 Outro ponto interessante no artigo é a inclusão da variável q  um período 

defasada e a inclusão do seu valor ao quadrado. A defasagem justifica-se pelo fato 

de as variações nos investimentos estarem mais associadas às variações do 

mercado de ações do ano anterior. Já a inclusão do valor de q  elevado ao 

quadrado deve-se ao fato de que espera-se que a influência do q  nos 

investimentos seja positiva, mas que cresça a taxa decrescentes.  

 Já outras linhas de pesquisas, mais voltadas para o lado contábil, 

apresentam abordagens um pouco diferentes. Um artigo interessante é o de Paulo 

(2000), que utiliza o q  de Tobin para avaliar o capital intelectual de uma  
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organização. Outro é o de Kassai, Kassai e Assaf Neto, (2002) que utilizam o q  

como um modelo de análise de balanço. 

 

3.4.  Comentários finais 

Neste capítulo analisamos de forma detalhada o coeficiente q . Como 

vimos, o seu valor marginal não é observável, de maneira que grande parte dos 

pesquisadores utiliza o q  médio em seus trabalhos empíricos. O q  médio é uma 

boa proxy do q  marginal, especialmente em mercados perfeitamente 

competitivos e na presença de retornos constantes de escala.  

 Em seguida apresentamos alguns modelos para o cálculo da razão q . 

Medir este quociente não é tão simples quanto aparenta ser. O custo de reposição 

do capital é uma definição complexa, e seu cálculo requer um grande esforço 

computacional e uma extensa quantidade de dados. Foram apresentados os 

métodos de Lindenberg e Ross (1981), Lewellen e Badrinath (1997) e Chung e 

Pruitt (1994).  

 Na última subseção fizemos uma breve revisão de literatura do que já 

feito no Brasil envolvendo a teoria q . Os trabalhos abrangem diversas áreas e 

aplicações, o que evidencia o interesse e as potencialidades de um modelo que 

começou como um modelo de equilíbrio da teoria monetária.  

 No capítulo seguinte apresentaremos o modelo que usaremos neste 

trabalho, os dados e os resultados. O que pretendemos é, por meio da equação 

(31), calcular o q país e analisar qual a sua significância na determinação do 

investimento como proporção do PIB no Brasil.  

 Utilizaremos o método simplificado de Chung e Pruitt para cálculo da 

razão q . Como mostramos na seção anterior, este método é bastante próximo do 

modelo LR  - 96.6% do LRq  é explicado pelo q  simplificado - com o 

benefício de não precisar de uma enorme quantidade de dados e grande esforço 

computacional.  

 Nosso foco, no entanto, volta-se para a construção de um q  -país. No 

entanto, diferentemente de Stocco (2009), construiremos um q-ponderado 13:55 

 

                                                      
13 Optamos por esta formulação do q-país pois dessa forma as empresas de maior peso no investimento 

bruto terão também maior peso na construção do nosso q . 
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1==  (31) 

 

Sendo is  é o ativo total da empresa i  dividido pelo ativo total da amostra 

de n empresas e iq  é o q  de Tobin calculado para a empresa i . 

 

4  Modelo, dados e resultados 
 

4.1.  Os dados 

 Neste capítulo apresentaremos o modelo que pretendemos testar, os 

dados que utilizaremos e os resultados. Utilizamos dados trimestrais de 2000 a 

2008. Não incluímos o ano de 2009 com o intuito de excluir possíveis distorções 

devido à crise do subprime.  

 Como havíamos mencionado no Capítulo 1, nosso modelo nos permitirá 

testar a validade empírica da Teoria q , da Teoria do Acelerador e da Teoria do 

acelerador financeiro de Minsky. Analisaremos se estas variáveis têm efeito 

significante sobre variações de curto prazo no investimento. Incluiremos no nosso 

modelo as seguintes variáveis: 

    1.  =/ tt YI  Taxa de Investimento (FBCF/ PIB) para o período t; Fonte: 

IBGE;  

    2.  =tq  q-país calculado pela equação (31); Fonte : Economática;  

    3.  =1tq  q-país calculado pela equação (31), defasado um período; 

Fonte : Economática;  

    4.  =2

1tq  q-país ao quadrado, calculado pela equação (31), defasado 

um período; Fonte : Economática;  

    5.  =1tY  PIB trimestral (1995=100) - Dados dessazonalizados - 

Produto Interno Bruto a preços de mercado; Fonte : BACEN;  

    6.  =tr  Taxa de juros Selic real, corrigida pelo IPCA acumulado dos 

últimos doze meses. Fonte: Bacen e IBGE;  
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    7.  =tlucro  Média ponderada pelo ativo total do lucro líquido das 150 

empresas corrigido pelo IPCA; Fonte: Economática  

 A variável dependente tt YI /  não necessita de maiores explicações, sendo 

apenas a participação da formação bruta de capital fixo no PIB.  

 A variável independente tq  representa o q  de Tobin e será detalhada na 

próxima subseção. A defasagem de um período justifica-se pelo fato de as 

variações nos investimentos estarem mais associadas à variações do mercado de 

ações do período anterior, e a inclusão do valor de q  elevado ao quadrado deve-se 

ao fato de que espera-se que a influência do q  nos investimentos seja positiva, 

mas que cresça a taxa decrescentes, assim como em Kammler e Alves (2009).  

 A variável 1tY  representará o acelerador1456 assim como a variável 

lucro representará o acelerador financeiro, ambas teorias apresentadas no 

Capítulo 1. Optamos por utilizar a variável lucro como proxy da variável Fluxo de 

Caixa devido à dificuldade de obtenção de dados da última. A variável r  justifica-

se também pela teoria exposta no primeiro capítulo. Como explicamos, a evolução 

da taxa real de juros tem um papel de importância fundamental na dinâmica do 

investimento devido ao fluxo de caixa das firmas depender, entre outras variáveis, 

dos serviços financeiros relativos ao estoque de endividamento15 .57.  

 Na especificação do modelo utilizaremos o logaritmo de cada uma das 

variáveis. Esta formulação nos possibilitará uma interpretação de elasticidade. Isto 

é, o resultado dos nossos coeficientes mostrarão qual será a variação percentual 

no investimento dada uma variação percentual da variável independente, digamos, 

a taxa de juros. 

 

4.2.  A variável q   

O cálculo do q  de Tobin é sem dúvida, como detalhamos no Capítulo 2, 

um dos pontos mais importantes e trabalhosos desta monografia. Representemos 

novamente a fórmula utilizada para o cálculo da razão q  : 

                                                      
14Apresentamos a teoria do Acelerador no Capítulo 1. Uma formalização mais detalhada desta teoria 

pode ser vista em Samuelson (1939). 
15A inclusão do acelerador financeiro e da taxa de juros no nosso modelo tem como base os artigos 

Fazzari, Ferri e Greenberg (2008) e Oreiro et al (2010b). Detalhamos brevemente estas variáveis no 

primeiro capítulo. No entanto, o leitor pode checar estes artigos para referência e maior explicação. 
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AT

DVMA
q


=  (32) 

 

A partir desta equação utilizamos o Banco de Dados Economática em 

termos trimestrais para as empresas que possuem ações na Bolsa de Valores de 

São Paulo (BOVESPA) e que não apresentaram ausência de informações, 

descontinuidade e erros nos dados. Empresas que não apresentavam os dados 

contábeis necessários, que não tiveram suas ações negociadas na bolsa ou 

quaisquer outros erros foram excluídas da amostra. Restaram 150 empresas de 

um universo inicial de 670.  

 No Apêndice apresentamos uma tabela com as empresas que compõem a 

nossa amostra. Podemos considerar que são uma boa representação do total de 

empresas no Brasil pois a amostra contém empresas de ramos variados da 

indústria, incluindo a maior parte das grandes empresas brasileiras. 

 

   q-país   log q-país  

  Média   89,36508958   1,950666292  

Desvio-padrão   57,45291624   0,562335871  

Máximo   237,690333   2,376011519  

Mínimo   0,727352915   -0,138254816  

 

Tabela 03  

  

 A partir da equação (33) calculamos os sq  de cada uma das 150 

empresas para cada trimestre do período de 2000 a 2008. Em seguida, utilizamos 

a equação (31) para calcular o q-país de cada trimestre. A Tabela 3 apresenta os 

dados referentes ao q-país: 

 

4.3.  Testes de raiz unitária 

 Antes de estimarmos o modelo é fundamental checarmos a 

estacionariedade das séries, condição necessária para que os testes usuais t  e F  

sejam válidos, ver Gujarati (2006).  

 Realizamos para cada uma das séries o teste Dickey-Fuller Aumentado de 

raiz-unitária pelo programa econométrico Eviews. A tabela 4 resume os 

resultados. 
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   Série   Estatística 

ADF  

 Valor Crítico   p-valor  

(r)3-5     1%  5%   10%  

  tt YIlog /    0,656044   -3,646342   -2,954021   -2,615817   0,9892 

tqlog    1,117253   -3,632900   -2,948404   -2,612874   0.9969  

1tqlog    1,457709   -3,632900   -2,948404   -2,612874   0,9988  

2

1tqlog    -0,423205   -3,632900   -2,948404   -2,612874   0,8942  

trlog    -2,014392  -3,632900   -2,948404   -2,612874   0,2796  

1tylog    2.658362   -3,632900   -2,948404   -2,612874   1.000  

tlucrolog    -0,010400   -3.661661   -2.960411   -2.619160   0.9505  

 

Tabela 04  

 

O teste Dickey-Fuller Aumentado tem como hipótese nula que a série 

possui uma raiz-unitária. A existência de uma raiz unitária implica que a série é 

não-estacionária. Ao analisarmos a Tabela 4 podemos concluir que em nenhuma 

das séries testadas foi possível rejeitar a hipótese nula de raiz unitária, ou seja, 

todas as séries do nosso modelo são não-estacionárias.  

 Realizamos novamente o teste Dickey-Fuller Aumentado para a primeira 

diferença de cada uma das séries do nosso modelo. A Tabela 5 resume os 

resultados. Desta vez foi possível rejeitar a hipótese nula de raiz-unitária em todas 

as séries. Concluímos então que nossas séries são todas integradas de ordem 1, 

isto é, são I(1). Isto significa que a primeira diferença de cada uma de nossas séries 

é estacionária. Realizamos também o teste KPSS de estacionariedade da série, para 

cada uma das séries e suas primeiras diferenças. Os resultados estão de acordo 

com os resultados dos testes ADF. As tabelas com os resultados dos testes KPSS 

estão no apêndice. 
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   Série   Estatística 

ADF  

 Valor Crítico   p-valor  

(r)3-5     1%   5%   10%  

  )/( tt YIlogD    -5,389076   -3,646342   -2,954021   -2,615817   0,0001 

)( tqlogD    -6,282233   -3,69407   -2,951125   -2,614300   0.0000  

)( 1tqlogD    -4,417943   -3,69407   -2,951125   -2,614300   0,0013  

)( 2

1tqlogD    -7,547009   -3,69407   -2,951125   -2,614300   0.0000  

)( trlogD    -5,262714   -3,69407   -2,951125   -2,614300   0.0001  

)( 1tylogD    -4,511023  -3,69407   -2,951125   -2,614300   0.0010  

)( tlucrologD    -3,384922   -3.661661   -2.960411   -2.619160   0.0194  

 

Tabela 04   

 

4.4.  Metodologia 

A partir dos testes ADF que realizamos na seção anterior, concluímos que 

a primeira diferença de cada uma de nossas séries é estacionária, de maneira que a 

regressão estimada com as mesmas mantém a validade dos testes usuais t  e F .  

 Um ponto negativo de estimarmos a regressão em primeira diferença é 

que perdemos a relação de longo prazo entre as variáveis, que é dada pelo nível 

das séries, Gujarati (2006). No entanto, a análise relevante para este trabalho é a 

relação de curto-prazo entre as variáveis. A teoria q  prevê efeitos de curto prazo 

da variável q  sobre o investimento, e não de longo prazo. Logo, o modelo em 

primeira diferença analisa exatamente a relação que precisamos.  

 Portanto, optamos por estimar nossas regressões em primeira diferença, 

utilizando o método de Mínimos Quadrados Ordinários, por meio do software 

econométrico Eviews. Como já mencionamos anteriormente, utilizamos no nosso 

modelo o logaritmo de cada uma das variáveis, de maneira que interpretaremos os 

resultados em termos de elasticidade. 

 

4.5.  Estimação e Resultados 

Agora que já apresentamos as variáveis do modelo e discutimos a 

estacionariedade das séries, podemos apresentar nosso modelo. Um procedimento  
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padrão nos trabalhos empíricos é rodar o modelo de várias maneiras para analisar 

o impacto da inclusão ou omissão de uma ou outra variável. Estimaremos as 

seguintes equações: 

 

tttttt

t

t lucrologrlogYlogqlogqlogqlog
Y

I
log   6514

2

131210= 

(33) 

  

2

131210=   ttt

t

t qlogqlogqlog
Y

I
log  (34) 

  

14
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t Ylogqlogqlogqlog
Y

I
log 

(35) 

  

tttt

t

t lucrologqlogqlogqlog
Y

I
log   4

2

131210= 

(36) 

  

tt

t

t lucrologYlog
Y

I
log   2110=  (37) 

  

 

4.5.1.  Interpretação dos resultados 

Estimamos por MQO cada uma das equações de (33) a (37) por meio do 

programa econométrico Eviews. A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos. 

Analisemos cada uma das equações separadamente:  

 Os resultados da equação (33) estão de acordo com o esperado. Como 

argumentamos, as variações nos investimentos estão mais associadas à variações 

do mercado de ações do período anterior, e esta relação se reflete na significância 

dos coeficientes das variáveis tq  e 1tq . Os resultados apontam que a variável 1tq  

é significante a níveis menores de 1% de significância, isto é, o valor do q  de 

Tobin um período defasado é um bom elemento para explicar variações de curto 

prazo no investimento. A magnitude deste efeito é dada pelo coeficiente da  
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variável: um aumento de 1% no valor do q-país leva a um aumento de 0,23% no 

investimento como proporção do PIB. A variável tq  não mostrou-se significante 

para explicar variações de curto prazo no investimento, seu coeficiente é 

significante apenas a um nível de 10% de significância.  

 Como esperado, o valor da variável 
2

1tq  é negativo e significante a níveis 

menores de 1%  de significância. Estes resultados implicam que os efeitos do q  de 

Tobin no investimento são positivos, mas seguem a taxas decrescentes, assim 

como preconizado pela teoria. Podemos, portanto, comprovar o sucesso empírico 

da Teoria q  para explicar variações de curto prazo no investimento.  

 A Teoria do Acelerador também obteve resultados positivos. A variável 

1tY  em primeira diferença reflete o crescimento do PIB no período, 

representando a teoria do acelerador na regressão. O coeficiente da variável é 

positivo e significante a níveis menores de 1% de significância. Os resultados 

mostram que a magnitude deste efeito também é significante: um aumento de 1% 

no crescimento do produto leva a um aumento de 2,4% no investimento como 

proporção do PIB  

 A variável lucro, como havíamos comentado, representa a Teoria do 

Acelerador Financeiro de Minsky. Seus resultados também foram positivos. A 

variável mostrou-se significante a níveis menores de 1% de significância. A taxa de 

juros não mostrou-se significante para explicar variações de curto prazo no 

investimento.  

 A equação (34) analisa os efeitos sobre o investimento apenas das 

variáveis com o q  de Tobin. Os resultados são bastante similares, inclusive o valor 

de seus coeficientes. Vale notar, no entanto, que o valor do 
2R  caiu de 0,636 na 

equação (33) para 0,359 na equação (34). Este resultado implica que a variável q  

de Tobin é um bom elemento para explicar variações de curto prazo no 

investimento, mas não a sua totalidade. A inclusão das variáveis lucro, taxa de 

juros e crescimento do produto aumentam em muito o poder de explicação do 

investimento pelo modelo.  

 Na equação (35), a inclusão da variável 1tY  aumenta o 
2R  para 0,512. 

Os coeficientes e níveis de significância das variáveis são bastante similares à 

equação (33), mantendo a interpretação discutida anteriormente. 
 



  

156 

 

A teoria q de Tobin e as flutuações de curto prazo da taxa de investimento no Brasil (2000-2008) 

 

   (33)   (34)   (35)   (36)   (37)  

VARIÁVEIS   

tt YlogI /   

 

tt YlogI /   

 

tt YlogI /   

 

tt YlogI /   

 

tt YlogI /   

            

tlogq    -0.0465*   -0.0612*   -0.0466   -0.0616**    

  (0.0254)   (0.0316)   (0.0284)   (0.0292)    

1 tlogq    0.229***   0.207***   0.237***   0.197***    

  (0.0442)   (0.0542)   (0.0491)   (0.0503)    

2

1 tlogq    -0.0701***   -0.0707***   -0.0847***   -0.0562**    

  (0.0199)   (0.0237)   (0.0215)   (0.0227)    

1 tlogY    2.400***     2.294***     1.984**  

  (0.672)     (0.749)     (0.877)  

tloglucro    0.0232***       0.0218**   0.0221**  

  (0.00752)       (0.00876)   (0.00965)  

tlogr    0.00118          

  (0.0204)          

Constante   -0.0123   0.00962   -0.0107   0.00897   -0.00936  

  (0.00872)   (0.00802)   (0.00972)   (0.00743)   (0.0113)  

           

Observações   35   35   35   35   35  

R-quadrado   0.636   0.359   0.512   0.469   0.226  

 Erros-padrões em parênteses  

 *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1  

Tabela 06 

 Os resultados das equações (36) e (37) também estão representados na 

Tabela 6, mas não acrescentam novas informações. 

 

4.6.  Comentários Finais 

Neste capítulo apresentamos os dados, o modelo e os resultados obtidos. 

A fomulação do modelo nos permitiu testar a validade empírica não só da Teoria 

q  como das Teorias do Acelerador e do Acelerador Financeiro de Minsky16 .58. 

                                                      
16A estimação do modelo em primeira diferença não nos permitiu analisar a relação de longo prazo 

entre as variáveis. De fato, esta relação de longo prazo está além do escopo deste trabalho. No entanto, 
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O teste Dickey-Fuller Aumentado de raiz unitária indicou a não 

estacionariedade das séries em nível e a estacionariedade de suas primeiras-

diferenças. Dado o objetivo deste trabalho, concluímos que a regressão estimada 

em primeira diferença satisfaz nossas necessidades, já que a relação que 

pretendemos testar é a relação de curto prazo entre as variáveis e o investimento.  

 Estimamos cinco equações, incluindo e retirando variáveis do modelo 

principal. Os resultados nos permitiram concluir que a variável 1tq  é um bom 

elemento para explicar variações de curto prazo no investimento. Seus efeitos são 

positivos e significantes, e crescem a taxa decrescentes. A magnitude do efeito é 

considerável, vimos que um aumento de 1% no valor do q-país leva a um aumento 

de 0,23% no investimento como proporção do PIB.  

 A Teoria do Acelerador também obteve sucesso em sua comprovação 

empírica. O coeficiente da variável de crescimento do produto é positivo e 

significante. O mesmo vale para a teoria do acelerador financeiro de Minsky. 

 

5. Conclusão 
 

Ao longo deste trabalho apresentamos importantes teorias de decisão de 

investimento por parte das firmas. As teorias de investimento são avaliadas 

conforme sua capacidade de explicar o fato de no longo prazo o investimento 

guardar uma relação estável com o PIB e, contudo, ser altamente volátil no curto 

prazo; isto é, os fatos estilizados do investimento.  

 Ao longo do capítulo 2 apresentamos a teoria Keynesiana de 

investimento, a Teoria q  de Tobin, a Teoria de Minsky e a Teoria do Acelerador.  

Dada a semelhança entre as teorias keynesiana e a teoria q , elegemos a 

teoria q  como uma teoria de alta capacidade explicativa, justificando a 

necessidade de comprovarmos a sua validade empírica.  

 No capítulo 3 detalhamos a variável q , desde a sua formulação teórica 

proposta por Tobin (1969) até as maneiras propostas para efetuar o seu cálculo. 

Apresentamos três importantes artigos que apresentam formas de calcular o valor  

                                                                                                                                 
realizamos o teste de Engle-Granger para checar a co-integração das séries. Após realizar o teste ADF 

sobre os resíduos da regressão, foi possível concluir que as séries são co-integradas. Portanto, é 

possível analisar uma relação de longo prazo entre as variáveis do nosso modelo realizando um 

Mecanismo de Correção dos Erros ou por meio de um VEC. Contudo, como dissemos, esta análise está 

fora do escopo deste trabalho. 
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da variável q : Lindenberg e Ross (1981), Lewellen e Badrinath (1997) e Chung e 

Pruitt (1994). Optamos por utilizar o método proposto por Chung e Pruitt (1994), 

devido à sua eficácia e simplicidade. Dessa maneira, foi possível calcular o valor do 

q  trimestral para cada empresa da nossa amostra no período de 2000 a 2008 no 

Brasil. A partir dos valores dos q 's calculados para cada uma das empresas da 

nossa amostra, construímos um q-agregado, ao qual chamamos de q-país.  

 Finalmente no capítulo 4 utilizamos séries temporais de investimento 

como proporção do PIB, taxa de juros, lucro médio e crescimento do produto para 

compor nosso modelo. A formulação do nosso modelo nos permitiu testar a 

validade empírica não só da teoria q  de Tobin, por meio da inclusão da série q-

país, como das teorias de Minsky e do Acelerador.  

 A variável lucro médio foi utilizada como uma proxy para a variável fluxo 

de caixa, e a sua significância comprovou a validade do acelerador financeiro de 

Minsky, detalhada no primeiro capítulo. A série temporal do PIB, devido à forma 

que especificamos nosso modelo em primeira diferença, representou a taxa de 

crescimento do produto, e nos permitiu comprovar a teoria do Acelerador. A teoria 

do Acelerador é a teoria de investimento de maior sucesso empírico, e manteve 

sua tradição neste trabalho. A Teoria q  também apresentou sucesso empírico. O 

coeficiente da variável q-país um período defasada apresentou-se significante e 

positiva, e o coeficiente da variável q-país um período defasada ao quadrado 

apresentou-se significante e negativa, ambas como o esperado. Podemos concluir 

então que a variável q  afeta o investimento positivamente, mas a taxas 

decrescentes, assim como preconizado pela teoria.  

 Os resultados obtidos neste trabalho nos permitem concluir que a 

variável q  é um bom elemento para explicar variações de curto prazo no 

investimento, assim como as teorias do Acelerador e do Acelerador Financeiro de 

Minsky. Portanto, as teorias aqui apresentadas são uma boa fonte de explicação 

para o fato de no curto-prazo o investimento ser altamente volátil (fato estilizado 

número dois, apresentado na introdução deste trabalho). 
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Apêndice A 
 

A tabela abaixo apresenta as 150 empresas utilizadas neste trabalho. 

Todos os dados contábeis das mesmas foram tirados da base de dados 

Economática. 

 

Acos Vill   Eternit   Quattor Petr  

AES Elpa   Eucatex   Randon Part  

AES Tiete   Ferbasa   Rasip Agro  

Alfa Consorc   Fibam   Recrusul  

Alfa Financ   Forjas Taurus   Rimet  

Alfa Holding   Fras-Le   Riosulense  

Alfa Invest Ger   Paranap   Rossi Resid  

Alpargatas   Gerdau   Sabesp  

Amazonia   Gerdau Met   Sadia S/A  

Amazonia Celular   Guararapes   Sanepar 

Ambev   Hoteis Othon   Sansuy  

Ampla Energ   Ideiasnet   Sao Carlos  

Anhanguera   Ienergia   Saraiva Livr  

Aracruz   IGB S/A   Schlosser  

Banese   Inds Romi   Schulz  

Banestes   Inepar   Seg Al Bahia  

Bardella   Iochp-Maxion   Sid Nacional  

Bombril   J B Duarte   Souza Cruz  

Bradesco   Jereissati   Sultepa 

Bradespar   Joao Fortes   Suzano Papel  

Brasil   Josapar   Tam S/A  

Brasil   Karsten   Tecel S Jose  

Brasil T Par   Kepler Weber   Teka  

Brasil Telec   Klabin S/A   Tekno  

Braskem   Light S/A   Tele Nort Cl  

Brasmotor   Lix da Cunha   Telemar  

Cacique   Lojas Americ   Telemar N L  

Caf Brasilia   M G Poliest   Telemig Cl  

Celesc   Mangels Indl   Telemig Part  
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Celpe   Marambaia   Telesp  

Celul Irani   Marcopolo   Tex Renaux  

Cemat   Mendes Jr   Tim Part S/A  

Cemig   Met Duque   Tractebel  

Cia Hering   Metal Iguacu   Trafo  

Coelce   Metal Leve   Tran Paulist  

Comgas   Metisa   Trevisa  

Confab   Millennium   Trorion  

Copel   Mundial   Tupy  

Coteminas   Net   Ultrapar  

CPFL Energia   Nord Brasil   Unipar  

Duratex-Old   P.Acucar-Cbd   Usiminas  

Elekeiroz   Panatlantica   Vale  

Elektro   Par Al Bahia   Valefert  

Eletrobras   Paranapanema   Vicunha Text  

Eletropar   Petrobras   Vigor  

Eletropaulo   Petroflex   Vivo 

Emae   Petroq Uniao   Wetzel S/A  

Embraer   Pettenati   Whirlpool  

Embratel Part   Portobello   Wlm Ind Com  

Estrela   Pronor   Yara Brasil  

 

Tabela 07: lista de empresas 

Fonte: Economática. Elaboração própria.  
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   Série   Estatística 

MV  

 Valor Crítico  

(r)3-5     1%    5%   10%  

  tt YIlog /    0.535722   0.739000   0.463000   0.347000  

tqlog    0.663462   0.739000   0.463000   0.347000  

1tqlog    0.701510   0.739000   0.463000   0.347000  

2

1tqlog    0.734999   0.739000   0.463000   0.347000  

trlog    0.162092   0.739000   0.463000   0.347000  

1tylog    0.700258   0.739000   0.463000   0.347000  

tlucrolog    1.005095   0.739000   0.463000   0.347000  

 

Tabela 08: Teste Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) 
Fonte: Economática. Elaboração própria.  

 

   Série   Estatística 

MV  

 Valor Crítico  

(r)3-5     1%    5%   10%  

  )/( tt YIlogD    0.191652   0.739000   0.463000   0.347000  

)( tqlogD    0.385147   0.739000   0.463000   0.347000  

)( 1tqlogD    0.379351   0.739000   0.463000   0.347000  

)( 2

1tqlogD    0.187290   0.739000   0.463000   0.347000  

)( trlogD    0.074988   0.739000   0.463000   0.347000  

)( 1tylogD    0.542938   0.739000   0.463000   0.347000  

)( tlucrologD    0.170030   0.739000   0.463000   0.347000  

 

Tabela 09: Teste Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) 
Fonte: Economática. Elaboração própria.  
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Resumo 

 

 O método da valoração contingente (MVC) é uma técnica econômica 

baseada em questionários, cujo objetivo é estimar o valor de bens e serviços para 

os quais não há mercados, como a recreação ao ar livre e a preservação ambiental. 

Portanto, o método propõe a formulação de um mercado hipotético no qual os 

indivíduos possam declarar o valor atribuído ao bem em questão. Este artigo tem 

por objetivo apresentar uma discussão sobre as potencialidades e limitações da 

valoração contingente, à luz das vertentes mais entusiastas e mais críticas da 

literatura. Para isso, primeiro abordaremos os fundamentos teóricos e 

operacionais do MVC, de modo a clarificar sobre quais aspectos do método 

incidem suas principais críticas. 

 

Palavras-Chave: valoração contingente, valor de uso passivo, valoração 

ambiental. 
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1. Introdução 
 

 O método da valoração contingente (MVC) é uma técnica econômica 

baseada em questionários, cujo objetivo é estimar o valor de bens e serviços para 

os quais não há mercados, como a recreação ao ar livre e a preservação ambiental. 

Apesar de as pessoas derivarem utilidade desses recursos, eles não deixam rastros 

comportamentais em que os economistas possam se basear para estimar seu valor. 

Portanto, o método propõe a formulação de um mercado hipotético no qual os 

indivíduos possam declarar o valor atribuído ao bem em questão. 

  A valoração contingente é classificada como um método de preferência 

declarada, pois consiste na inferência das preferências econômicas dos indivíduos 

a partir de sua declaração direta. Em contraste, os métodos baseados em 

preferência revelada utilizam dados de transações reais para recuperar as 

preferências que levaram àquelas escolhas. Por exemplo, o método dos preços 

hedônicos pode ser usado para estimar o valor de uma área verde utilizando a 

informação de mercados complementares, como o diferencial de preço dos 

imóveis adjacentes. Outro exemplo é o método dos custos de viagem, o qual pode 

ser usado para estimar o valor da recreação ao ar livre indiretamente a partir do 

custo que as famílias incorrem para usufruí-la, como o transporte até o ambiente 

recreativo. Para um review sobre técnicas de valoração ambiental, veja Abad 

(2002). 

 No entanto, o custo incorrido pelos visitantes de um parque nacional é 

apenas o limite inferior à disposição a pagar pela recreação proporcionada à sua 

família. O valor total atribuído à experiência pode ser deveras maior. Nesses casos, 

só resta aos economistas perguntar diretamente às pessoas qual seria o valor 

máximo que elas atribuiriam ao bem ou serviço, contingente à realização daquela 

transação hipotética. Esta é a proposta do método da valoração contingente. 

 O MVC é utilizado principalmente para estimar valores para recursos 

ambientais, mudanças nas condições de saúde e patrimônio histórico-cultural260. A 

área ambiental é sem dúvida o campo mais fértil de desenvolvimento e aplicação 

do método, devido ao grande número de atributos ambientais cujo valor total seria 

impossível de estimar por qualquer outro método. Alguns exemplos de aplicação 

do MVC para estimação de valores ambientais no Brasil podem ser encontrados  

                                                      
2 O MVC também pode ser empregado para valorar programas do governo, como sistemas de controle 

de enchentes. Além disso, há aplicações do MVC na área de transporte, especialmente para estimar 

valores de opção. 
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em Camphora e May (2006). Um caso emblemático da utilização do MVC em 

reparações judiciais foi o vazamento de óleo da Refinaria Duque de Caxias na Baía 

de Guanabara, em 2000. O caso é estudado em detalhes em Monteiro (2003). Por 

fim, um exemplo de aplicação do MVC para estimação do valor do patrimônio 

histórico-cultural é o caso do Projeto Monumenta nos anos 1990, documentado 

por Tafner et al. (2003). 

 O MVC, contudo, não é sem falhas. Desde o princípio de seu 

desenvolvimento, a principal questão envolvendo sua validade diz respeito ao 

comportamento estratégico dos respondentes (Samuelson, 1954). Essa falha é 

inerente aos métodos de preferência declarada, e contorná-la sempre foi um 

desafio para a evolução do MVC. O objetivo deste trabalho é apresentar uma 

discussão sobre as potencialidades e limitações do método, à luz das vertentes 

mais entusiastas e mais críticas da literatura. Para isso, primeiro abordaremos os 

fundamentos teóricos e operacionais do MVC, de modo a clarificar sobre quais 

aspectos do método incidem suas principais críticas. 

 O artigo está organizado da seguinte forma: na segunda seção, 

apresentaremos a moldura conceitual relativa à derivação do modelo de 

disposição a pagar, desde os fundamentos da economia do bem-estar até a forma 

funcional específica do modelo econométrico. Na terceira seção, apresentaremos 

algumas questões operacionais, como a escolha do modelo de questionário. Na 

quarta seção, apreciaremos as principais potencialidades do MVC – quando ele 

deve ser usado. Na quinta seção, abordaremos a natureza de suas limitações, 

apresentando as principais críticas ao método. Por fim, concluiremos com um 

balanço dos argumentos a favor e contra. 

 

2. Fundamentos teóricos do MVC 

 

 Os economistas têm uma definição específica de valor, baseada na 

racionalidade e na soberania do consumidor. Isto é, o consumidor 

consistentemente sabe o que quer ou necessita, bem como está em melhor posição 

para fazer escolhas que afetam o seu bem-estar. As preferências do consumidor 

são indexadas por uma função utilidade, e variações no seu bem-estar são 

capturadas por medidas de excedente do consumidor. Em particular, o MVC 

procura medir a disposição a pagar (DAP) ou disposição a receber (DAR) dos 

respondentes por uma dada variação no bem ambiental. Com as restrições  
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apropriadas, a disposição a pagar do indivíduo é baseada na escolha racional, e, 

portanto, um estimador consistente de suas preferências. 

 A análise de bem-estar se ocupa em avaliar o efeito de mudanças do 

ambiente do consumidor em seu nível de satisfação. Essa análise depende 

criticamente da teoria do consumidor fundamentada em preferências individuais. 

O desenvolvimento a seguir é baseado em Mas-Colell et al. (1993), com algumas 

adaptações. 

 Considere um consumidor com preferências racionais, contínuas e 

localmente não saciadas sobre um conjunto X = {x1 ,..., xn-1, q} de bens, o qual inclui 

um termo específico para o bem ambiental. Sempre que conveniente, assumiremos 

também que as funções despesa e utilidade indireta são diferenciáveis. O foco será 

sobre a variação de bem estar decorrente de uma variação da quantidade q do bem 

valorado. 

 Suponha que o consumidor tenha um estoque fixo de riqueza w > 0 e que a 

quantidade inicial do bem ambiental seja q0. Portanto, o consumidor racional se 

comporta como se resolvesse o seguinte problema: 

max u(x, q0) sujeito a px > w, q0 fixo 

 Estamos interessados em conhecer a mudança no bem-estar decorrente 

da variação da quantidade de q0 para q1. Para tanto, contamos com o auxílio de 

uma função de utilidade indireta v(p, q, w), obtida substituindo o vetor demanda 

walrasiana x(p, w) na função objetivo do problema do consumidor. 

 Qualquer função de utilidade indireta é suficiente para analisarmos a 

variação de bem-estar do consumidor, pois este só estará em situação melhor se 

v(p, q1, w) > v(p, q0, w). No entanto, um tipo de função de utilidade indireta é 

particularmente útil, pois leva a variações de bem-estar que podem ser medidas 

em termos monetários. Essa classe de funções é construída a partir da função 

despesa, como veremos. 

 Partindo de uma função utilidade indireta qualquer v( . , .), escolha um 

valor arbitrário      para a quantidade do bem ambiental, e considere a função 

                 . O valor dessa função corresponde à riqueza necessária para 

garantir um nível de utilidade v(p, q, w). Como a função                   é 

crescente na utilidade, ela própria é uma função de utilidade indireta.  Além disso, 

e(p,   , v (p, q1, w)) – e(p,   , v (p, q0, w)) corresponde à variação de bem estar medida 

em reais. 

 Uma função utilidade indireta pode ser construída dessa forma para 

qualquer valor de   . Duas escolhas naturais para esse valor são as quantidades  
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inicial q0 e final q1 do bem ambiental. Essas escolhas levam às conhecidas medidas 

hicksianas de excedente do consumidor, a variação equivalente e a variação 

compensatória, propostas por Sir John Hicks (1943). Formalmente, faça u0 = v(p, q0, 

w) e u1 = v(p, q1, w), e note que e(p, q0, u0) = e(p, q1, u1) = w. Então, defina: 

 

VE = e(p, q0, u1) – e(p, q0, u0) = e(p, q0, u1) – w 

VC = e(p, q1, u1) – e(p, q1, u0) = w – e(p, q1, u0) 

 

Observe a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01 

 

 Partindo do ponto A, suponha que haja um aumento na qualidade do bem 

ambiental de q0 para q1. Mantendo o nível de consumo fixo em   , observamos um 

aumento na utilidade do consumidor de u0 para u1, atingindo o ponto B. A variação 

equivalente corresponde à mínima disposição a receber para abrir mão do 

aumento em q, de modo a atingir o nível de utilidade u1. Isto é, corresponde a um 

aumento de consumo    que conduza o consumidor ao ponto D. Por outro lado, a 

variação compensatória é a máxima disposição a pagar pelo aumento em q, tal que 

o consumidor permanecesse no nível de utilidade inicial u0. Assim, a disposição a 

pagar é expressa pelo consumo abdicado     que conduza do ponto B ao ponto C. 
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 Convém observar que, caso invertamos a situação e estivermos 

interessados na variação de bem estar decorrente de uma perda de qualidade 

ambiental (redução em q), as definições também se invertem. Nesse caso, a 

máxima disposição a pagar para evitar a mudança corresponde à variação 

equivalente, enquanto a mínima disposição a receber para aceitar a mudança 

representa a variação compensatória. A chave para compreender que definição se 

aplica a qual caso não está na direção da mudança, mas sim se estamos analisando 

a variação do bem estar a partir do nível original de utilidade u0 (variação 

compensatória) ou do nível após a mudança u1(variação equivalente). 

 Em suma, se conhecermos a função despesa do consumidor, saberemos 

precisamente qual o valor da variação de bem-estar decorrente de uma mudança 

em q. No entanto, por não haver transações de mercado em que se basear, o MVC 

vem justamente preencher essa lacuna, descobrindo qual seria o gasto dos 

consumidores com base em uma situação hipotética. 

 As variáveis que o MVC busca medir – disposição a pagar ou receber 

compensação – correspondem, cada uma, a uma medida hicksiana de variação de 

bem-estar. Em concordância com a exposição acima, a DAP e DAR estimadas 

correspondem, respectivamente, à variação compensatória e equivalente quando 

estamos valorando um aumento no nível de serviço ambiental. Quando estamos 

interessados em saber o valor de um dano ambiental, a DAP e DAR estimadas 

medirão as respectivas variações equivalente e compensatória de bem estar. 

 Portanto, o MVC busca descobrir uma medida monetária da variação no 

bem estar de um indivíduo decorrente de uma melhora ou piora da qualidade de 

um serviço ambiental. Se essa estimativa for confiável, há técnicas de se agregar as 

disposições a pagar individuais para uma população de interesse, de modo a obter 

o valor econômico total do serviço ambiental valorado361. Este é o princípio básico 

de funcionamento do MVC. No entanto, como veremos, a forma de operacionalizar 

o método é crucial para a confiabilidade de seus resultados. 

 

 

 

 

                                                      
3
 Naturalmente, o método não se restringe à valoração de mudanças ambientais. A DAP/DAR estimada 

pelo MVC mede a variação de bem estar proporcionada por qualquer bem não transacionado em 

mercados, como o patrimônio histórico-cultural. 
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3. Algumas questões operacionais 
 

 Os moldes em que se desenha um exercício de valoração contingente são 

centrais para a sua validade. Nesta seção exploraremos algumas questões 

operacionais com que se deve ter especial cuidado. Um excelente manual 

operacional para o MVC é Carson e Hanemann (2005). Para uma fonte em língua 

portuguesa, também de excelente qualidade, consulte Serroa da Motta (1997). 

 A escolha da variável a ser medida na valoração, DAP ou DAR, é crucial 

para o resultado da valoração. Em geral, é recomendável optar pela disposição a 

pagar por uma variação no bem ambiental. A evidência acumulada indica que há 

divergências significativas entre as medidas de DAP e DAR, podendo a última 

exceder a primeira em dez vezes (Cummings et al, 1986). Essa divergência pode 

indicar que a disposição a receber compensação por um dano ambiental é baseado 

em algum outro fator que não as preferências econômicas. Portanto, escolher a 

DAR é questionável para se obter uma medida confiável de valor. 

 No entanto, só devemos esperar convergência entre as medidas DAP e 

DAR quando o bem ambiental valorado tem substitutos perfeitos ou muito 

próximos (Hanemann, 1991; Shogren et al., 1994). Como bens e serviços 

ambientais geralmente não têm substitutos próximos, há divergência entre as 

medidas de valor. Essa divergência depende dos efeitos renda e substituição 

relacionados a variações discretas na quantidade do bem ambiental. Veja as 

figuras: 

 

 
Figuras 02 e 03 

 

 A figura do lado direito ilustra o caso em que são permitidos ajustes 

monetários intermediários para evitar ou compensar o aumento na provisão do 

serviço ambiental, resultando na convergência dos valores de DAP e DAR. O lado  
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esquerdo ilustra o caso em que o serviço ambiental e a riqueza são substitutos 

imperfeitos, resultando numa DAR expressivamente maior que a DAP. A forma de 

eliciação da DAP também é uma questão importante a ser levada em consideração. 

O método da valoração contingente utiliza três formas principais de eliciação: 

 

* Questão aberta. O respondente é solicitado a dizer explicitamente qual 

seria a sua máxima disposição a pagar por uma variação no serviço 

ambiental. 

* Jogos de leilão. Ao respondente é oferecida uma seqüência crescente de 

valores e ele precisa responder se está disposto a pagar cada valor. Quando 

a resposta for negativa, infere-se que a DAP do indivíduo se situa entre os 

dois últimos valores oferecidos. 

* Referendum. O respondente é questionado se votaria a favor de um 

programa do governo que fosse custar a todos os afetados um determinado 

valor. Se a resposta for positiva, infere-se que a sua DAP pela variação no 

serviço ambiental proporcionada pelo programa descrito é maior ou igual 

ao valor proposto. 

 

 O Painel NOAA (Arrow et al., 1993) recomenda a eliciação da DAP por 

meio da escolha dicotômica (referendum). Um dos problemas da valoração 

contingente está relacionado ao fato de que o mercado hipotético construído para 

a eliciação da DAP constitui um cenário com que os respondentes estão pouco 

familiarizados, o que pode suscitar dificuldades para inferir suas próprias 

preferências econômicas. O molde da escolha dicotômica é mais facilmente 

associado a uma situação que a pessoa encontraria no dia-a-dia. Diariamente nos 

deparamos com preços de mercado e com a decisão entre comprar ou não 

comprar determinado bem. Além disso, há menos incentivos para a resposta 

estratégica quando a pergunta é dicotômica. Por outro lado, o modo referendum 

apresenta desvantagens no sentido de tratamento dos dados e necessidade de 

maiores amostras. 

 Outra questão crucial diz respeito ao design dos questionários. A 

estruturação do cenário em que se passa a mudança ambiental a ser valorada deve 

ser verossímil e detalhada, de preferências com recursos multimídia (como 

fotografias e vídeos) já que para a maioria dos respondentes será a primeira vez 

que se deparam com uma situação daquelas. O Painel NOAA recomenda que o 

objeto da valoração seja especificamente um programa do governo para promover  
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uma melhoria ambiental, ou para remediar um dano. A descrição do programa 

deve ser detalhada, incluindo qual agência será responsável pela sua execução e 

como será financiado. Os respondentes devem acreditar que a realização do 

programa é possível, bem como confiar na competência do governo para 

desempenhá-lo. 

 Além disso, é preferível que as entrevistas sejam pessoais, de modo que a 

interação entre o pesquisador e o respondente permita sanar problemas de 

compreensão. Os respondentes devem ser lembrados de sua restrição 

orçamentária, para que o valor declarado não seja espúrio, e também da existência 

de bens substitutos ao programa valorado. Por fim, o questionário deve eliciar 

outras variáveis explicativas da disposição a pagar do respondente, como renda, 

escolaridade, distância de sua residência até o ativo valorado e interesse por 

questões ambientais. Na verdade, a melhor prática aconselha a condução de um 

estudo piloto com o intuito de pré-testar a população com relação aos possíveis 

problemas de design de questionários, e assim adaptar o questionário definitivo às 

peculiaridades daquela população. 

 As observações feitas nessa seção apontam para o fato de que, embora 

bem embasado na teoria do consumidor racional, o MVC está sujeito a diversas 

falhas que podem ser sanadas com cuidados especiais na estruturação do 

instrumento, em cada caso específico. O método não pode pressupor que todos os 

indivíduos são honestos, racionais e auto-interessados, para simplesmente 

perguntar qual a sua DAP máxima por um bem-público e ter a resposta como 

estimativa final do valor. A experiência com a valoração contingente sugere que o 

comportamento humano não é tão bem comportado como pressupõe o modelo. 

Não obstante, o MVC produz insights valiosos sobre o valor de recursos 

ambientais. As potencialidades do método serão o objeto da próxima sessão. 

 

4. Potencialidades do MVC: quando deve ser usado? 
 

 A valoração contingente tornou-se um das mais difundidas técnicas de 

valoração de recursos não transacionados em mercado. Sua proeminência se deve 

à sua flexibilidade e capacidade de estimar o valor econômico total, incluindo valor 

de uso passivo (Carson, 2001). A inclusão de valores de uso passivo em análises 

custo-benefício e reparações judiciais são alvo de inúmeras controvérsias, como 

veremos. Porém, o inverso é igualmente problemático. A não consideração de 

valores de uso passivo pode acarretar em análises tendenciosas, já que muitos  
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bens e serviços – justamente aqueles mais estudados em aplicações do MVC, como 

serviços ambientais e patrimônio histórico – possuem a maior parte do seu valor 

composta pelo valor de uso passivo. 

 Atualmente, o MVC é o único método conhecido capaz de capturar o valor 

de existência (Nogueira, 1998). A exposição de Carson e Hanemann (2005) ilustra 

bem esse fato (tradução livre): 

 O que Krutilla (1967) chamou de valor de existência era parte do que fora 

anteriormente considerado “valores intangíveis”. Estes n~o eram bem integrados 

na teoria econômica do bem-estar e eram considerados imensuráveis. A chave 

para medi-los está no reconhecimento de que, devido à escassez, qualquer forma 

de valor econômico pode ser avaliada estabelecendo-se um trade-off entre o 

dinheiro e a consideração em questão. Medidas monetárias de valor econômico 

são implicitamente definidas pelas escolhas feitas sujeitas a uma restrição 

orçamentária e, assim, a valoração contingente permite a construção do trade-off 

apropriado. O valor econômico pode ser expresso em termos de quaisquer 

restrições e trade-offs presentes no cenário da escolha, incuindo tempo e outros 

bens públicos ou privados (como o dinheiro). 

 O valor de uso passivo é um componente importante, se não o principal, 

de bens ambientais (sua provisão ou dano). O MVC é o único capaz de captar essa 

proporção do valor, já que o valor de uso passivo não deixa uma trilha 

comportamental que possa ser rastreada por técnicas de preferência revelada 

(Arrow et al., 1993). 

 O output final da valoração contingente é uma estimativa do valor 

econômico total do serviço ambiental estudado. Esse valor é obtido a partir da 

DAP agregada para a população de interesse, isto é, a DAP individual média 

estimada com base em uma amostra representativa, seguida de eventuais ajustes 

para renda e decaimento por distância462. Logo, o significado mais profundo da 

DAP agregada está ligado à valoração atribuída pela sociedade ao recurso 

ambiental, não restrita ao valor que pode ser inferido a partir de rastros 

comportamentais, como os custos de viagem. Existem razões éticas para incluir os 

resultados da valoração contingente em análises sociais de custo-benefício, bem 

como em reparações judiciais. 

 

                                                      
4 Hanley et al. (2003) afirmam que o valor médio atribuído a um bem cai quanto mais longe a pessoa 

viver dele, e portanto as estimativas de DAP para atributos ambientais bem delimitados devem ser 

ajustadas por uma função de decaimento por distância. 
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  “A inclus~o ou exclus~o de valores de n~o-uso podem ter um grande 

impacto sobre o desempenho de uma ACB e do ordenamento das alternativas mais 

preferíveis (Gaterell, 1999).” Portanto, a aplicaç~o cuidadosa do MVC tem o 

potencial de melhorar o resultado de uma avaliação econômica de projetos e 

políticas públicas, já que possibilita a inclusão de custos e benefícios que, de outra 

forma, ficariam de fora da análise. 

 Além disso, painel NOAA acredita que “a valoraç~o contingente é um 

método suficientemente confiável para fornecer estimativas que podem servir de 

ponto de partida para uma decisão judicial de reparação por danos ambientais 

(Arrow et al., 1993).” Segundo Carson (2001), a literatura mostra que os 

resultados do MVC podem ser válidos e consistentes com a teoria econômica, com 

a estruturação cuidadosa dos questionários. De fato, desde então o método tem 

sido consistentemente adotado em decisões governamentais ao redor do mundo. 

 

5. Limitações 
 

 A valoração contingente foi alvo de pesadas críticas ao longo de seu 

desenvolvimento teórico e operacional. Inclusive, Portney (1994) reconhece que 

essas críticas foram determinantes para o esforço de aprimoramento do método 

por pesquisadores da área em todo o mundo. Essa seção tem o propósito de 

apresentar as principais limitações do MVC levantadas por seus críticos. 

 Segundo Diamond e Hausman (1994), os problemas do MVC estão 

relacionados à sua credibilidade (os respondentes estão respondendo a pergunta 

certa?), confiabilidade (tamanho e direção do viés presente) e precisão 

(variabilidade das respostas). 

 Em primeiro lugar, o MVC é, por definição, impossível de ser validado 

externamente. Como se baseia em mercados hipotéticos, nunca haverá dados de 

transações reais que confirmem ou rejeitem as estimativas encontradas. Em 

contraste, outras técnicas de preferência declarada, como pesquisas de mercado 

para novos produtos, podem ser verificadas quando o produto é finalmente 

lançado e há dados sobre o gastos dos consumidores. Essa impossibilidade de 

validaç~o externa faz das estimativas de MVC um verdadeiro “tiro no escuro”, pois 

não há nem a possibilidade de aprendizado com os erros de estimativa para o 

aprimoramento do método. 
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 Uma das principais falhas do MVC é a inconsistência de seus resultados 

com a teoria econômica, como ilustrado pelo embedding effect563. Especificamente, 

há inconsistência de alguns estudos de MVC com o pressuposto de não saciedade 

local (mais é melhor, logo estou disposto a pagar mais). A compatibilidade com a 

escolha racional é uma condição necessária para estudarmos a escolha, ou então 

os valores serão simplesmente arbitrários. 

 Dessa forma, as respostas a estudos de MVC são mais relacionadas a 

atitudes em relação ao meio ambiente, e ao warm glow de estar contribuindo para 

uma causa justa. Considerando essas hipóteses alternativas, o indivíduo não 

estaria considerando suas preferências pelo bem em questão. Ainda se a pessoa 

estiver tentando expressar suas preferências, há outros vieses em jogo. Logo, a 

preferência expressada não é uma expressão de verdadeiras preferências 

econômicas. 

 Um MVC pode ser tão ilógico quanto o estudo feito por Schkade and Payne 

(1993). Eles pediram para as pessoas “pensarem alto” o raciocínio empregado 

para formular sua resposta de MVC.  

 Cerca de um quatro da amostra mencionou a ideia de que se todos 

fizessem a sua parte, então cada domicílio não teria que contribuir com todo 

aquele valor. Um sexto da amostra fez comparações com a doação para caridades. 

Um quinto disse que eles simplesmente inventaram um número ou adivinharam a 

resposta. Muitos respondentes pareciam querer sinalizar preocupação com uma 

causa ambiental maior. Esse padrão pode refletir a falta de familiaridade com a 

tarefa enfrentada pelos respondentes (Schkade and Payne, 1993. Tradução livre). 

 É como se os indivíduos estivessem fazendo uma análise custo benefício 

casual, sem refletir seriamente sobre quais seriam suas verdadeiras preferências. 

 Outros aspectos que podem fragilizar a validade do MVC incluem o fato de 

os efeitos-renda medidos em estudos MVC serem menores do que se poderia 

esperar. Menores, por exemplo, que as elasticidades-renda de doações para a 

caridade.  

 Assim, o MVC não está valorando um bem ambiental de forma abstrata, 

mas sim um programa ou política para prover o bem em questão. Isso pode ser 

ilustrado pelo fato do meio de pagamento, ou a forma de provisão, afetar 

significativamente as respostas (conforme reconhecido pelos próprios Mitchell 

and Carson, 1989). 
 

                                                      
5 Analisado pela primeira vez por Kahneman e Knetsch (1992), the purchase of moral satisfaction. 
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 É muito difícil para os respondentes realizar o exercício mental de ligar o 

bem a utilidade, e portanto o seu chute de DAP é um chute pobre. Por exemplo, 

pode ser uma tarefa hercúlea pensar na DAP para preservar uma espécie, já que 

muitos fatores, inclusive técnicos, devem ser levados em consideração. Nesse caso, 

a consulta à opinião de especialistas é preferível.  

 Diamond e Hausman (1994) concluem que os estudos CV não medem as 

preferências que eles se propõem a medir, e portanto deve ser abandonado. Eles 

ainda concluem que mudanças no método não irão mudar esse fato. São pesquisas 

de opinião, e não têm muito a contribuir para a formulação de política pública bem 

informada. Os autores rejeitam que algum número é melhor que nenhum na hora 

de conduzir uma ACB, e que é melhor incluir considerações ambientais em outro 

ponto do processo decisório. Além do mais, a ACB não é o único critério em que se 

baseia a tomada de decisão. Se a valoração contingente for mais uma pesquisa de 

opinião que uma medida de preferências por valores de não uso, então a política 

pública é mais bem guiada pela opinião de especialistas que por estudos de MVC. 

 

6. Considerações finais 
 

 Os resultados do MVC são variáveis, sensíveis à estruturação do 

instrumento e vulneráveis a um viés de superestimação. Porém, alguns críticos 

dizem que não há nenhum conteúdo informacional em estudos de valoração 

contingente. Este artigo, em concordância com o painel NOAA, rejeita essa visão. 

Caso sejam seguidas as recomendações de cuidados com a forma de eliciação e 

desenho do questionário, o MVC provê informação útil acerca da perda (ou ganho) 

de valor de uso passivo. 

 O MVC enriquece o conteúdo informacional em que se baseia a decisão, 

em políticas públicas, análises custo-benefício e processos judiciais. Suas falhas 

podem ser até certo ponto saneadas pela estruturação cuidadosa do instrumento. 

Inequivocamente, os detalhes do MVC (método de eliciação, descrição do cenário, 

seleção da amostra) devem ser especificamente adequados ao caso estudado, 

variando com o recomendado pela literatura e com o bom sendo do pesquisador. A 

descrição do cenário e do programa sempre deve ser cuidadosa, e os 

procedimentos e resultados devem ser explicitados de forma transparente. 

 Grande parte das falhas do MVC está relacionada a pouca experiência dos 

economistas com o uso de questionários. Portanto, não é uma questão de o método 

ser insuperavelmente falho. É uma questão de nós, economistas, recorrermos à  
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interdisciplinaridade e pedirmos ferramentas emprestadas à psicologia, sociologia, 

para estarmos melhores aptos a estudar o nosso objeto de estudo: o 

comportamento humano. Talvez as escolhas feitas pelas pessoas não sejam tão 

racionais assim, ou sua racionalidade dependente do contexto. De acordo com 

Portney (1994), o debate sobre o MVC tem o potencial de nos fazer revisitar os 

fundamentos da teoria econômica. Apresenta uma oportunidade de sairmos dele 

com um entendimento melhor sobre como as escolhas são feitas. 

 Apesar do aprimoramento do MVC ao longo dos anos para fazer frente às 

suas inúmeras falhas, várias questões ainda se põem como campo relevante de 

pesquisa. Por exemplo, uma análise das peculiaridades envolvidas na aplicação do 

MVC em países em desenvolvimento, dada a realidade distinta em que os 

respondentes estão inseridos. Por exemplo, o baixo nível educacional, de renda, 

bem como a pouca familiaridade com instituições de mercado pode gerar sérios 

problemas para o entendimento da pergunta feita no MVC, quanto para a cognição 

necessária para uma resposta racional de DAP. 
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Resumo 

 

 No presente artigo, pretende-se expor, discutir e avaliar possíveis efeitos 

orçamentários e sociais que seriam causados por uma eventual retirada da droga 

produzida a partir das plantas do gênero Cannabis, conhecida popularmente como 

maconha, da lista de substâncias proibidas da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) e sua transformação em produto comercial legal. 
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1. Introdução 
 

 Existe um sistema vigente no mundo inteiro, que institui a proibição de 

certas drogas consideradas perigosas para a saúde humana. Esse sistema está 

fundamentado em uma série de acordos da Organização da Nações Unidas (ONU) 

começados em 1961, com a Convenção Única de Estupefaciantes (UNITED 

NATIONS, 1961). 

 Dentre as drogas proibidas estão a cocaína, a maconha, a heroína e 

centenas de outras. Ultimamente tem crescido a discussão sobre a legalização de 

certas drogas restritas nesses acordos internacionais. A droga mais 

freqüentemente considerada nesse tipo de discussão é a maconha, por seu uso 

crônico ser considerado levemente prejudicial à saúde comparado a outras drogas, 

tanto legais como ilegais (NUTT et al, 2010) 

 Como explicado no artigo de 2002, “The secret of worldwide drug 

prohibition” de Harry Levine (LEVINE, 2002), a terminologia “Legalizaç~o” em 

literatura sobre drogas, significa que o produto em questão pode ser 

comercializado livremente, tanto para fins medicinais quanto recreativos, 

obedecendo é claro as restrições relacionadas a taxação e regulação 

governamental. J| “Proibiç~o” significa que a produç~o, distribuiç~o, compra e 

consumo de determinada commodity não podem ser realizados, caso contrário 

sanções judiciais serão aplicáveis. 

 Não existem apenas essas duas opções de política de drogas para adotar-

se. Ao redor do mundo, variados modelos de regimes de controle da produção, 

venda e consumo de maconha existem. Algumas localidades descriminalizaram o 

consumo, ou seja, o ato de consumir maconha em si não é considerado crime, mas 

sim uma infração administrativa como uma multa de trânsito ou então não é 

passível de qualquer tipo de punição. 

 No estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, por exemplo, se 

um indivíduo for encontrado com até uma onça (28.35 gramas) de maconha, só 

pode ser obrigado a pagar no máximo uma multa de US$100,002265 

 Outras localidades permitem o uso de maconha para fins medicinais, 

sendo sua venda autorizada desde que solicitada através de prescrição de um 

profissional da medicina. Também no estado da Califórnia e em outros 15 estados  

                                                      
2Documento disponível em: 

$<$http://www.leginfo.ca.gov/CGIbin/displaycode?section=hsc\&group=11001120\%00\&file=1135

7-11362.9$>$. 
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estadunidenses existem programas de maconha medicinal. Somente no estado da 

Califórnia existem mais de 200.000 pacientes habilitados a comprar maconha em 

lojas autorizadas que tem endereço, alvará e pagam impostos (JELSMA, 2011). A 

questão da cannabis medicinal também será abordada mais à frente nesse artigo. 

 Sendo assim, para compreendermos melhor a questão do controle de 

drogas, dividimos esta seção em alguns tópicos. No tópico 1.1., será explicado o 

que é a droga conhecida como maconha: suas características, efeitos de curto e 

longo prazo, benefícios e malefícios à saúde tanto do indivíduo quanto da 

sociedade. No tópico 1.2., será explicada a lógica e a história do sistema de 

proibição das drogas. No tópico 1.3., será feita uma revisão da literatura em 

economia das drogas. No tópico 1.4., será explicado o intuito do artigo. 

 

1.1. Características da maconha 

 Primeiramente, para começarmos a discutir esse assunto, devemos 

primeiramente entender o que é a droga a ser analisada nesse artigo, a maconha. 

 A maconha é uma droga psicotrópica que é extraída das plantas do gênero 

cannabis: cannabis sativa, cannabis indica e cannabis ruderalis. Seu uso é 

documentado há milhares de anos. Da planta podem ser retirados insumos para 

diversos usos. 

 A fibra de seu caule, conhecida como cânhamo, por ser bastante resistente, 

pode ser utilizada para a fabricação de tecidos para vestuário e industriais, 

cordames, todas as gramaturas de papel, tijolos para construção. Além disso, 

também é possível a extração de biodiesel dessa fibra. Já foi um produto muito 

utilizado até meados do século XX para a produção principalmente de velas e 

cordas para navio, quando foram substituídas por fibras feitas da planta abacá, que 

são tão resistentes quanto, mas não necessitam de verniz para garantir sua 

durabilidade. 

 Suas sementes contém vários dos nutrientes essenciais para a 

manutenção da vida humana, contendo todos os aminoácidos e ácidos graxos 

essenciais. Possui 20% de seu peso em proteína e 29 a 34% de seu peso em óleos 

essenciais. Portanto, ela pode ser utilizada como alimento tanto humano quanto 

animal, sendo proeminente seu uso como comida de pássaros. Seu valor 

nutricional é comparável ao da soja ou do óleo de fígado de bacalhau. Seu uso 

como cosmético também é usual366  

                                                      
3 Para mais informações sobre usos e produção industrial de cânhamo, ver 

$<$http://www.ers.usda.gov/publications/ages001E/ages001Eh.pdf$>$. 
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 As flores da cannabis, que são a parte mais psicotrópica da planta, contém 

no mínimo 85 substâncias químicas classificadas como canabinóides, como 

exposto no trabalho de (EL-ALFY et al, 2010). A mais conhecida destas substâncias 

é o Tetraidrocanabinol, conhecido popularmente por sua sigla THC. 

 Este composto além de produzir a maior parte dos efeitos psicotrópicos 

da maconha, também tem utilidade como medicamento para uma série de 

doenças, como doença de Alzheimer, glaucoma, câncer de cérebro e esclerose 

múltipla. Além disso é usado como analgésico para dores crônicas e como indutor 

de apetite, servindo como medicamento contra a anorexia advinda do contágio 

pelo vírus HIV (AMAR, 2006) 

 Estudos continuam sendo feitos para entender melhor os efeitos médicos 

já comprovados e descobrir outros em potencial. Não só o THC possui 

propriedades medicinais. Outros compostos canabinóides, como o canabidiol 

(CBD), o canabinol (CBN) e o canabigerol (CBG) também apresentam efeitos de 

cura (AMAR, 2006). 

 No artigo de (HALL; SOLOWIJ, 1998) são descritos os efeitos agudos do 

uso de maconha: 

 

 A maconha produz euforia e relaxamento, alterações 
perceptuais, distorção do tempo e a intensificação de 
experiências sensoriais usuais, como comer, assistir filmes e 
ouvir música. Quando usada em ambiente social, pode causar 
gargalhada e tagarelice. A memória de curto prazo e a atenção, 
coordenação motora, tempo de reação e atividades intensivas 
em habilidade são prejudicadas enquanto a pessoa estiver 
intoxicada. 

 

 A maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo, com pelo menos 

162 milhões de pessoas a utilizando pelo menos uma vez todos os anos, como 

exposto no “World Drug Report 2010” da United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC), escritório da ONU que cuida de assuntos relacionados a drogas 

ilegais e ao crime. 

 Os efeitos decorrentes do uso prolongado da maconha ainda são muito 

discutidos e há muita controvérsia no meio médico sobre alguns pontos. De acordo 

com W. Hall e N. Solowij (HALL; SOLOWIJ, 1998) acredita-se que os efeitos 

crônicos mais prováveis são os seguintes: bronquite crônica e mudanças 

histopatológicas que podem ser precursoras de tumor maligno; dependência física, 

embora leve; diminuição sutil da atenção e memória que persiste enquanto o  
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usuário permanece cronicamente intoxicado e que pode ou não ser reversível após 

abstinência prolongada. 

 Efeitos que a comunidade médica desconfia existirem, porém estão menos 

provados que os anteriores incluem: aumento de risco de sintomas psicóticos 

entre aqueles que são vulneráveis devido a história pessoal ou familiar de psicose; 

aumento de risco de câncer de boca, faringe e esôfago. 

 

1.2. História da proibição da maconha 

 A primeira iniciativa visando o controle mais estrito do comércio de 

substâncias psicotrópicas foi a Convenção sobre o Ópio de Haia, assinada pelos 

membros da antiga Liga das Nações, em que foi instituído o controle mais rígido 

sobre a produção de ópio que não fosse utilizado para fins medicinais. Nessa 

convenção ainda não houve intuito de proibir qualquer substância. 

 Nas convenções que seguiram, foram estabelecidas medidas para 

controlar os excessos de um mercado livre e até então não regulado, focado 

principalmente no ópio. Essa droga foi a primeira a causar problemas de saúde e 

perda de produtividade notáveis a níveis nacionais. As primeiras séries de 

convenções estabeleciam regulações de importação e exportação para opiáceos, 

cocaína e, a partir de 1925, de maconha. Porém, nenhuma dessas visou 

criminalizar as substâncias, usuários ou cultivadores das matérias-primas que as 

geravam (JELSMA, 2011). 

 Em 1931, a primeira lei efetivamente proibindo a produção, compra e o 

consumo da maconha entra em vigor no estado americano da Califórnia. Em 1934 

é aprovado pelo congresso estadunidense o Uniform State Narcotic Drug Act, lei 

que proíbe a maconha a nível nacional. O Brasil proíbe a erva na mesma década. 

 Com a Convenção Única de Estupefaciantes de 1961 (UNITED NATIONS, 

2011), um tratado da ONU assinado por 180 países, a proibição da maconha toma 

dimensão internacional. Essa convenção substituiu os acordos assinados 

anteriormente, incluindo novas provisões, criando um sistema mais estrito de 

“toler}ncia zero”. O acordo estabeleceu a meta de acabar com a produç~o de ópio 

em 15 anos e com a produção de folhas de coca e maconha em 25 anos. 

 A Convenção Única foi estabelecida como um sistema universal para 

limitar o cultivo, a produção, a distribuição, a troca, o uso e a posse de substâncias 

narcóticas estritamente para fins médicos e científicos. Foi dada especial atenção 

para a heroína, a cocaína e a maconha. A convenção contém 4 listas de classificação 

de nível de periculosidade e controle. Mais de 100 substâncias estão contidas  



  

187 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2010 

 

nessas listas. A maconha se encontra na lista IV, a de maior periculosidade, junto 

com a heroína. A cocaína se encontra na lista I, a de segunda maior periculosidade. 

 Outras convenções complementando a assinada em 1961 estão em uso, 

como a Convenção sobre Drogas Psicotrópicas de 1971 e a Convenção contra o 

Tráfico Ilícito de Narcóticos e Substâncias Psicotrópicas de 1988. 

 A questão da legalidade da maconha portanto não se limita à esfera 

nacional. Para que a legalização seja possível, o sistema de controle estabelecido 

pelas convenções da ONU deve ser modificado. Um país que legalizasse a maconha 

solitariamente sofreria certamente pesadas sanções e prejuízo político. 

 

1.3. Economia das drogas 
 Para que possamos falar algo sobre o campo das ciências econômicas 

conhecido como “economia das drogas”, primeiramente devemos expor também o 

campo mais amplo conhecido como “economia do crime”. Essa |rea começou com 

o artigo seminal do ganhador do Nobel de economia Gary Becker, (BECKER, 1968). 

Becker é professor de economia e sociologia na universidade de Chicago, em 

Chicago, no estado estadunidense de Illinois. 

 Nesse artigo, Becker analisa o crime de uma perspectiva puramente 

racional. O autor considera que o criminoso pesa os possíveis benefícios e 

malefícios que uma certa infração legal poderia causar-lhe. Caso os benefícios 

superem os malefícios, ele optará por cometer o crime em questão. Para 

representar esse dilema, cria um modelo matemático microeconômico em que 

características como renda e magnitude da punição se combinam para formar uma 

probabilidade de cometer-se certo crime. 

 A partir dessa pedra fundamental, vários trabalhos se desenvolveram. 

Alguns ampliavam o modelo microeconômico adicionando variáveis enquanto 

outros o testavam para determinadas situações econometricamente. 

 Dentro desse espectro ent~o surge a “economia das drogas”, que visa 

estudar as relações econômicas por trás da produção, venda, troca, compra e uso 

de drogas. Afinal, as drogas são commodities como quaisquer outras. Porém o que 

diferencia a análise de drogas de outras análises na economia é: 1. A ilegalidade de 

algumas delas, tornando informações sobre seus mercados mais difíceis de obter 

e; 2. O vício que pode ser causado por elas, tornando a demanda mais inelástica. 

Gary Becker também teve importantes contribuições a essa área, com seu artigo de 

1988 “A Theory of Rational Addiction” escrito em colaboraç~o com Kevin Murphy 

(BECKER; MURPHY, 1988). 
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 Dentro dessa área, muito estudo tem sido feito para melhor entender qual 

seria a política de controle de drogas mais adequada para a situação mundial atual. 

Após décadas de pesquisa e discussão no meio científico, atualmente está surgindo 

um consenso de que certas substâncias não são adequadas para enquadramento 

nas listas de controle da ONU, a exemplo da maconha. 

 Outro economista a contribuir significativamente para esse debate foi o 

falecido ganhador do Nobel de economia Milton Friedman com seu artigo “The 

War We’re Losing” de 1991 (FRIDMAN, 1991). Nesse artigo Friedman argumenta 

consistentemente contra a vigência do atual sistema de controle e da política de 

“War on Drugs”. Um ponto interessante do artigo de Friedman é que contém 

experiência real, pois o autor já estava vivo durante o período em que o álcool foi 

proibido nos Estados Unidos da América. A partir de sua vivência de ter assistido à 

proibição e à subseqüente re-legalização de uma substância, o autor consegue 

expor com clareza os aspectos nefastos de um sistema proibitivo. 

 Mais recentemente surgiram artigos visando estimar aumentos de bem-

estar que supostamente seriam gerados caso certas drogas fossem tornadas legais. 

Embora ainda não tenham uma metodologia tão robusta quanto seria desejável, 

esses trabalhos podem servir para demonstrar pelo menos de modo aproximado 

como essas mudanças políticas podem modificar a realidade orçamentária e social 

de um dado território. 

 Alguns trabalhos surgidos nessa |rea s~o “The budgetary implications of 

marijuana prohibition”, publicado por Jeffrey Miron em 2005, “The Effect of 

Marijuana Decriminalization on the Budgets of Massachusetts Governments, With a 

Discussion of Decriminalization's Effect on Marijuana Use” (MIRON, 2003), 

publicado em também por Miron em 2003 e “The Budgetary Implication of 

Marijuana Decriminalization and Legalization for Hawaii” de Lawrence Boyd 

(BOYD, 2005). 

 Este artigo é baseado principalmente em dois artigos: o j| citado “The 

budgetary implications of marijuana prohibition” e “The economic case against drug 

prohibition” (MIRON; ZWIEBEL, 1995). O segundo artigo foi publicado em 1995 

por Jeffrey Miron em colaboração com Jeffrey Zwiebel. Miron é professor de 

economia na universidade de Harvard, em Cambridge, Massachussets e Zwiebel é 

professor de finanças na universidade de Stanford, em Stanford, Califórnia. 

 Em “The budgetary implications of marijuana prohibition” (MIRON; 

ZWIEBEL, 1995), o autor tem como objetivo estimar o aumento na arrecadação do 

governo dos Estados Unidos da América que ocorreria caso a maconha fosse  
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legalizada para uso recreativo e a diminuição nos gastos nas esferas policial, 

judicial e carcerária. Baseado em dados da ONU e de agências federais americanas, 

Miron chega à conclusão que 7.7 bilhões de dólares seriam poupados pelo governo 

concomitantemente com um aumento de arrecadação de 2.4 a 6.2 bilhões de 

dólares. 

 Após a publicação do artigo em questão, a metodologia desenvolvida foi 

empregada em vários outros artigos, estimando os mesmos parâmetros para 

diferentes regiões do globo. Marco Rossi, da universidade de Roma, estima os 

gastos evitados e os impostos arrecadados para o caso italiano. Chega à conclusão 

de que 2 bilhões de euros por ano seriam poupados além de 5.5 bilhões de euros 

de impostos seriam arrecadados sobre a maconha legal. 

 Em Miron e Zwiebel (1995), os autores explicam e discutem os aspectos 

positivos e negativos do atual sistema proibicionista, considerando diversos tipos 

de efeitos, como aumento da violência, cartelização e aumento de lucros de 

organizações criminosas, aumento nas overdoses, entre outros. A análise feita é 

racional e econômica, e a conclusão final é que o regime proibicionista produz 

muitos efeitos negativos e que, portanto, o regime de legalização provavelmente 

seria uma melhor opção a ser seguida daqui em diante. 

 

1.4. Intuito do artigo 

 No presente artigo, pretendo estimar, assim como no artigo de Miron 

(2005), a quantia a mais que seria arrecadada em impostos anualmente caso a 

maconha fosse legalizada, porém desta vez pelo governo da República Federativa 

do Brasil. Além disso, também pretendo discutir outros efeitos orçamentários e 

sociais que essa mudança na lei acarretaria, baseando minha argumentação lógica 

em grande parte no artigo de Miron e Zwiebel (1995). 

 Os partidários da proibição alegam que ela diminui o consumo. Esta 

diminuição levaria a uma diminuição do abuso de drogas também. Como o abuso é 

prejudicial à saúde e à produtividade, a proibição de uma droga levaria a um 

aumento da saúde e da produtividade agregadas de uma dada sociedade. Além 

disso, muitos partidários dessa política acreditam que o uso de drogas leva a 

comportamento violento e criminoso. Portanto, outro benefício dela é a 

diminuição do crime causado por consumo. 

 Os partidários da legalização alegam que os efeitos da proibição de drogas 

sobre o consumo são modestos e que as decorrências da própria política 

proibicionista são mais nefastos que o uso e o abuso de drogas em si. Alguns dos  
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efeitos associados à proibição são aumento da violência, diminuição da saúde dos 

usuários e encarceramento excessivo (MIRON; ZWIEBEL, 1995). 

 No artigo, consideraremos os efeitos orçamentários e sociais decorrentes 

de uma mudança no tratamento legal da maconha, da condição atual de substância 

proibida de uso e venda, para a condição de produto comercial e passível de ser 

taxado, como o álcool e o tabaco. Usaremos lógica econômica para me endereçar a 

essa questão. 

 Essa mudança de política levaria a efeitos distintos, tanto diretos como 

indiretos, de curto e longo prazo. Considerarei efeitos que produziriam mudança 

palpável dos gastos líquidos governamentais e/ou o bem estar social. 

 Este trabalho não pretende exaurir o tema e determinar exatamente os 

efeitos da legalização sobre todas as esferas possíveis. Ele pretende estimar o que 

for possível com os dados disponíveis e discutir os demais efeitos de forma 

racional. O principal intuito é dar continuidade a um debate importante em nosso 

país, e que vem tomando cada vez mais visibilidade ao longo dos últimos anos. 

 O artigo está dividido da seguinte maneira: na seção 2 discutem-se e 

estimam-se os efeitos relacionados a aumentos na arrecadação de impostos, na 

seção 3 discutem-se os efeitos decorrentes da diminuição com gastos relativos à 

segurança pública, na seção 4 discutem-se os efeitos relacionados à saúde pública, 

na seção 5 discutem-se e estimam-se os efeitos nos mercados de produtos ilegais, 

na seção 6 apresenta uma discussão sobre o assunto, na seção 7 apresenta-se a 

conclusão e a seção 8 é a bibliografia. 

 

2. Efeitos sob a arrecadação 

 

 A maconha é um produto de consumo considerável no Brasil. Hoje em dia 

nenhuma espécie de imposto é arrecadada sobre esse produto, pois a sua venda é 

realizada majoritariamente por organizações criminosas. Se legalizada, as taxas 

cobradas sobre o preço de venda dessa droga renderiam, de acordo com a 

estimativa calculada neste artigo, de R$ 243.000.000,00 (duzentos e quarenta e 

três milhões de reais) a R$ 299.000.000,00 (duzentos e noventa e nove milhões de 

reais) anualmente. 

 Uma questão importante a ser considerada quando se trata da 

arrecadação de impostos sobre a maconha é a possibilidade de auto-cultivo, ou o 

cultivo de plantas para consumo próprio. Imagina-se se realmente haveria  
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mercado para produtos industrializados derivados desta erva, já que talvez uma 

parte considerável dos usuários opte por essa possibilidade. 

 Seguindo, porém, a lógica do sistema capitalista que vige em nosso país, 

não é provável que muitos indivíduos que façam uso da maconha iriam cultivar em 

suas próprias casas este produto caso tornadas legais sua venda e cultivo. 

Podemos comparar esta situação com a do tabaco, cujo processo de produção é 

parecido. Uma reduzida parte dos consumidores dessa droga se dá ao trabalho de 

produzi-la domesticamente. A maioria prefere a comodidade de comprá-la em 

uma padaria ou mercado. Portanto é provavelmente desprezível o consumo dos 

praticantes do auto-cultivo de maconha em termos da totalidade consumida. 

 Nesta seção, estimaremos a arrecadação do governo caso a maconha seja 

legalizada no Brasil. Porém, essa não é uma tarefa simples por três principais 

motivos: 

1. Os dados são escassos e nem sempre refletem fielmente a realidade (LEGGETT, 

2006). 

2. Não podemos ter certeza de quanto o consumo se modificará graças à 

legalização, já que nenhum país adotou essa política desde a Convenção Única 

sobre Estupefacientes de 1961 e o Convênio sobre Substâncias Psicotrópicas de 

1971, convenções da Organização das Nações Unidas tratando da proibição de 

substâncias consideradas perigosas para o consumo humano à época em que 

foram elaboradas (LEVINE, 2002). 

3. Não podemos ter certeza quanto à variação no consumo da maconha, uma vez 

modificados os preços em função da legalização dessa substância. 

 Tendo essas limitações em mente, pretenderemos diminuir o erro ao 

máximo com os dados disponíveis. 

 O procedimento utilizado para estimar os impostos arrecadados é o que se 

segue: 

1. Estima-se o consumo anual de maconha no Brasil. 

2. Estima-se o preço de venda. 

3. Estima-se a proporção de impostos sobre esse preço. 

4. Estima-se o aumento do consumo devido à legalização e à mudança de preços. 

 

2.1. Consumo agregado anual de maconha no Brasil 

 O consumo de drogas pode ser estimado de várias maneiras diferentes. 

Pelo lado da oferta, fazendo cálculos através das apreensões, ou pelo lado da 

demanda, usando pesquisas populacionais. Comumente, as estimativas feitas pelo  
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lado da oferta são superestimadas, ao passo que as feitas pelo lado da demanda 

tendem a ser subestimadas (LEGGETT, 2006). 

 Isto ocorre, no primeiro caso, porque as técnicas tanto para determinação 

da quantidade média de drogas produzida em certa unidade de terra quanto para 

determinação da extensão de terra usada para esse fim em cada país ainda não 

estão muito bem desenvolvidas. Isto é especialmente verdadeiro no caso da droga 

que estamos analisando, tanto pelo fato de ela ser cultivável em quase todo país do 

mundo, quanto pelo fato de sua produção e qualidade por planta variarem muito 

(UNODC, 2006; UNODC, 2010). 

 No segundo caso, ocorre subestimação em virtude do receio dos usuários 

de drogas em declarar que as usam e em revelar a quantidade correta de consumo, 

por medo de rejeição social. Esse fenômeno é comum e é freqüente causa de falta 

de confiabilidade de pesquisas. 

 Para se ter uma idéia da discrepância existente entre estimativas feitas 

pelos dois métodos apresentados, uma estimativa de demanda para o Brasil gira 

em torno de 600 a 800 toneladas de maconha consumidas por ano. Já uma outra 

estimativa de oferta para a mesma quantidade ultrapassa as 15000 toneladas 

(UNODC, 2010). 

 Tendo isto em vista, o desafio é encontrar alguma maneira de determinar 

o consumo da forma mais acurada possível. A maneira encontrada para 

determinar essa figura foi a seguinte: 1. Encontrar a apreensão anual de maconha 

no território nacional. 2. Multiplicá-la por 1 sobre uma taxa estimada de 

apreensão. 

 O dado sobre apreensões mais recente disponível é de 2008, da Polícia 

Federal, e é de 187 toneladas. 

 Já a taxa de apreensão, pode-se estimá-la a partir de dados obtidos em 

Bulletin on Narcotics 2006 (LEGGETT, 2006). Nesse documento, constam 

estimativas das taxas de apreensão para os principais países produtores de 

maconha. A taxa dos Estados Unidos da América é a maior, 27,5%. Em seguida vem 

o Marrocos, com 21,5%. Depois, México, com 20,8%. Há de se entender que esses 3 

países são os mais preocupados em obter bons resultados, portanto destinam 

vultosas quantias para esse fim. O Afeganistão vem em quarto lugar, com 12,9%. 

Esse também é um país que dedica bastante esforço e dinheiro para combater a 

produção de drogas ilícitas, em especial a maconha e o ópio. 
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 Estes 4 países são referências mundiais em apreensões de maconha, 

portanto é difícil supor que a Polícia Federal brasileira, apesar de 

reconhecidamente muito eficiente na questão de apreensão de entorpecentes, 

consiga se igualar a eles. Portanto, a máxima taxa de apreensão aceitável seria de 

12.9%. 

 Usando esses dois dados, podemos estimar o consumo anual de maconha 

no Brasil. Fazemos o seguinte cálculo: (1/0.129)x187-187, sendo que o primeiro 

termo representa o total que entra no país e o segundo termo o total que é 

apreendido, portanto não é consumido. O resultado é 1263 toneladas anuais. 

 

2.2. Preço após legalização 

 Os preços vigentes durante uma situação de proibição são em geral 

maiores do que os presentes em um regime de vendas legais. Preços altos são uma 

das conseqüências da escassez (BECKER; MURPHY, 1988). 

 O preço médio de uma grama de maconha no Brasil hoje é de 0.3 dólar ou 

0.5 real (Assumindo uma taxa de câmbio de 1.67 real por dólar) (UNODC, 2009). 

Um quilo, portanto, custa 300 dólares ou 500 reais. Difícil encontrar matéria 

orgânica lícita, hoje em dia, com valor de venda parecido com este. As plantas do 

gênero Cannabis, além disso, são ervas daninhas que crescem em diversos tipos de 

solo, produzem de 3 a 4 safras anuais dependendo do clima e rendem razoável 

volume de produto por área cultivada (LEGGETT, 2006). Nada como o caviar e o 

bacalhau norueguês, caros por sua raridade. 

 Parece seguro assumir que o preço da maconha, caso se torne legal, 

diminuirá. 

 Tabaco e maconha têm várias semelhanças. São drogas obtidas através de 

processos simples envolvendo plantas cultiváveis, e podem ser comercializadas da 

mesma maneira predominante, carteiras de cigarros. O preço de produção de um 

quilo de tabaco não é muito diferente do mesmo preço relativo a um quilo de 

maconha, ainda mais se ambos forem produzidos em larga escala. Considerando 

ainda que o preço do tabaco corresponde a uma pequena parte do preço do 

produto final, a carteira, podemos assumir que o preço final de um maço de 

cigarros de maconha é aproximadamente igual a um maço de cigarros de tabaco. 

 O preço médio de uma carteira de cigarros é 4 reais. Desta quantia, 74% 

são revertidos em impostos4.67 
 

                                                      
4 www.inca.gov.br/tabagismo/economia/leisfederais.pdf 
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2.3. Aumento do consumo devido à legalização e à mudança de preços 

 Quando uma droga é legalizada, o quadro social que a envolve muda. Seus 

usuários sofrem menos preconceito, não mais correm o risco de serem presos em 

virtude de seu consumo, a sua compra fica facilitada para maiores. Portanto, 

parece plausível a previsão que consumo agregado da maconha subirá com o 

advento da legalização. 

 A diminuição de preços, seguindo a tradicional lógica econômica, é 

também um atrativo para o aumento do consumo. 

 No artigo de Miron (2005), a elasticidade-preço da demanda por maconha 

é considerada contida no intervalo de -0.5 a -1.0. Isto significa, citando exemplos, 

que para um aumento de 100\% no preço da maconha haveria diminuição de 50% 

a 100% em seu consumo, e para uma diminuição de 50% haveria um aumento de 

25% a 50% no consumo. 

 Usaremos a elasticidade contida no artigo de Miron (2005), por ser a mais 

confiável e bem fundamentada encontrada. 

 

2.4. Estimação dos impostos arrecadados anualmente sobre a maconha 

 Na seção 2.1.2, chegamos à conclusão de que o preço da maconha pós-

legalização seria de 4 reais por maço. Como cada cigarro contém em média 1 

grama de tabaco, um maço contém 20 gramas. Logo, o preço de uma grama de 

maconha legalizada é de 0.2 real, em contraste com o preço da maconha ilegal de 

0.5 real. A queda de preços foi então de 60%. 

 Com todos os números obtidos, basta agora um cálculo para chegarmos à 

provável arrecadação de impostos sobre a maconha legalizada. O cálculo é o 

seguinte: 

 

Total Consumido x Preço x Porcentagem de Impostos x ( 1 + Porcentagem de 

Queda de Preços x Elasticidade-Preço) = 

 

1263000000 x 0.2 x 0.74 x (1 + (-0.6) x (-0.5)) 

 

Ou 1263000000 x 0.2 x 0.74 x (1 + (-0.6) x (-1.0)) = 

 

De 243.001.200 a 299.078.400 reais. 
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3. Efeitos nos gastos com segurança pública 
 

 Sob a lei de drogas brasileira (11.343/2006), indivíduos flagrados 

vendendo ou distribuindo maconha podem ser sentenciados, dependendo da 

circunstância, a penas desde 1 ano e 8 meses a 15 anos de reclusão. 

 Essa lei tipifica como tráfico qualquer coisa desde entregar gratuitamente 

uma grama de droga a alguém até transportar toneladas através das fronteiras. 

Assim, muitos criminosos pouco perigosos são presos, o que além de redundar em 

gastos extras dos recursos escassos dos sistemas prisional, judicial e policial, 

resulta em provável aumento de seus graus de ameaça à sociedade, uma vez que 

terão contato com infratores mais perigosos, com mais experiência no crime. 

 Caso essa droga fosse legalizada, pessoas que vendessem maconha não 

mais seriam presas por tráfico, mas sim no máximo por sonegação de impostos. 

Logo, recursos antes usados para flagrar, transportar, julgar e encarcerar essas 

pessoas seriam desonerados, podendo ser usados para fazer o mesmo com 

pessoas que tenham cometido crimes mais graves. 

 Sob a mesma lei indivíduos flagrados consumindo ou portando maconha 

podem ser obrigados a freqüentar a cursos educativos contra o consumo de drogas 

e tratamento de saúde por até 6 meses. Para usuários que abusam da droga, 

adquirindo dependência, estas medidas são desejáveis, porém para os usuários 

que não são dependentes, constitui uma perda de recursos governamentais. 

 Esta política equipara-se a mandar todos os indivíduos que consomem 

bebidas alcoólicas passarem por tratamento de desintoxicação. Claramente uma 

parte, os alcoólatras, realmente necessita desse cuidado. Mas os consumidores 

casuais, que bebem socialmente ou apenas de vez em quando, não se beneficiariam 

dele. 

 Portanto, recursos destinados a transportar, julgar, educar e tratar 

usuários não viciados seriam também desonerados. 

 Isso possivelmente representa aumentos na eficiência policial, na 

celeridade judicial e diminuição da superlotação carcerária. 

 

4. Efeitos sobre a saúde pública 

 

 A retirada da maconha da lista de substâncias ilegais da Anvisa teria 

efeitos sobre a saúde pública. Efeitos que apontam nas duas direções, negativa e 

positiva. 
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 Um aumento no consumo agregado de maconha ocasionado pela 

legalização levaria provavelmente a um maior número de pessoas a abusar de seu 

consumo. Esses teriam que procurar tratamento médico para se curarem do vício. 

Isso representa um aumento em gastos com clínicas de recuperação de adictos. 

 Porém, por outro lado, o nível de pureza da droga subiria, já que suas 

vendas sairiam das mãos de criminosos com incentivos a adicionar ao produto de 

venda substâncias viciantes de forma a induzir o usuário a consumir mais. Drogas 

adulteradas têm mais potencial para causar problemas de saúde (MIRON; 

ZWIEBEL, 1995). 

 A maconha pura não tem capacidade de provocar overdose e seu uso 

crônico não ocasiona muitos danos à saúde quando comparado ao cigarro e o 

álcool (HOUSE OF LORDS, 1998). Logo, com o aumento do nível de pureza, 

provavelmente menos pessoas procurariam atendimento médico de emergência 

por overdose e efeitos adversos do uso agudo de maconha. 

 Outra decorrência benéfica ao orçamento da saúde é a diminuição do 

efeito “porta de entrada”. Esse é o efeito da maconha de ser uma porta de entrada 

para outras drogas. Isto ocorre porque o indivíduo que vai comprar maconha nas 

mãos de traficantes muitas vezes se depara com outras opções de consumo, 

geralmente drogas mais pesadas que a cannabis (MCAFFREY et al, 2002). 

 O traficante tem razões para convencer um usuário de maconha a 

experimentar outras drogas mais pesadas e mais viciantes, como cocaína, merla e 

crack, pois são mais caras e aumentam a chance de conquistar a fidelidade do 

consumidor. 

 Se a maconha passar a ser vendida em padarias e mercados, a pessoa que 

faz uso dela estará mais distante de drogas ilícitas mais perigosas. Como a maioria 

de quem já fez uso de drogas como crack e cocaína fez uso de maconha 

anteriormente, a legalização tem potencial para, com o tempo, diminuir o número 

de usuários das demais drogas atualmente proibidas. 

 Isso ocorreu, por exemplo, na Holanda. A política de venda legal de facto 

de maconha a maiores de 18 anos teve o efeito de aumentar o consumo da referida 

erva enquanto diminuiu consideravelmente o consumo de heroína. Essa última 

droga envolvia um contexto social bastante problemático, que incluía aumentos da 

violência e assaltos, pois os usuários mais pesados dessa droga cara muitas vezes 

precisavam roubar para sustentar seus consumos. 

 Considerando esses três efeitos, é difícil dizer se os gastos com saúde 

pública aumentariam ou diminuiriam com a legalização da maconha. Porém, para  
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qualquer direção que eles se dirijam, não é provável que a mudança seja 

substancial. O sistema de saúde pública brasileiro, o SUS, Sistema Único de Saúde, 

é grande demais para que mudanças marginais como as supracitadas se tornem 

perceptíveis no orçamento. 

 

5. Efeitos sobre os mercados de drogas ilegais 
 

 A legalização da maconha também resultaria em diminuição da receita das 

organizações criminosas que lucram com o tráfico dessa droga. Com empresas 

credenciadas vendendo um produto mais barato, de melhor qualidade e com mais 

comodidade, imagina-se que as vendas de maconha destes grupos ilegais 

gradualmente vão tendendo a zero. 

 Nesta seção, estimaremos essa perda de receita em termos percentuais. O 

procedimento usado será o seguinte: multiplicaremos as quantidades apreendidas 

de cada droga pela polícia federal no ano de 2008 por seus respectivos preços 

médios de venda, obtendo o valor das drogas apreendidas. Em seguida, 

dividiremos todos pelo valor agregado da apreensão, o que nos dirá a 

porcentagem de cada droga no faturamento do tráfico de drogas no Brasil. As 

únicas drogas incluídas no cálculo são cocaína e maconha, por serem as únicas que 

têm peso maior que 1% na receita total. 

 O crack está incluso implicitamente, pois é feito a partir da cocaína. Como 

boa parte das apreensões da Polícia Federal é feita nas fronteiras, é natural que a 

quantidade de crack já processado capturada seja pequena, pois ele geralmente é 

feito depois da entrada da cocaína no país. 

 

Cocaína – 20.000.000 gramas x 12 dólares por grama = 240.000.000 dólares 

 

Maconha – 187.000.000 gramas 0.3 dólares por grama = 56.100.000 dólares 

 

Total = 291.000.000 dólares 

 

Percentual Cocaína – (240.000.000/296.100.000) = 81% 

 

Percentual Maconha – (56.100.000/296.100.000) = 19% 

 

 



  

198 

 

Efeitos orçamentários e sociais da legalização da maconha no Brasil 

 

 Esse resultado é consistente com o achado em (SEFAZ-RJ, 2009), um 

estudo que estima a receita do tráfico no Estado do Rio de Janeiro usando um 

procedimento igual ao usado aqui. Nesse estudo, o percentual encontrado é de 

(108.063.402/633.398.583) = 17%. Os percentuais parecem não mudar muito 

entre os estados da federação. 

 O resultado encontrado mostra que a perda de receita do tráfico 

decorrente da quebra de monopólio sobre a venda de maconha será vultosa. Se 

considerarmos a diminuiç~o do efeito “porta de entrada”, esse golpe pode ser 

maior que o estimado. 

 Com a diminuição do poderio econômico do tráfico, é plausível uma queda 

igual ou superior de sua capacidade bélica, ou, em outros termos, diminuição do 

número e potência das armas possuídas pelos traficantes de drogas. 

 Provavelmente se tornaria relativamente mais fácil para a polícia reprimir 

os envolvidos com atividades ligadas a organizações traficantes de entorpecentes e 

retomar o controle de áreas urbanas que atualmente se encontram sob o comando 

delas. 

 A legalização da maconha provavelmente levaria a um decréscimo no 

poder de influência das organizações vendedoras de drogas ilícitas em nossa 

sociedade, com menor território de controle, menor potência de armamentos, 

menos poder de corrupção. 

 

6. Discussão 
 

 Cada vez mais recursos vêm sendo destinados a apreender drogas nas 

fronteiras, desmantelar grandes esquemas de corrupção e grandes organizações 

criminosas, encarcerar traficantes e reeducar usuários. Mesmo assim, o consumo 

de maconha vem subindo com os anos, independentemente de todo esse esforço 

(CEBRID, 2005). 

 Sob a proibição, criam-se incentivos para que jovens entrem para gangues 

e facções criminosas ao invés de procurar um trabalho formal (LEVITT, 2002). 

Criam-se também incentivos para que policiais se corrompam e deixem esses 

grupos ilegais agirem em determinados territórios por todas as partes do país, em 

áreas urbanas e rurais. Isso gradualmente acaba com o respeito da população pelo 

Estado e pela polícia. 

 A maconha parece ser a droga mais mal enquadrada pelo sistema de 

drogas brasileiro, pois é menos prejudicial à saúde, tanto pessoal quanto social, do  
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que as bebidas alcoólicas e os cigarros de tabaco (NUTT et al,2010) . Portanto, a 

justificativa de proteger a sociedade dos efeitos maléficos dos entorpecentes 

pesados não se aplica muito bem à cannabis. 

 O álcool foi recentemente enquadrado como a droga mais pesada 

existente (NUTT et al,2010). Mesmo assim, ela é quase universalmente aceita, 

vendida em todo o planeta e sua propaganda é permitida em nosso país. 

 Usuários e vendedores de uma droga leve estão sendo punidos enquanto 

os usuários e vendedores de bebidas alcoólicas não sofrem nenhuma espécie de 

sanção legal por seu uso e venda. Por um motivo de coerência, ou a maconha deve 

ser legalizada, ou o álcool proibido. Proibir o álcool seria algo muito prejudicial, 

pois milhares de empregos seriam perdidos, fábricas e bares fechados, traficantes 

se encarregariam de produzir o álcool caro e de má qualidade que agora seria 

ofertado aos usuários, aumentando a violência, a criminalidade e a corrupção e 

diminuindo a saúde agregada (MIRON, 1999; DILLS; MIRON, 2004). 

 

7. Conclusão 
 

 Depois da legalização da maconha, o Estado arrecadará mais impostos 

com a venda da droga legal. Estes impostos foram estimados e o resultado foi de 

243.001.200 a 299.078.400 reais. Além dos impostos já citados pode obter mais 

com o aumento das vendas de produtos para o auxílio de seu consumo, com o 

aumento das vendas de instrumentos para viabilizar a produção em larga escala 

da droga, e dos impostos sobre os demais produtos feitos a partir do cânhamo. 

 Recursos serão desonerados nas esferas policial, judicial e carcerária. Isso 

poderia ser benéfico para a melhora de suas eficiências. 

 Menos usuários de maconha serão levados a experimentar drogas mais 

pesadas e prejudiciais à saúde, pois não terão mais contato com traficantes. 

 As organizações criminosas serão prejudicadas com a perda de receita 

causada pela perda de um produto rentável. 

 A maior eficiência policial alcançada e os novos recursos gerados poderão 

levar, se bem utilizados, a uma recuperação de parte do poder estatal perdido para 

o “poder paralelo” que s~o as organizações de tr|fico de drogas no Brasil. 

 A legalização apresenta benefícios ao bem estar social mas também alguns 

malefícios. O saldo final aparenta ser positivo, levando-nos a crer que a retirada a 

maconha da lista de substâncias proibidas da Anvisa pode ser algo a se pensar e 

discutir. 
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Resumo 

 

 O artigo a seguir tem por objetivo apresentar e discutir o Programa de 

Ação Econômica do Governo (PAEG) realizado pelo governo Castelo Branco 

entre 1964 e 1967. O programa tinha como meta reduzir o processo 

inflacionário brasileiro, propiciando, portanto, o crescimento econômico. O artigo 

segue principalmente as análises de Abreu et. al. (1992), Baer (2002) e 

Giambiagi et. al. (2005) na discussão do programa. 
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1. Introdução 
 

 O Programa de Ação Econômica do Governo, ou PAEG, foi uma das 

primeiras medidas tomadas pelo novo governo militar logo após a tomada de 

poder, em 1º de Abril de 1964. Tendo como principal objetivo a reestruturação 

da estabilidade macroeconômica do país e a retomada da trajetória de 

crescimento, o programa teve efeitos importantes, mas nem por isso é uma 

unanimidade em termos de eficácia. Existem  defensores,  que  advogam  que  o  

programa  foi essencial para a estabilização econômica e o crescimento a altas 

taxas observadas  no período subseqüente, chamado muitas vezes de o período 

do “Milagre”. Existem também detratores, que apontam no programa, ações 

voltadas para beneficiar certos setores específicos da sociedade e que acabaram 

por sustentar, quando não ampliar, graves problemas econômico-sociais do Brasil. 

 Na próxima seção, será feita uma breve apresentação histórica dos 

Governos Jânio Quadros e João Goulart, identificando os problemas econômicos 

que enfrentaram e que tipo de medidas tomara para tentar saná-los. Mostrará a 

situação econômica geral antes do Golpe e como ela pode ter contribuído para o 

desgosto da parcela da sociedade que o promoveu, além de como, em certa 

medida, foram os problemas aí ocorridos que serviram de motivo para que o 

PAEG fosse realizado e os quais o mesmo tentou resolver. 

 A terceira seção apresentará o início do Governo Castelo Branco e a 

construção do projeto econômico do mesmo. Aqui será feita a apresentação do  

Programa  Econômico  de Ação  do Governo. A seção será dividida em três partes. 

Na primeira, a subseção “Objetivos” serão dispostos os objetivos do Programa e a 

quais problemas apresentados na seção anterior ele se dirigia e tinha como meta 

sanar. A segunda subseção, chamada de “Ações” listará por quais meios o PAEG 

buscou resolver tais problemas e quais foram as atitudes e ações pontuais 

usadas para tanto. A terceira e última subseção, “Efeitos”, colocará em dados os 

efeitos mais imediatos do PAEG, comparando-o com suas metas e mostrando em 

que medida, dentro do proposto em sua formulação, o programa foi efetivo. 

 A quarta seção versará a respeito de conseqüências mais duradouras do 

PAEG e das críticas que foram feitas com base em tais conseqüências, como 

aquela, envolvendo todo o período da Ditadura, porém relativas ao Programa, 

existentes em Baer (2002). Também apresentará um estudo, Veloso et. al. (2009) 

que defende ser o PAEG responsável, em grande medida pelo chamado 

“Milagre” econômico do período imediatamente seguinte. Aqui serão discutidos 
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os prós e contras do programa, tendo em vista suas ações, mostradas na seção 

anterior, e seus efeitos. 

 A quinta e última seção é a Conclusão, do presente trabalho, na qual se 

tentará pesar o que foi debatido e mostrado nas seções anteriores, para então  

fazer-se  uma  análise qualitativa  do Programa,  pesando  sua relevância e 

importância para o país e suas  conseqüências, positivas e negativas 

 

2. Preâmbulo: os Governos Jânio Quadros e João Goulart 

 
 A década de 1960 começou com um Brasil bastante diferente daquele 

que havia sido em 1950. O processo de urbanização andava a passos largos. A 

industrialização estava em marcha acelerada, estimulada pelo “Plano de Metas” 

realizado pelo Governo JK, o qual teve resultados expressivos nesse quesito. O 

PIB também mostrava bons sinais, puxado, principalmente pelos bons resultados 

da indústria, o que é bem expresso no comentário de Fausto [2002], a respeito: 

 
Os resultados do Programa de Metas foram impressionantes, 
sobretudo no setor industrial.  Entre 1955 e 1961, o  valor  da  
produção  industrial,  descontada  a inflação, cresceu em 80% 
com altas porcentagens nas indústrias do aço (100%), 
mecânicas  (125%),  de  eletricidade  e  comunicações  (380%)  
e  de  material  de transporte (600%). De 1957 a 1961, o 
PIB cresceu a uma taxa anual de 7%, correspondendo a 
uma taxa per capita de quase 4%. Se considerarmos toda a 
década de 1950, o crescimento do PIB brasileiro per capita foi 
aproximadamente três vezes maior do que o do resto da 
América Latina. 

 

 A boa situação econômica, entretanto, trazia consigo também certos 

problemas, sobretudo nas áreas do comércio exterior e das finanças do Governo. 

Os gastos incorridos para a realização do Plano  de  Metas e  das grandes  obras 

associadas a  ele,  tais  qual  a  construção de  Brasília  e  a deterioração dos 

termos de troca da moeda  brasileira, geraram um grande déficit financeiro. O 

déficit cresceu de 1% do PIB em 1954 e 1955 para 2% em 1956 e 4% em  1957. A 

inflação também se acelerou, chegando a 39,5% em 1959 (FAUSTO, 2002). 

 Em virtude de tais problemas, e também de outros mais difíceis de 

serem mensurados, tais qual a corrupção, surgiu uma forte oposição ao Governo 

próximo às eleições. A chapa governista, encabeçada pelo General Lott, e tendo  



  

205 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2010 

 

João Goulart como vice, saiu-se parcialmente derrotada, tendo apenas Goulart 

se eleito. Para o cargo de Presidente, foi eleito o até pouco expressivo Jânio 

Quadros, que obteve um surpreendente apoio popular e na sua campanha 

desprezou os partidos políticos e criticou fortemente a corrupção. 

 Em seu curto Governo, Jânio Quadros procurou conter a inflação, 

reduzindo os subsídios a produtos, como o trigo e o petróleo, o que, apesar de 

ampliar os preços de produtos populares, ajudou a reduzir o déficit 

governamental; simplificou o sistema de câmbio múltiplo, desvalorizando-o; 

promoveu a restrição de crédito e um congelamento de salários, tendo em vista a 

melhora da eficiência dos serviços públicos (BAER, 2002). O tempo que 

permaneceu no cargo, entretanto, foi bastante curto. Tendo tomado posse em 31 

de Janeiro de 1961, em 25 de Agosto do mesmo ano, o presidente renunciou a seu 

mandato, numa atitude enigmática e com motivos até hoje ainda não esclarecidos 

pelos historiadores. 

 A Constituição dizia que, nesse caso, quem deveria assumir era o vice-

presidente. Setores militares e da sociedade civil, entretanto, viam em João 

Goulart fortes ligações com o comunismo, além de terem desgosto por seu apelo 

sindicalista. Jango, além disso, estava na China comunista, por ocasião da 

renúncia de Jânio Quadros. Os militares declararam impedida sua volta ao país, 

enquanto defensores do 'legalismo' organizaram uma possível resistência, 

centrada no III Exército e no governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que 

era cunhado de João Goulart.  O Congresso, numa atitude conciliatória, mudou o 

regime do país para o parlamentarismo, e João Goulart assumiu a presidência, 

com poderes reduzidos. Tancredo Neves foi eleito primeiro ministro. 

 João Goulart começou seu governo em meio à má situação política e a 

uma escalada nas reivindicações dos movimentos sociais, aos quais ele era 

simpático, como as Ligas Camponesas, os sindicatos e as associações de esquerda, 

em geral. Ainda em 1961, os resultados da economia como um todo foram 

positivos, com um crescimento de 8,6% no PIB, conseqüência de investimentos 

feitos ainda no período JK, além disso, houve crescimento nas exportações e 

redução na relação dívida externa líquida/exportações.  A  inflação, entretanto, 

sofreu uma aceleração, como IGP subindo de 30,5% em 1960, para 47,8% em 

1961.  A taxa de investimento caiu para 13,1% do PIB, o valor mais baixo desde 

1950. 

 Notando-se cerceado em seus poderes como Presidente, João Goulart fez 

pressão para que o plebiscito que decidiria a respeito da continuação ou não do  
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parlamentarismo fosse adiantado. Nesse caso, ele obteve sucesso, como  

plebiscito sendo realizado em 6 de janeiro de 1963. O regime do país voltou, 

por decisão de ampla maioria dos votantes, para o presidencialismo. 

 Pouco antes do plebiscito, entretanto, João Goulart, através de seu 

ministro extraordinário para  assuntos   de   desenvolvimento  econômico,  Celso  

Furtado,  publicou  o  Plano  Trienal  de Desenvolvimento  Econômico  e  Social.  

A  intenção  do  plano  era  reverter  o  quadro  de  piora econômica que tinha se 

instalado. O crescimento do país havia caído de 8,6% em 1961, para 6,6% em 

1962. A inflação acelerava-se, com o IGP atingindo 6,3%, o que compõe uma 

taxa de mais 100% anualizada. Nas palavras de Celso Furtado o Plano visava 

demonstrar “(...) contra a ortodoxia dos monetaristas, esposada e imposta pelo 

FMI, que era possível conduzir a economia com relativa estabilidade sem impor-

lhe a purga excessiva.” (GIANBIAGI et al, 2005): 

 
O Plano Trienal tinha como objetivos (1): garantir taxa de 
crescimento do PIB de 7%a.a., próxima à média  dos anos 
anteriores; (2) reduzir a taxa de inflação para 25% em 1963, 
visando alcançar 10% em 1965; (3) garantir um crescimento 
real dos salários à mesma taxa do aumento da produtividade; 
(4) realizar a reforma agrária como  solução não só para a 
crise social como para elevar o consumo de diversos ramos 
industriais; e (5) renegociar a dívida externa para diminuir a 
pressão do seu serviço sobre o balanço de pagamentos 
(GIANBIAGI et al, 2005). 

 

 Para a solução do problema da inflação, o agora Ministro do 

Planejamento, Celso Furtado, tinha uma análise bastante ortodoxa, ela (a inflação) 

seria resultado do excesso de demanda causado pelos gastos públicos. Suas 

medidas  de contenção seguiam a mesma linha: correção dos preços públicos, 

corte de gastos, controle monetário e aumento  do compulsório. Quanto à 

questão do crescimento, Furtado seguia a cartilha da Cepal, de continuação do 

processo  de substituição das importações. 

 O Plano Trienal, entretanto,  não  obteve  sucesso.  Em  meio às 

dificuldades políticas do governo, que iam se agravando, permaneciam, por causa 

delas, as dificuldades econômicas, que por sua vez também se agravavam. 

Problemas econômicos e políticos se retroalimentavam numa espiral de fracassos 

que terminaria por minar completamente o governo. Em relação ao fracasso do 

Plano Trienal, o trecho seguinte faz uma boa digressão: 
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“(...),   foi  formulado   o   Plano   Trienal,   destinado   a   
exercer  uma   enérgica fiscalização  sobre  a  inflação  e  a  
lidar  sistematicamente  com  os  principais desequilíbrios da 
economia. À partir do momento em que se tornou óbvio que o 
governo  não  tinha  nem  os  meios  nem  a  vontade  de  impor  
suas  medidas  de estabilização e reforma, o plano foi 
engavetado. A falta de controle político, a contínua  agitação 
por reformas e as insinceras demonstrações de simpatia que 
Goulart por elas demonstrava, além da condenação pública do 
capital estrangeiro, acarretaram  problemas econômicos cada 
vez maiores. Os déficits orçamentários aumentavam  e  a  taxa  
de  inflação  chegava  a  50%  e,  finalmente,  em  1964, a 
inflação chegou a índices anuais superiores a 100%. Com as 
incertezas política os investimentos nacionais e estrangeiros 
caíram e a taxa de crescimento declinou continuamente do 
pico alcançado em 1961 (BAER, 2002). 

 

 

 Além dos  problemas  com  crescimento  econômico  e  inflação,  o  país  

também  tinha dificuldades no  balanço de pagamentos. Em 1963, o ministro da 

Fazenda de Goulart, San Tiago Dantas, foi aos Estados Unidos  procurar 

renegociação da dívida externa do país e obter ajuda financeira internacional. 

Diferente do que havia ocorrido anteriormente, no governo Jânio Quadros, os EUA 

não se mostraram favoráveis a ajudar. Isso aconteceu, sobretudo por causa da 

deterioração da situação política daquele país com o Brasil, a qual ocorreu tanto 

pela inclinação à esquerda do governo, cuja expressão máxima foi a aprovação da 

Lei de remessa de Lucros em 1962 quanto pela política  externa  independente  

que  o  país  vinha  adotando  desde  o  governo  Quadros,  com  a aproximação 

do Brasil a Cuba, o apoio ao anticolonialismo na África e à discussão sobre o 

ingresso da República Popular da China na ONU. 

 Com o término da viagem, dos US$600 milhões que havia ido buscar, 

San Tiago Dantas havia conseguido apenas US$84 milhões para liberação 

imediata e a promessa de US$400 milhões a serem liberados ao longo de um 

prazo não estabelecido. A renegociação da dívida externa não foi conseguida. 

Diante do fracasso da missão do ministro e do Plano Trienal, João Goulart 

deixou de lado a ortodoxia econômica e cedeu às pressões que pesavam sobre ele. 

Restituiu os subsídios sobre petróleo e trigo, reduzidos por Jânio Quadros (e 

revogados em 1963), aumentou em 60% os salários do funcionalismo público e 

reajustou o mínimo em 56%. A taxa de inflação, que havia se reduzido um pouco, 

voltou a se acelerar e permaneceu em patamar elevado até o fim do Governo. 
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 Em síntese, podemos entender o período que se estende do começo da 

década de 1960 até o Golpe de 1964 como um tempo de grande instabilidade 

política, parte em virtude da mesma, instabilidade e piora na economia. O período 

se opõe ao governo JK, quando, em virtude dos pesados investimentos e do Plano 

de Metas, além de uma bem ajustada composição política, o país gozou de grande 

estabilidade. Analisando a inflação e o crescimento econômico, percebemos 

sensível piora de um período para o outro.  

 Diante de um quadro político-econômico deteriorado, João Goulart buscou 

desesperadamente apoio nos seus aliados históricos, os movimentos sociais e os 

sindicalistas. As agitações decorrentes terminaram por criar um clima 

conspiratório no país e desagradar fortemente os militares e os setores 

conservadores da sociedade civil. A situação do presidente tornou-se 

insustentável. Como no trecho abaixo: 

 

A perda de legitimidade de Jango, a seguida quebra da 

disciplina e a aproximação entre inferiores das Forças 

Armadas e trabalhadores organizados acabaram por levar os 

moderados das Forças Armadas a engrossar a conspiração, em 

um deslocamento semelhante ao que ocorreu nos meios civis. 

Quanto ao chamado dispositivos sindical, tinha a capacidade 

de mobilizar setores da classe operária, especialmente na área 

do Estado, mas não muito mais do que isso. (...) Desse modo, 

embora fosse expressivo o avanço dos movimentos sociais no 

país, politicamente Jango ficou suspenso no ar. A seu redor 

ficaram apenas o ministro da Guerra que já não comandava, 

líderes sindicais alvos da repressão e com escassos liderados e 

amigos responsáveis por fomentar ilusões. (FAUSTO, 2002). 

 

Em 1o de Abril de 1964 os militares tomaram o poder, e após um curto período de 

transição, foi eleito, por votação indireta no Congresso, Castelo Branco como 

Presidente. 

 

3. PAEG: O Programa de Ação Econômica do Governo 
 

 Logo no início de seu Governo, era urgente para Castelo Branco que se 

tomassem medidas para resolver a situação econômica do país. Para que se 

atingisse tal intento, o governo criou dentro do seu recém-criado Ministério do  
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Planejamento e Coordenação Econômica o Programa de Ação Econômica do 

Governo (PAEG). 

 

3.1. Objetivos 

 Os objetivos do PAEG eram os seguintes: 

1. Acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico interrompido nos  dois 

anos anteriores; 

2. Conter, de maneira progressiva a inflação, contendo os preços nos anos de 1964 

e 1965 e objetivando a estabilidade dos mesmos à  partir de 1966; 

3. Atenuar os desníveis econômicos setoriais e regionais, assim como as tensões 

criadas pelos desequilíbrios sociais, mediante melhoria das condições de vida; 

4. Assegurar, pela política de investimentos, oportunidades de emprego produtivo 

à mão-de-obra que continuamente aflui ao mercado de  trabalho; 

5. Corrigir a tendência a déficits descontrolados do balanço de pagamentos, que 

ameaçam a continuidade do processo de desenvolvimento econômico, pelo 

estrangulamento periódico da capacidade de importar (Lara Resende, 1992). 

 Como explicitado em Lara Resende (1992, p. 215), o PAEG deixava claro 

tratasse de um programa de “manutenç~o, ou de recuperaç~o, das taxas de 

crescimento da Economia”. O autor prossegue dizendo ser a problem|tica da 

inflação um meio para atingir-se o desenvolvimento econômico e não um fim em 

si.  

 Também tomado como entrave ao crescimento econômico, a reversão do 

déficit do Balanço de Pagamentos era tratada como essencial para a retomada do 

crescimento econômico. Para tanto, eram tomadas como metas o aumento das  

exportações e a maior entrada de capitais estrangeiros, incluindo-se aí os efeitos 

do alinhamento com a política de Aliança para o Progresso, do governo americano. 

 Ainda segundo Lara Resende (1992, p. 215), o programa deixava 

transparecer uma análise heterodoxa da inflação, associando-se à poupança 

forçada e ao desequilíbrio entre os gastos governamentais e a retirada do poder de 

compra do setor privado, tanto por meio de impostos como de empréstimos 

públicos, além disso, observava-se “incompatibilidade entre a propensão a 

consumir, decorrente da política salarial, e a propensão a investir, associada à 

política de expans~o de crédito {s empresas”. 

 

 

 



  

210 

 

PAEG: O Programa de ação econômica do governo e a economia brasileira nos anos 1960 

 

3.2. Ações 

 Para que fossem atingidos os objetivos do programa acima explicitados, 

foram delineadas diferentes “políticas” de aç~o. Havia a política: financeira, a 

política econômica internacional e a política de produtividade social. 

1. A Política Financeira compreendia políticas fiscal, tributária, monetária bancária 

e de investimentos públicos. Buscava equilibrar, através do controlar os gastos e 

ajustar a arrecadação, em concordância com a expansão controlada do crédito e da 

emissão de moeda, para que fosse obtido crescimento sustentável, sem que, para 

isso fosse comprometida a estabilidade monetária. Além disso, aqui se inseriam os 

investimentos públicos necessários para a criação de externalidades positivas ao 

investimento privado, para que esse fosse motor do desenvolvimento equilibrado. 

2. A Política Econômica Internacional compreendia política cambial, da dívida 

externa e de estímulo ao ingresso de capitais estrangeiros. Tinha como objetivos a 

diversificação da pauta de exportações e maior utilização da capacidade ociosa. 

Além disso, buscava consolidar o crédito nacional junto ao exterior, inserindo o 

Brasil na política de concessão americana de crédito da Aliança para o Progresso, o 

que, junto com a atração de investimentos externos, ajudaria o país, a despeito da 

falta crônica de poupança interna (seja ela privada ou pública), a ter a taxa tida 

como necessária de investimento para que obtivéssemos o nível desejado de 

crescimento econômico. 

3. Política de Produtividade Social que compreendia principalmente a política 

salarial, a qual objetivava assegurar a participação dos trabalhadores no mercado 

do trabalho e sua inserção no crescimento econômico futuro. A política, entretanto 

tinha como meta principal o controle da inflação, impedindo um descompasso 

entre a oferta e a demanda, causado pelo desequilíbrio dos salários. Aqui também 

se inseriam as políticas agrária, habitacional e educacional. 

 Dentre as políticas citadas, os pontos que mais relevantes e que tiveram 

mais efeitos, sejam eles negativos ou positivos, foram as políticas salarial, 

monetária e fiscal. Abaixo, as ações específicas realizadas dentro de cada uma 

dessas políticas. 

 

3.2.1. Política Salarial 

 A política salarial do PAEG devia, como encontrado em Lara Resende 

(1992, p. 216) basear-se em três pontos b|sicos: “(i) manter a participaç~o dos 

assalariados no produto nacional; (ii) impedir que reajustamentos salariais 

desordenados realimentem irreversivelmente o processo inflacionário; e (iii)  
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corrigir as distorções salariais, particularmente no Serviço Público Federal, nas 

Autarquias e nas Sociedades de Economia Mista”. 

 Criado em 1940, o salário mínimo foi regulamentado em 1943. No 

Governo Dutra, sofreu congelamento de 1946 a 1950, período durante o qual 

perdeu 30% do seu valor. No segundo governo Vargas, foi reajustado duas vezes, 

atingindo em 1954 o dobro do valor que tinha em 1946. Durante o governo JK, 

apesar do aumento da inflação, o salário mínimo cresceu em termos reais. Entre 

1961 e 1964, entretanto, apesar de reajustado com maior freqüência pelos 

governos Quadros e Goulart, o salário mínimo real perdeu 20% de seu valor 

anterior. 

 Através da circular no10 de 1965 do o ministro extraordinário para 

Assuntos do Gabinete Civil, foi determinada uma forma de ajuste para a 

administração pública federal, recomendada também para a esfera estadual e 

municipal e que no ano seguinte foi entendida para casos de dissídio no setor 

privado. Essa forma de reajuste durou sem modificações até meados de 1968 e 

consistia nos seguintes pontos: 

1. Estabelecimento de salário médio real dos últimos 24 meses anteriores ao mês 

do reajuste; 

2. Sobre tal média incidiria taxa de produtividade; 

3. Acrescentar-se-ia metade da inflação programada pelo governo para o ano 

seguinte; 

4. Ficava estabelecido reajuste anual (Lara Resende, 1992). 

 Como havia pouca liberdade de ação por parte dos sindicados, 

restringidos pelo Governo, o qual determinava a respeito da possibilidade ou não 

da existência de greves, severamente limitadas, a negociação entre trabalhadores e 

empregadores tornou-se bastante restrita. A disputa e a fixação salariais foram 

restritas à fórmula proposta pelo governo. Na medida em que tal fórmula 

reajustava o salário real não com base no pico alcançado à época do último 

reajusta, mas na média do salário real dos últimos 24 meses, esse tendeu a ser 

subestimado. Outra fonte de subestimação era a inflação, tomada com base na 

previsão do governo, a qual foi, durante o período do PAEG, constantemente 

abaixo da inflação observada. 

 Pelos motivos acima citados, o salário mínimo foi, ao longo da duração do 

PAEG, substancialmente reduzido. Em fevereiro de 1964, o índice de salário 

mínimo real era de 126. Esse índice caiu para 103 em março de 1965, quando do  
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primeiro reajuste; para 91, em março de 1966 e em 1967, também em março, 

atingiu a marca de 83 (Lara Resende, 1992). 

 A política salarial levou os índices de salário mínimo real médio a caírem 

durante o período, com quedas de 7% em 1965 e também 7% em 1966. Nos anos 

seguintes as quedas foram menores, porém ainda presentes. Assim como o salário 

mínimo, outros salários também sofreram redução, com os índices de salário anual 

real médio de 1967 do pessoal ligado à indústria de transformação apresentando-

se 9% abaixo do mesmo índice de 1965. 

 

3.2.2 Política Fiscal 

 Entre as estratégias desinflacionaria do PAEG, a contenção de gastos do 

Governo foi aquela que obteve maior sucesso. Contando com a liberdade de ação 

propiciada pela feição autoritária, o governo Castelo Branco teve grande sucesso 

em reduzir os déficits governamentais, tanto pela contenção de gastos quanto pelo 

aumento de arrecadação, o que é bem explicitado no trecho abaixo: 

 
Os impostos diretos e indiretos foram imediatamente 
aumentados. O déficit do governo, como proporção do PIB, 
que era de 4,2% em 1963, já em 1964 declinava para 3,2%, em 
1965 era apenas 1,6% e, em 1966, 1,1%. Também a forma de 
financiamento do déficit foi substancialmente alterada. Desde 
1960, o déficit era quase que integralmente financiado pelas 
emissões de papel-moeda. Em 1965, 55% do déficit foram 
financiados através da venda de títulos da dívida pública e, em 
1966, o déficit foi totalmente financiado pelos empréstimos 
junto ao público. (Lara Resende, 1992) 

 

3.2.3. Política Monetária 

 Enquanto a política fiscal foi eficiente em atingir (ou ao menos se 

aproximar de) seus objetivos, a política monetária foi muito menos eficiente. 

Durante o ano de 1964 permaneceu bastante folgada, até o último trimestre, 

quando houve um arrocho inicial. Em 1965, continuou a expansão monetária 

acima da expansão de preços, sendo a primeira de 83,5%, enquanto que a 

expansão prevista tinha sido de apenas 30%.  

 O descompasso entre a expansão prevista e a observada pode ser 

explicado pelo influxo de capital presente no balanço de pagamentos. Enquanto as 

importações diminuíam, em virtude da redução do crescimento, as exportações 

aumentavam. As importações caíram, em 1965 de volta ao valor de 1950, as  
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exportações, por sua vez, apresentaram nesse mesmo ano o valor recorde, o que 

levou ao superávit de US$331 milhões no balanço de pagamentos. Além disso, o 

Brasil foi, no período de 1963-1967, o quarto maior receptor mundial de ajuda 

externa. Os empréstimos internacionais cresceram em 65% de 1965 em relação a 

1964, os investimentos externos triplicaram. 

 Frente a esse influxo bastante grande pelo lado das transações com o 

exterior, a política monetária foi tíbia na tentativa de conter a expansão dos meios 

de pagamento. A liquidez da economia esteve em franca expansão até o primeiro 

trimestre de 1966, quando houve uma inversão na política. A expansão monetária 

de 1966, em virtude do aperto dos três últimos trimestres, foi de apenas 35,4%, o 

que era bastante pouco, considerando a escalada de preços superior a 50%. 

 

3.3. Efeitos 

 Apesar de não atingir exatamente as metas que haviam sido propostas, as 

políticas econômicas do PAEG obtiveram seus efeitos. Alguns desses efeitos 

puderam ser notados ainda nos primeiros anos de implantação do programa.  

 Em 1964, a inflação variou bastante, tendo crescimento anual de 90% 

segundo o IGP e de 81,3% segundo o IPA. Parte dessa inflação pode ser atribuída 

ao que era chamado na época de “inflaç~o corretiva”, quando os pecos sobem em 

virtude da liberação de variação de alguns preços que estavam fixados, como, por 

exemplo, os aluguéis e as tarifas dos serviços públicos. Outros motivos foram o 

aumento do salário mínimo de 100%, concedido ainda pelo governo Goulart e o 

aumento de 120% para os salários dos militares, concedido imediatamente após o 

Golpe. Em relação ao produto, a relativa liquidez, proporcionada pela política  

monetária menos restritiva que no ano anterior, proporcionou um pequeno 

aumento do mesmo, que cresceu à taxa de 1,23%, segundo a série encadeada de 

Heston, Summers e Aten (2009). Esse crescimento foi puxado pelo bom resultado 

da indústria, que teve aumento de 5%, enquanto que a agricultura cresceu apenas 

1,3%. 

 Durante 1965, com os efeitos do PAEG melhor estabelecidos, podem-se 

notar com mais clareza os mesmos. Nesse ano, a inflação começa a declinar, tendo 

acontecido desaceleração no crescimento dos preços agrícolas no primeiro 

trimestre e, no segundo, dos preços industriais. Segundo Lara Resende (1982), a 

direção da causalidade entre as políticas do PAEG e os efeitos na economia foi a 

seguinte: o aperto monetário de 1963 paralisou a atividade industrial, que entrou 

em recessão no mesmo ano. Enquanto isso, os preços se aceleraram. A maior  
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liquidez relativa, observada no ano seguinte, 1964, promoveu a já mencionada 

recuperação da atividade industrial, mantendo, entretanto, a escalada dos preços. 

Em 1965, fazem-se sentir os efeitos da política fiscal restritiva, com o aumento dos 

impostos e a redução de despesas, essa realizada desde 1961. Junto com o aperto 

de crédito do último trimestre do ano, faz com que a atividade industrial tenha 

uma forte queda. A agricultura tem um ano excepcionalmente bom, com 

crescimento de 13,8% em relação à safra de 1964. Por isso, no primeiro trimestre 

os preços andam em descompasso, os agrícolas subindo em 50% anualizados, 

enquanto os industriais crescem à taxa de 86%, também anualizados. No segundo 

trimestre, começa a valer a política salarial do PAEG, o que freia a aceleração dos 

preços industriais, que crescem, nesse trimestre à taxa anualizada de 69%.  

 Os preços continuam a se desacelerar durante o resto do ano de 1965, 

tanto os industriais quanto os agrícolas. A oferta de moeda, por sua vez, expande-

se aceleradamente. Essa, junto com a facilidade de crédito em 1965 determina um 

ótimo ano para a produção industrial, que cresce à taxa de 11,7% em 1966 em 

relação ao ano anterior. A agricultura, entretanto, apresenta um pior desempenho 

e cresce à taxa de 3,2% apenas. Os preços agrícolas e industriais continuam a 

subir, mas a contínua queda dos salários contribui para a redução da inflação que 

passa de 56,8% para 38%. A redução é significativa, mas bastante reduzida em 

relação ao ano de 1965, quando a inflação havia caído de 86% para 56,8%. 

 A política monetária tem, em 1966 um ponto de inflexão. O governo passa, 

a partir daí a controlar mais severamente a oferta de moeda, o que fica bem 

explicitado no seguinte trecho de Lara Resende (1982, p. 32): 

 

Como que assustado com a perda do controle monetário em 
1965, o governo inicia em 1966 a primeira verdadeira 
experiência com a ortodoxia monetarista. O déficit do Tesouro 
foi reduzido a 1,1% do PIB, quase um quarto da proporção 
observada em 1963. Tal resultado foi obtido tanto através da 
elevação de impostos quanto do corte nas despesas. O 
financiamento do déficit foi feito através da colocação de 
títulos junto ao público e pelo levantamento de empréstimos 
externos. O AID concedeu um empréstimo ao Tesouro no 
valor de Cr$170,7 milhões, o que representava 29% do déficit. 
Pela primeira vez, o déficit da União foi financiado sem 
recurso à emissão. O rígido controle às fontes de emissão 
manteve a taxa de crescimento da moeda em 35,4%. 
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 Apesar do arrocho monetário, o crédito é menos restringido e, segundo 

Lara Resende (1982), isso propicia o crescimento da indústria, que tem variação 

positiva na produção até o último trimestre de 1966, quando entra em recessão. 

 Em 1967, Costa e Silva substitui Castelo Branco na presidência e troca o 

ministério. Delfim Neo substitui Campos na Fazenda e a política econômica do 

governo sofre uma guinada para a heterodoxia. Delfim declara publicamente ser 

tolerável uma inflação de 15% ao ano e prioriza o crescimento econômico, que 

começa a superar a inflação ainda em 1967. Os gastos do governo são expandidos 

e a política monetária é flexibilizada, com expansões monetárias e de crédito acima 

das taxas de inflação. É o fim não-oficial do PAEG e da experiência de ortodoxia 

monetária associada a ele. 

 

4. Conseqüências de Longo Prazo 
 

 Além das alterações imediatas, principalmente nos salários, na inflação e 

no crescimento do Produto, o PAEG também teve conseqüências duradouras para 

a economia brasileira. Por um lado a 'reforma geral' que promoveu na estrutura 

econômica do país propiciou uma melhora no período subseqüente. Por outro, os 

enormes custos sociais em que incorreu, deixaram marcas que perduraram para 

além da duração do programa. Abaixo, duas das principais conseqüências do 

programa no longo prazo. 

 

4.1. Equidade 

 Uma das maiores críticas que se fazem ao PAEG, e aos governos militares 

como um todo é o fato de a desigualdade social ter aumentado no período. Como 

se pode ver no seguinte trecho, extraído de Lara Resende (1982, p. 99), a distância 

entre os “dois Brasis” aumentou muito durante os governos militares, com os 

aumentos de renda e o crescimento econômico concentrado nas mãos de poucos: 

 
(...), a participação na receita nacional de 40% dos que 
pertencem aos grupos de renda mais baixa caiu de 11,2% em 
1960 para 9% em 1970; a dos seguintes 40% caiu de 34,4% 
para 27,8%, enquanto os 5% pertencentes aos grupos de 
renda mais alta aumentaram sua fatia de 27,4% para 36,3%. 
Há também evidências consideráveis de que o salário real 
tenha primeiro declinado na segunda metade da década de  
1960, para então subir a uma taxa significativamente menor 
que a dos aumentos de produtividade. 
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 Como se pode perceber pelo trecho, é patente o aumento da desigualdade 

social durante o período. A política salarial do PAEG, que reajustava os salários 

reais segundo a média do período anterior e não o pico, em um ambiente de 

aceleração inflacionária, prejudicou o trabalhador, já que, como visto, a previsão 

da inflação foi consistentemente inferior àquela observada na prática. 

 Os defensores do regime advogam que o aumento da desigualdade 

ocorreu em virtude do crescimento econômico, que privilegiou a mão-de-obra 

qualificada, mais escassa no país. Esses defensores, dizem ser necessária uma 

melhora qualitativa na educação, para que maiores parcelas da população possam 

se beneficiar desse crescimento, além da diminuição da escassez relativa da mão-

de-obra de alta qualificação em relação à desqualificada. 

 Já os críticos, por sua vez, encaram essa analise como incompleta, ou às 

vezes, viesada. Porque para eles, a escassez de educação é causadora apenas em 

parte do abismo social, sendo muito mais importantes, no período as políticas 

salariais impostas pelo governo. Segundo Baer (2002) “H| evidências significativas 

de que os salários mínimos reais e a média de salários praticados na indústria 

declinaram durante os anos de estabilizaç~o”. 

 

4.2. O “Milagre” 

 Outra possível conseqüência, dessa vez positiva, da reestruturação 

econômica promovida pelo PAEG, foi o chamado “milagre econômico” do final dos 

anos 1960 e início dos anos 1970. Nesse período, a economia brasileira apresentou 

altas taxas de crescimento, tendo o PIB brasileiro crescido a taxas de 11,1% a.a. 

durante 1968-1973. Além do crescimento, também apresentaram-se, no “Milagre”, 

baixas taxas de inflação, com a inflação medida pelo IGP tendo caído de 25,5% 

para 15,6% durante o período. 

 Em Veloso, Villela e Giambiagi (2008), os autores constroem regressões de 

dados em painel com agrupamentos de seis anos, para os períodos 1962-1967 e 

1968-1973 e à partir daí estudam os determinantes do crescimento econômico 

observado no último período, aquele do “Milagre”. Nesse estudo, os autores 

chegam à conclusão de que o PAEG, e as reformas estruturais que promoveu na 

economia foram grandemente responsáveis pelo crescimento observado. Nas 

palavras dos autores: 

 
Esses resultados, combinados com os obtidos para o painel de 
seis anos, são consistentes com a hipótese de que no período 
1964-1967 se "plantou muito para colher pouco", em razão da  
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necessidade de se corrigir os desequilíbrios macroeconômicos 
e os entraves institucionais herdados do Governo João 
Goulart. Por outro lado, a política de estabilização e as 
reformas do PAEG criaram as condições para a aceleração do 
crescimento em 1968-1973. Nossos resultados têm pelo 
menos duas implicações importantes. A primeira é que a 
combinação dos resultados dos painéis de crescimento de seis 
e dez anos conduz a uma interpretaç~o do “milagre” 
econômico brasileiro bastante distinta da que decorre dos 
estudos de aceleração de crescimento de Rodrik e 
Subramanian (2004) e Hausmann et alii (2005). Em 
particular, os resultados indicam que o episódio de aceleração 
do crescimento associado ao “milagre” decorreu em grande 
medida do efeito defasado das reformas associadas ao PAEG. 

 

5. Conclusão 
 

 Como pode ser visto durante o início do presente trabalho, o governo 

Castelo Branco encontrou o país numa situação de grandes instabilidades 

institucional e econômica, as quais foram, inclusive, causa para o golpe que o 

empossou. Em relação à instabilidade econômica o governo, por meio de seus 

ministros Campos e Bulhões, tratou de organizar um programa específico para 

saná-las o PAEG. 

 O Programa centrou-se num tripé de ação. Em primeiro lugar buscava-se 

através da Política Fiscal, reduzir os déficits do governo, tanto pelo aumento dos 

impostos como pela redução dos gastos públicos. Em seguida vinha a Política 

Monetária, que, através do recém criado Banco Central buscava reduzir a expansão 

monetária desenfreada que estava impulsionando a inflação. Por último, mas não 

menos importante, estava a nova Política Salarial, que indexava os salários com 

base nas expectativas de inflação do governo e os ajustava com base no salário real 

médio do período anterior. 

 A Política Fiscal, a mais bem sucedida, teve o grande mérito de conter a 

expansão irresponsável dos gastos do governo, que vinham já de algum tempo. 

Além disso, em 1966 tratou de mudar a forma de financiamento da dívida pública, 

baseando a na emissão de títulos e na obtenção de empréstimos internacionais. A 

Política Fiscal logrou, durante o período em que durou o governo Castelo Branco, 

reduzir o déficit público de 4,2% do PIB em 1963 para 1,1% do PIB em 1966. Além 

disso, segundo Cysne (1994), houve a melhoria do sistema fiscal, com a ampliação 

do sistema de incentivos, com a eliminação de tributos destituídos de  
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funcionalidade, como o do selo, com a progressiva eliminação dos tributos sobre 

lucros ilusórios, com a correção monetária dos débitos fiscais em atraso, e com a 

substituição do antigo imposto de vendas e consignações, incidente em cascata, 

pelo imposto sobre e circulação de mercadorias, incidente sobre o valor 

adicionado. 

 A Política Monetária, diferentemente da fiscal, não foi levada com 

severidade desde o início. Isso ocorreu em virtude da intenção do governo de não 

prejudicar completamente o crescimento econômico para combater a inflação. A 

partir de 1966, entretanto, houve uma mudança e a política monetária tornou-se 

mais restritiva, com a expansão monetária daquele ano sendo de apenas 34,5%, 

enquanto os preços subiam à taxa de 50%. 

 A Política Salarial, importante para a contenção da inflação, foi, como visto 

na seção 4, a mais criticada do Programa. Isso porque, como efeito colateral, a 

política reduziu os salários dos trabalhadores e contribuiu para o aumento da 

desigualdade social no Brasil. 

 Como um todo, o PAEG foi, na verdade um programa de sucesso. Apesar 

de não cumprir as metas estabelecidas de redução da inflação, o Programa reduziu 

o ritmo inflacionário de 80% a 90% nos anos de 1963 e 1964 para cerca de 25% 

em 1967. Isso, sem que nenhum ano do período fosse de recessão, com 

crescimento do PIB a taxas de 1,29% em 1964, 4,40% em 1965, 0,84% em 1966 e 

3,43% em 196715. Além disso, como visto na subseção 4.2, o programa, com sua 

estabilização da economia, foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento 

econômico do período subseqüente. 

 A questão que fica, e para a qual ainda não há consenso entre os 

historiadores econômicos é de saber se havia alternativa ao PAEG. O programa 

estabilizou a economia brasileira e foi vital para os períodos de pujança 

posteriores. Os seus custos, entretanto, talvez tenham sido demasiado altos para a 

sociedade. 
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Resumo 

 

 O objetivo principal desse artigo é responder à pergunta: por que existe 

comércio internacional? A teoria tradicional responde que é pelo fato dos países 

serem diferentes, isto é, existem ganhos de comércio quando a vantagem 

comparativa é explorada. Entretanto, uma nova teoria surge com a ideia de que o 

mundo não apresenta retornos constantes de escala nem concorrência perfeita, 

mas sim retornos crescentes e concorrência imperfeita controlados por economias 

de escala. Em suma, a resposta não é unívoca, e sim uma combinação das várias 

teorias desenvolvidas até então. 

 

Palavras-Chave: comércio internacional, teorias de comércio, vantagem 

comparativa. 
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1. Introdução 
 

 Até meados do século XVIII, não existia ainda nenhum estudo concreto 

sobre causas e efeitos da produção de mercadorias sobre a vida das pessoas. Os 

trabalhos eram dispersos tanto no tempo quanto no local, e não havia uma linha de 

pensamento contínua que promovesse o estudo da vida material das sociedades. A 

economia como ciência só viria a nascer na Grã-Bretanha, graças a imprescindíveis 

contribuições de Adam Smith, David Ricardo, entre outros. 

 Uma possível explicação sobre porque a ciência econômica veio a se 

consolidar depois de outras ciências é o fato dela estar intimamente ligada à 

produção em larga escala - e com objetivos de troca -, o que somente se 

desenvolveu depois da revolução comercial. O sistema feudal pode ter contribuído 

no sentido de que, pequenos e seletos grupos privavam os demais de desfrutarem 

da sua liberdade de produzir, comercializar e consumir. 

 Ao passo que tal sistema foi se deteriorando, o mundo caminhava numa 

direção em que os indivíduos tinham a liberdade de realizar trocas de 

mercadorias, almejando seu próprio ganho. Embora essa característica inata que o 

ser humano tem de realizar intercâmbio tenha sido limitada durante um longo 

período na história da humanidade, ela encontrou seu espaço com as mudanças 

políticas ocorridas. 

 Como dizia Adam Smith, “ao buscar seu próprio interesse, o indivíduo 

freqüentemente promove o interesse da sociedade de maneira mais eficiente do 

que quando realmente tem a intenção de promovê-lo”. Essa frase resume qual era 

a ideologia desses primeiros filósofos: o liberalismo econômico. Tanto Smith 

quanto Ricardo defendiam que o livre comércio era a melhor política externa a se 

adotar, uma vez que ambas as partes poderiam se beneficiar das trocas de 

mercadorias. 

 Tendo em vista que vários estados nacionais haviam se formado em 

unidade, e todos procuravam maximizar seus ganhos, surge a seguinte pergunta: 

por que esses países realizavam comércio entre si? Se o objetivo é ganhar com a 

produção, qual seria motivo que explica o fato de ter havido tanto comércio dos 

mais variados tipos de bens entre os estados? O primeiro a explicar 

consistentemente as causas do comércio internacional foi David Ricardo com sua 

teoria da vantagem comparativa. 
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2. Modelo Ricardiano de vantagem comparativa 
 

 Quando economistas tentam explicar alguns fenômenos, várias 

simplificações são feitas de modo a tornar seus modelos os mais objetivos 

possíveis, colocando nesses somente as variáveis relevantes em questão. Para 

análise do comércio internacional, considera-se, inicialmente, a teoria que foi 

pioneira no sentido de explicar formalmente as causas do intercâmbio de 

mercadorias entre países, a qual foi fundamentada pelo economista britânico 

Ricardo (1817). 

 Com a finalidade de construir um modelo inicial que possa explicar as 

interações entre dois países distintos, considera-se o trabalho como único fator de 

produção de uma economia local e outra estrangeira. Ou seja, consiste 

basicamente no fato de que o valor das mercadorias é determinado pelo trabalho 

que foi empregado na sua produção. 

 É certo que ambos os países terão produtividades diferentes, uma vez que 

possuem tecnologias variadas. Tendo em vista essa heterogeneidade e 

considerando que apenas dois tipos de bens são produzidos, é razoável a ideia de 

que o país local pode ser mais eficiente na produção dos dois bens, porém é 

equivocada aquela que prega a não interação das duas economias, por razões que 

serão expostas adiante. 

 Toda produção tem limitações, o agricultor só pode plantar nas terras que 

possui e o artesão só pode confeccionar de acordo com seus insumos e seu tempo 

disponível. A análise se restringirá a esse último recurso, ou seja, as economias 

local e estrangeira terão um limite de trabalho que poderá ser empregado na 

produção dos dois bens. Cada uma então, chega a um impasse no que concerne 

sobre a decisão de qual bem produzir. Ao optar pelo primeiro, deixa-se de 

produzir determinada quantidade do segundo, que é denominado custo de 

oportunidade. Esse custo depende, logicamente, de quão eficiente a economia é ao 

produzir o primeiro e o segundo bem. 

 O pressuposto mais básico de toda essa análise é que ambas as economias 

querem consumir a maior quantidade possível. Surge daí a dúvida de qual 

alternativa seria a melhor, especialização e troca ou isolamento e auto-suficiência. 

Pode ser verdade que a economia local é mais produtiva em termos absolutos nos 

dois bens, mas em termos relativos, ela será mais produtiva apenas em um. E 

devido a essa verdade irrefutável, se a economia local se especializar na produção 

daquele bem que ela é mais produtiva proporcionalmente ao outro (o contrário é  
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aplicado à economia estrangeira), por meio da troca essas duas economias 

poderão consumir mais do que o fariam se não houvesse essa divisão da produção 

entre as duas. 

 Esse é o conceito de vantagem comparativa de Ricardo que explica como 

os países podem desfrutar das suas diferenças ao acordarem em realizar trocas. 

Ou seja, quando a economia local se dedica à produção de um bem que tem menor 

custo de oportunidade em relação ao da economia estrangeira, (do mesmo modo 

esta última tem menor custo de oportunidade na produção do outro bem em 

relação àquela) ambas desfrutam de ganhos de comércio e estão em uma situação 

ao melhor do que estariam se não o realizassem. 

 De certo, a total aceitação dessa teoria implica, conseqüentemente, a 

defesa de que o livre comércio é a melhor política a ser adotada por todos os 

governos. O próprio Ricardo, por sinal, defendeu tais medidas no âmbito político. 

 A questão, por esse ponto de vista, é analisar como que os países se 

interagem, tendo em vista as suas escolhas no que se refere à produção e em quais 

condições a especialização se dará. Cabe porquanto ressaltar que os salários 

relativos das duas economias são de enorme importância, ao passo que esse 

depende dos preços pagos pelas duas mercadorias em jogo e pelas suas 

respectivas produtividades. 

 Como o trabalho é o único fator de produção, sua remuneração será dada 

pelo preço do bem produzido. Dessa forma, supondo que cada economia se 

especialize em determinado bem, o salário relativo da economia local em relação à 

estrangeira será proporcional ao preço do bem que ela escolhe produzir vezes sua 

respectiva eficiência na produção do mesmo e inversamente proporcional ao 

preço do outro bem que a economia estrangeira produz, ponderado, também, pela 

sua produtividade. 

 Vê-se, então, que os salários relativos estarão entre as produtividades 

relativas de cada país, resultando no fato de que cada um tem vantagem de custo 

em apenas um bem. Partindo desse simples modelo, é possível analisar alguns 

padrões de comércio internacional, onde certamente existem vários bens. A 

especialização e produção de determinado bem se realizará para aquela economia 

que o produzi-lo de forma mais barata. Isto é, o salário relativo é menor que a 

razão entre as produtividades para cada bem. 

 Tem-se então o estabelecimento de uma teoria de comércio internacional 

consistente, se não a fosse, não teria resistido ao difundido protecionismo até 

meados do século XX. O modelo ricardiano tem esse ponto positivo de explicar os  
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padrões do comércio, mesmo quando a análise é feita com vários bens, fato que 

condiz com o que é observado no balanço de pagamentos dos países: uma vasta 

gama de produtos comercializados. 

 A teoria da vantagem comparativa era bem condizente com o tipo de 

comércio existente na época da primeira grande era da globalização, tempos de 

engrenagens e telégrafos, pois, o comércio era efetuado por diferentes países e 

diferentes bens. Logo, uma teoria que explicasse que ambos os lados poderiam se 

beneficiar com suas diferenças, evidentemente, seria de grande aceitação. 

 Entretanto, como é ressaltado por Krugman (1987), foi depois de cento e 

setenta anos de prestígio inabalável que novos questionamentos surgiram no 

sentido de que o mundo não parecia apresentar retornos constantes de escala e 

competição perfeita como pregavam os modelos ricardianos. 

 Não obstante esse problema de adequação do tipo de mercado às 

características globais, a teoria ricardiana tem algumas peculiaridades que a 

tornam incompleta. A principal fragilidade da teoria é desconsiderar as possíveis 

mudanças na divisão de rendas entre os indivíduos que o livre comércio pode 

trazer. 

 A fonte dessa vulnerabilidade é adotar apenas o trabalho como fator de 

produção existente. Logo embutir no modelo outros fatores que contribuem no 

âmbito produtivo seria algo que poderia sanar esse problema ignorado por 

Ricardo. 

 

2.1. Complementação à teoria ricardiana 

 O conceito de vantagem comparativa faz muito sentido quando se chega à 

conclusão de que, para a determinação do custo de produção, o que se deixa de 

produzir de outro bem é de extrema importância, e essa ideia permite que os 

países negociadores consumam uma cesta acima de suas respectivas 

possibilidades de produção. Entretanto, esse modelo desconsidera o custo de 

transporte que se tem para deslocar a mercadoria entre países. 

 Como Samuelson (1954) ressalta, uma parte da mercadoria simplesmente 

se perde ao longo do percurso e tendo isso em mente, é preciso saber se os custos 

de transporte são tão grandes que se chega ao ponto de ser mais vantajoso o 

próprio país produzir o dado bem ao comprá-lo no exterior. 

 Levando em consideração que os países só irão comercializar se os custos 

de transporte forem acessíveis, surge um novo conceito que Deardoff (2004) 

chama de vantagem comparativa local. Seu nome bem sugestivo diz que a análise  
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de vantagem comparativa entre dois países só faz sentido ao passo que estes 

possam de fato comercializar a um custo de transporte relativamente baixo 

comparado ao custo de produção total. 

 Atualmente é difícil dar ênfase a esse novo conceito uma vez que os custos 

de transporte se reduziram consideravelmente. É perfeitamente possível um país 

latino americano possuir vantagem comparativa em relação ao Japão em 

determinado bem e desfrutar de ganhos. Portanto, historicamente, o conceito que 

antes era local tende a se transformar em global, e o que não é difícil de enxergar, é 

que o progresso tecnológico que permitiu que o mundo se integrasse de uma 

maneira interdependente através do comércio. 

 O próprio Smith (1776) em seu livro precursor, Uma investigação sobre a 

natureza e a causa das riquezas das nações, argumenta que o estabelecimento da 

navegação como principal meio de transporte foi de fundamental importância para 

o desenvolvimento do comércio, uma vez que seus custos eram aproximadamente 

15 vezes menores em relação ao terrestre. 

 A afirmação ricardiana de que todos lucram com o comércio e que a 

redistribuição de riquezas provinda deste é inexistente tampouco goza de plena 

veracidade. Se assim o fosse, não faria algum sentido a pressão que sindicatos de 

indústrias exercem sobre o governo contra a livre entrada de industrializados no 

país. 

 O que se observa é que o comércio pode sim alterar as distribuições de 

riquezas de um país, pois a proporção de distintas atividades econômicas já é 

heterogênea de antemão. Um país pode ter maior quantidade de terras férteis 

enquanto outro pode ter acumulado muito capital a partir de suas transações. Ou 

seja, os países possuem diferentes dotações de fatores, que lhe são específicos 

devido a motivos geográficos, históricos, etc. 

 

3. Modelo de fatores específicos 
 

 Para uma melhor compreensão dos efeitos do comércio internacional, é 

necessário, portanto, conceber outros fatores de produção além do trabalho, como 

capital e terra. Assim sendo, enquanto anteriormente a produtividade de um país 

era calculada tendo referência o quão produtivo era na utilização do trabalho para 

a produção do bem, agora a função de produção depende de mais variáveis, ou 

seja, leva em consideração o conjunto dos fatores envolvidos.  
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 Para tanto, é verdade que o fator apresenta retornos decrescentes, i.e. um 

aumento adicional de capital270 no processo produtivo terá um retorno 

proporcionalmente menor. Essa hipótese é crucial para a diferença entre o modelo 

ricardiano e o modelo de fatores específicos. Uma vez que a curva de possibilidade 

de produção no primeiro modelo era uma reta, devido ao custo de oportunidade 

ser constante a qualquer nível de produção, nesse último será uma curva, pois sua 

inclinação depende da razão das produtividades marginais dos dois bens 

produzidos, que são função do nível de produção. 

 Considerando agora os bens 1 e 2 como manufatura e alimento, 

respectivamente, e deixando constantes capital e terra, o objetivo é analisar quais 

serão efeitos na produção dos bens quando o fator trabalho é alterado. Quando 

muito trabalho é empregado na produção de manufaturas (do outro lado menos 

trabalho será empregado na produção de alimentos visto a restrições que sempre 

será presente), o produto marginal que um homem a mais na escala de produção 

traz é cada vez menor, e isso faz com que o custo de oportunidade de manufaturas 

em termos de alimentos seja cada vez maior, reforçando a ideia de que a curva de 

possibilidade de produção é côncava. 

 O pressuposto básico para a constatação da racionalidade econômica é o 

conceito de maximização de lucros por parte de uma firma371. Considerando que 

isso será verdade, ou seja, no que concerne ao tratamento em relação ao fator 

trabalho, uma firma manufatureira contratará mão de obra até que a receita 

marginal iguale ao custo marginal, o que equivale a 

 

               

  

 O mesmo se dará para o setor produtor de alimentos, o produto marginal 

vezes seu respectivo preço será igual ao mesmo salário, uma vez que os salários 

tendem a ser iguais, devido a livre mobilidade do fator. 

 

               

  

                                                      
2 Adota-se que capital é usado apenas na produção de manufaturas enquanto terra só é empregada na 

agricultura. Logo, o único fator de produção em comum a ambos os setores é trabalho, que graças a sua 

mobilidade, pode se deslocar de um para outro. 
3 Os países são constituídos de firmas maximizadoras de lucros. 
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 Pela existência de retornos decrescentes nos fatores de produção o 

produto marginal é negativamente inclinado em relação à quantidade do fator 

empregada, desse modo, estão definidas as funções de demanda por trabalho por 

parte setor manufatureiro e agrícola como (1) e (2), respectivamente. 

 Uma alteração das configurações dos mercados certamente tem um efeito 

sobre os trabalhadores, os capitalistas e os proprietários de terras, entretanto, 

nesse caso não é possível todos ganharem, visto que esses têm objetivos 

conflitantes. O capitalista quer maximizar lucros, assim o faz se minimizar custos, e 

nestes é incluída a folha de salários. Do outro lado, o trabalhador quer receber o 

maior salário possível, porém seu objetivo obviamente coincide com o do 

capitalista. Portanto, esse é um jogo de contrapartidas onde certamente um ganha 

e outro perde. 

 Um aumento de PM em relação a PA, por exemplo, faria com que a demanda 

por trabalho na produção de manufaturas aumentasse, resultando em um 

acréscimo do salário, porém em proporção menor. O aumento da quantidade de 

trabalho empregada no setor manufatureiro, necessariamente vem de uma 

redução do uso de mão de obra no setor produtor de alimentos, uma vez que a 

quantidade de trabalho na economia é fixa. Os efeitos sobre os trabalhadores são 

incertos apenas com essa informação, pois não se sabe se o aumento dos salários 

em termos de alimentos compensa a sua redução em termos de manufaturas. 

 Do outro lado, o capitalista certamente lucra com o aumento de preço do 

produto que vende, o proprietário de terras, entretanto não está feliz com a 

mudança, pois seu lucro se reduziu e ficou mais caro comprar manufaturas. Em 

suma, basta uma simples alteração nos preços relativos para que se observe uma 

razoável redistribuição de riquezas entre os indivíduos de uma economia. 

 Para fazer conclusões sobre a distribuição de renda entre dois países, 

considere uma economia nacional que seja eficiente na produção de manufaturas e 

uma economia estrangeira cuja especialidade é o setor agrícola. Pelo fato de 

existirem diferentes combina funções de fatores de produção e apresentarem 

diferentes tipos de tecnologia, os preços relativos provavelmente não serão os 

mesmos para os dois países. 

 Tomando como referência o preço das manufaturas em termos de 

alimentos, PM/PA, este será menor na economia nacional em comparação com a 

estrangeira, dado que a primeira tem vantagem de custos na produção 

manufatureira. O inverso é observado no mercado de alimentos, ou seja, PM/PA 

será maior na economia estrangeira. É fácil de ver que se esses dois países vierem  
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a realizar intercâmbio, o primeiro exportaria manufaturas e importaria alimentos, 

ao passo que o último se tornaria importadoras de manufaturas e exportador de 

alimentos. 

 Tendo em vista as diferenças entre os preços relativos de ambos os países, 

é razoável o fato de que, em um ambiente onde o comércio se realizará, os preços 

tenderão a se aproximar de um valor médio. Sendo assim, o estabelecimento do 

comércio causará um aumento do preço relativo da manufatura na economia 

nacional e uma diminuição deste na economia estrangeira. Essa mudança é 

suficiente para que os capitalistas nacionais e os proprietários de terras 

estrangeiros fiquem em melhor situação comparados aos seus respectivos 

conterrâneos. 

 Pode-se concluir, portanto, que o livre comércio beneficia os exportadores 

cujo fator específico é mais bem aproveitado, enquanto prejudica aqueles que 

concorrem com a importação de bens provinda de produtores mais eficientes. 

 

4. Modelo de Heckscher-Ohlin 
 

 Pela teoria ricardiana, o comércio é justificado pela eficiência do trabalho, 

ou seja, esse é o único fator que determina os padrões de troca. Há alguns 

contextos, entretanto, em que o comércio internacional não condiz com o princípio 

de vantagem comparativa. Por exemplo, é bastante razoável a ideia de que um país 

exporta determinado bem simplesmente por ter em seu território recursos 

favoráveis para tal, independentemente da sua produtividade relativa do trabalho. 

 O modelo de Heckscher-Ohlin surge como outra teoria do comércio 

internacional e foca em analisar a disponibilidade dos fatores de produção entre os 

diversos países e como esses últimos se aproveitam de seus recursos. 

 Diferentemente do modelo de vantagem comparativa, neste, considera-se 

trabalho e terra como insumos e não se fala mais em quantidade necessária para 

produção, mas sim em quantidade utilizada para tal472. Isso se deve ao fato de que 

os agentes agora têm certa liberdade de escolha entre os dois insumos, o que 

dependerá de quão intensamente utilizam cada um e evidentemente de seus 

preços relativos, seja w/r a razão entre salário e renda da terra. 

                                                      
4 Quando se tem apenas trabalho com fator de produção, a produção de uma unidade do bem exigirá 

uma quantidade necessária fixa, haja vista sua produtividade constante. Ao passo que se tem dois 

fatores, a produção pode ser obtida por diversas combinações entre os mesmos. 
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 Em uma economia que produz apenas tecidos e alimentos, mesmo se não 

realizar comércio com outros países, uma mudança em w/r trará modificações no 

preço dos bens que utilizarem determinado fator de produção. Por exemplo, se os 

salários aumentarem em relação à renda da terra, aqueles bens que utilizarem 

trabalho intensivamente (nesse caso, tecidos) terão seus preços relativos elevados. 

 Por características inatas de produção, sabe-se que na produção de 

alimentos o fator terra é predominantemente utilizado, enquanto na produção de 

tecidos, trabalho é o que mais se adota. Desse modo, o preço relativo dos insumos 

terá grande efeito (e positivo) sobre o preço relativo dos bens, PT/PA
5.73 

 Ou seja, se houver um aumento do preço da renda da terra, o preço dos 

alimentos em relação ao de tecidos certamente aumenta, uma vez que os custos de 

produção (majoritariamente em terra) igualam ao seu respectivo preço em um 

ambiente competitivo. Conseqüentemente, os proprietários de terra saem 

ganhando enquanto os capitalistas perdem dada uma simples modificação em w/r. 

Esse modelo tem, portanto, a importante propriedade de explicar as distribuições 

de renda entre as classes a partir de alterações de parâmetros da economia. 

 A parte essencial do modelo de Heckscher-Ohlin é que quando a 

intensidade do uso da terra674 é muito alta, a economia será eficaz na produção 

daquele bem que cujo fator de produção majoritário também for terra. Em termos 

gerais, uma economia se especializará naquele bem cujo fator majoritariamente 

empregado na sua produção for abundante em termos relativos.  

 Supondo que exista uma economia local cuja oferta de trabalho é 

abundante em relação a sua oferta de terra, e que, analogamente, há uma 

economia estrangeira que seja intensiva em terras. Pelo que foi exposto acima, a 

primeira produzirá tecidos mais eficientemente, resultando em que seu preço de 

tecidos em termos de alimentos (PT/PA) seja baixo em relação ao estrangeiro. 

Sendo assim, seria muito vantajosas para ambas as partes realizarem comércio, a 

primeira exportando tecidos e a última alimentos.  

 Depois que a troca é realizada observa-se uma convergência de preços 

relativos, na economia local, PT/PA aumenta enquanto na estrangeira este diminui. 

Conseqüentemente, os capitalistas locais estarão em melhor situação, uma vez que 

implicitamente suas rendas aumentaram. Não se pode falar o mesmo sobre os  

                                                      
5 PT/PA é o preço do tecido, medido em termos do preço de alimentos. 
6 Como nesse modelo só existem dois fatores, a intensidade do uso da terra mede a intensidade do uso 

da terra em comparação com trabalhado, i.e. A razão terra-trabalho. 
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proprietários de terra, pelo contrário, ao se estabelecer o comércio, sua situação 

piorou dado o efeito dicotômico da convergência de preços relativos entre duas 

economias. Do outro lado, os agricultores estrangeiros se beneficiaram com o 

comércio, haja vista que o preço dos alimentos em termos dos tecidos aumentou, 

ao passo que o setor têxtil estrangeiro sofreu perdas. 

 Em suma, nesse modelo, ao se estabelecer comércio entre duas 

economias, aqueles cujo fator de produção majoritário coincide com o fator 

abundante do país terão ganhos de comércio, enquanto os outros sofrerão perdas. 

 Todos esses modelos apresentados até então tem a particularidade de que 

as diferenças entre os países é fundamental para explicar o comércio entre eles. 

Também é verdade que, na elaboração dessas teorias, é pressuposto que existem 

retornos constantes de escala, o que, a partir da metade do século XX, os 

economistas passaram a questionar, surgindo várias pesquisas sobre o assunto. 

 De Vernon (1966) a Krugman (1979), a literatura tem angariado várias 

contribuições quanto reformulação da teoria de comércio internacional na direção 

de um novo modelo que melhor se encaixe aos padrões mundiais: economias de 

escala e competição imperfeita. 

 

5. Modelo de economias externas e retornos crescentes 
  

 Como Krugman (1990) ressalta, a segunda metade de século XX passou 

por uma revolução na teoria de comércio internacional no sentido de que os novos 

modelos diferem em princípios fundamentais, tanto nos pressupostos de retornos 

de escala quanto na estruturação do mercado.  É o que se chama de nova teoria do 

comércio7.75 

 Um ótimo exemplo para explicar algumas novas diretrizes que essa teoria 

se engaja seria o fato de que a teoria convencional vê o comércio mundial se dando 

com produtos como trigo, enquanto a nova teoria o vê com produtos como avião. 

Não é por acaso que os exemplos de bens nos últimos capítulos se restringiram a 

esses tipos comuns. 

 Ademais, as teorias convencionais ignoram os aspectos qualitativos das 

mercadorias, enquanto a nova teoria salienta que esse quesito é de grande 

importância e que parte das trocas podem ser explicadas por esse aspecto. O que 

sugere que pode surgir comércio entre dois países em que os bens exportados e  

                                                      
7 New Trade Theory 
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importados sejam da mesma característica, porém de qualidades diferentes. Esse é 

um caso de concorrência monopolística, pois cada produtor consegue diferenciar 

seu produto dos demais de maneira que, de certa forma, esse tem um poder de 

monopólio, mesmo enfrentando concorrência. 

 O princípio da vantagem comparativa nesse momento perde toda sua 

importância pela incapacidade de explicar esse tipo de comércio, chamado de 

intra-indústria. Este é normalmente observado entre aqueles países cuja razão 

capital- trabalho é parecida, enquanto o comércio inter-indústria (troca de tecidos 

por alimentos, por exemplo) é particular a países cuja razão capital- trabalho é 

distinta. 

 A nova teoria reconhece que as diferenças entre países podem ser uma 

causa de comércio, mas de comércio inter-indústria, e pode sim ser explicado pela 

vantagem comparativa. Entretanto, países podem comercializar porque existem 

vantagens inerentes à especialização em um eixo geográfico. As economias de 

escala na produção de aviões são tão grandes que o mercado mundial só pode 

acomodar alguns produtores eficientes, e desse modo, poucos centros de produção 

prevalecerão. 

 Mesmo se dois países fossem idênticos, é bem mais provável que apenas 

um se especializaria na produção de aviões, e certamente, apenas com o comércio 

seria possível abastecer todo o mercado mundial. O que a nova teoria diz, é que 

principalmente entre países parecidos, o comércio é feito para tirar proveito dos 

retornos crescentes de escala e não das diferenças entre os países. 

 Os mercados que agora são regidos por retornos crescentes, contudo, não 

podem ser representados em concorrência perfeita, uma vez que agora existe 

certo poder de determinação de preços tanto em nível doméstico quanto 

internacional. É preciso, portanto, uma modelagem no sentido de considerar que 

os mercados são imperfeitos, algo que não é nada trivial. 

 As ferramentas usadas para descrever o comércio sob retornos constantes 

já eram bem dominadas pelos economistas desde a época de Ricardo, já as 

necessárias para a descrição de um ambiente imperfeitamente competitivo eram 

desconhecidas. Não obstante, até meados de 1940, a ciência econômica tendia a 

seguir uma linha de resistência matemática mínima, ao passo que o nível esperado 

de rigor foi crescendo fortemente na discussão econômica. Foi até que em 1970 

surgiu uma nova teoria de organização industrial, a qual proveu à profissão uma 

série de modelos de competição imperfeita. Isso permitiu rápido aprimoramento 

da teoria, sendo que Krugman (1979) se tornou centro de referência. 
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 A partir da década de 80, um maior volume de trabalhos se concentraram 

no estudo das economias externas, uma vez que sua importância para a teoria do 

comércio deixou de ser marginal. De economias externas, entende-se que são 

economias de escala que se aplicam ao nível setorial, ou seja, o tamanho do setor 

como um todo que é a chave da questão, como bem observa, Marshall (1920). 

 As economias externas tem algumas características que a diferenciam de 

empresas isoladas. Primeiramente, existe um mercado comum de trabalho, pois, 

devido à proximidade geográfica, existe a possibilidade de fácil realocação de 

funcionários entre empresas, diminuindo o intervalo de contratação, o que é bom 

para ambos. 

 Assim sendo, algumas tarefas, como a qualificação e o treinamento de 

mão-de-obra, representam custos reduzidos para as empresas locais, as quais se 

apropriam de processos de aprendizado que são exógenos à firma, porém 

endógenos ao conjunto local de produtores e a organismos de apoio e suporte à 

atividade das firmas, como bem expõe Garcia (2006). 

 Ademais, a transbordamento de conhecimento é feita de forma ágil e 

eficiente, resultando em maior produtividade e redução de custos. Ou seja, quando 

a inovação tecnológica é atingida por empresas pioneiras, o processo de 

assimilamento por parte das demais é atingido de maneira mais fluente: a 

chamada externalidade positiva age com toda sua força. Foray (1991) chega a 

utilizar o termo “atmosfera industrial” para elucidar a importância das 

externalidades, como se essas estivessem pairando no ar. 

 Não menos importante é a existência de fornecedores especializados, que 

contribuem para a provisão de insumos prontamente. Essas empresas são atraídas 

a estabelecer unidades – produtivas, comerciais ou prestadoras de serviços, nos 

sistemas locais –, já que eles conseguem ter acesso a esses produtos e serviços a 

custos relativamente mais baixos. 

 Dessa forma, imaginando dois países bem parecidos, um com economias 

externas e outro sem, é muito provável que aquele terá uma vantagem na 

produção da respectiva mercadoria comparado ao outro. Portanto, a organização 

do sistema de produção em um pólo industrial geograficamente concentrado 

gerou retornos crescentes de escala e melhorou as condições desse país frente à 

concorrência internacional. 

 Em melhores palavras, fortes economias externas tendem a se perpetuar 

no comércio inter-indústria devido à experiência previa que já alcançaram. Mesmo 

se um país conseguir vantagens de custos sobre esse, isso não será suficiente para  
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que consiga ganhar na competição. Ou seja, o grau da especialização pode ser tão 

alto até ao ponto de ser mais expressivo que os ganhos da vantagem comparativa 

entre dois países. 

 

6. Evidências a cerca das teorias do comércio internacional 
 

 Um estudo empírico feito pelo economista Balassa (1965) constatou que 

as transações feitas pelos Estados Unidos e Reino Unido podiam ser explicadas 

pela vantagem comparativa. Em uma regressão linear logaritimizada, chegou-se à 

conclusão de que o volume de exportações americanas por britânicas era, de certa 

forma, proporcional à razão entre as suas produtividades do trabalho.  

 A aplicação da teoria ricardiana de vantagem comparativa no mundo real 

é de grande aceitação na literatura, várias pessoas se encarregaram de analisar se 

os dados conferem com a teoria, entre essas está MacDougall (1952) e Davis 

(1998). Na maioria dos casos, elas foram felizes com suas conclusões, i.e., 

conseguiram identificar casos do comércio internacional consistentes com a teoria 

ricardiana.  

 Pelo fato do maior volume de comércio se restringir aos países 

desenvolvidos entre si, em outras palavras, devido a superioridade do comércio 

Norte-Norte em relação ao Norte-Sul ou mesmo ao Sul-Sul, houve uma tendência 

na literatura de que retornos crescentes e economias de escala que representam a 

melhor teoria. Pois, de acordo com a teoria convencional, o comércio é realizado 

para tirar vantagem das diferenças entre as nações, contudo, países desenvolvidos 

não são tão diferentes assim. 

 Davis (1997), entretanto, mostra que a observação de que grande parte do 

comércio mundial é Norte-Norte, a maioria sendo bens de mesma intensidade de 

fator, não pode prover nenhuma evidência no sentido de preferir retornos 

crescentes ao invés de vantagem comparativa. Para ele, as pessoas ignoram a 

ligação crucial entre dotações e os volumes de comércio proporcionados pela 

tecnologia. 

 Por outro lado, alguns economistas que se engajaram em realizar testes 

empíricos para a comprovação do modelo de Heckscher-Ohlin, como Treer (1993), 

ressaltam que as simplificações do modelo de simetria de tecnologia são 

impraticáveis em um mundo tão heterogêneo e dessa forma, a aplicação do 

modelo deve ser feita de forma cautelosa a fim de respeitar as suas suposições.  
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Estudos feitos no Japão, onde essa propriedade é verificada com quase perfeição, 

porém, garantiram a plausibilidade do modelo. Vide Davis (1996). 

 Por fim, Davis (1994) argumenta que, devido à diferença entre dotação de 

fatores entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, o comércio Norte-Sul 

poderia ser explicado pelo modelo de Heckscher-Ohlin, embora a aplicação dessa 

teoria exigisse algumas reformula funções em relação a seu formato original. 

 Para Krugman (1991), um bom exemplo de economias externas seria o 

cinturão manufatureiro876 estabelecido no nordeste dos Estados Unidos desde a 

segunda metade do século XVIII. Mesmo depois do centro de produção agricultora 

e mineral ter sido transferido para o oeste, o cinturão persistiu às mudanças 

econômicas. 

 Portanto, não era por motivos de vantagens em recursos naturais que 

essas empresas permaneceram concentradas em uma parte relativamente 

pequena do território americano, mas sim pela vantagem de permanecerem perto 

umas das outras. Uma vez que o cinturão foi estabelecido, não era de interesse de 

nenhum produtor individual deixar o mesmo. 

 

7. Conclusão 
 

 As teorias de comércio internacional têm seus pontos fortes e fracos. A 

teoria de vantagem comparativa, por exemplo, consegue explicar os padrões de 

comércio, entretanto, não abrange como que interações na economia causam 

redistribuições de renda entre as pessoas. Do mesmo modo, a teoria de economias 

externas tem uma melhor configuração no sentido de que a caracterização de seus 

modelos são mais condizentes com a realidade, porém não explica os padrões de 

comércio. 

 De modo geral, pode-se afirmar que o comércio internacional, 

historicamente falando, gerou crescimento para os países que o adotaram. Essa 

afirmação pode gerar contestações por parte daqueles que se sentiram 

injustificados pela forma como se desenvolveu o mesmo, principalmente pelos 

países subdesenvolvidos. Longe de querer questionar as políticas de comércio e 

como se desenvolveram ao longo dos anos, a questão é que o isolamento, em 

grande maioria dos casos, não traz prosperidade a nenhuma nação. 

                                                      
8 Manufacturing belt. 
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 Depois de analisar separadamente cada uma das teorias de comércio 

internacional e ter em mãos estudos que comprovaram, de certa forma, a 

veracidade de cada uma delas em distintos ambientes, conclui-se que o comércio 

internacional não pode ser explicado por uma vertente, apenas. Ou seja, embora as 

teorias sofram algumas restrições em alguns casos particulares, todas têm sua 

importância na determinação das causas de comércio entre países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

236 

 

 

 

 

PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

INTERNACIONAIS 
 

UM TRATAMENTO EM JOGOS EVOLUCIONÁRIOS 
 

 

    Alexandre Balduino Sollaci177 
 

Orientador: Gil Riella 
 

 

 

 
Resumo 

 

 Este artigo investiga a eficácia da liderança como estratégia capaz de 

aumentar a provisão voluntária de proteção a fontes de recursos naturais que se 

situam em mais de uma nação. Para tal, tratamos a proteção ambiental como um 

bem público cuja provisão será modelada através de um jogo evolucionário com o 

agregador de weakest-link. A conclusão é que a liderança somente é equilíbrio do 

jogo quando a provisão de proteção já é máxima. Os resultados apresentados são 

importantes para decisões de políticas públicas e para tratados ambientais 

internacionais. 

 

Palavras-Chave: jogos evolucionários; weakest-link; bens públicos internacionais; 

recursos naturais. 

 

 

 

                                                      
1 Email para contato: alexandresollaci@gmail.com 



  

237 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2010 

 

1. Introdução 
 

 O problema da provisão ótima de bens públicos ganhou novo fôlego nos 

últimos anos com o reconhecimento de bens públicos internacionais. Esse tipo de 

bem público, segundo Binger (2003) em seu relatório para o Committee for 

Development Policy da ONU, pode ser uma commodity, recurso, serviço ou 

conjunto de regras ou leis que tenha impactos substanciais capazes de ultrapassar 

fronteiras nacionais; além disso sua provisão em quantidades eficientes depende 

da ação conjunta de diversos países. O obstáculo criado com o advento de um bem 

dessa natureza deriva do fato de não haver qualquer tipo de “governo mundial” 

capaz de provê-lo. Surge, portanto, a necessidade da ação coletiva entre países. 

 Um exemplo clássico de bem público, que nesse caso se torna 

internacional, é a proteção. Fica claro que proteção é um bem público quando 

pensamos na defesa nacional: é impossível excluir alguém de seu uso, e, uma vez 

existente, o custo de proteger uma pessoa a ais é nulo. Entretanto, algo que 

julgamos dever ser protegido nem sempre está dentro da jurisdição de um único 

governo. Esse é o caso de fontes de recursos naturais: a floresta amazônica, o 

aqüífero do Guarani, grandes rios e lagos, etc. 

 O grande problema enfrentado na tentativa de criar mecanismos que 

aloquem os recursos eficientemente na provisão voluntária de um bem público é o 

incentivo que os agentes têm de se tornarem caronas, isto é, de mentirem sobre as 

suas verdadeiras preferências na tentativa de pagar menos pela provisão do bem 

público, esperando que outros paguem o suficiente para provê-lo. Uma vez que o 

bem público é não excludente, não como impedir que o carona se utilize desse bem 

da forma que desejar. É nesse sentido que Green e Laffont (1977) apresentam uma 

classe de mecanismos de taxação onde a decisão ótima de cada agente é revelar 

suas verdadeiras preferências quanto ao bem público. Da mesma maneira, Groves 

(1973) e Groves e Ladyard (1974, 1977) formulam mecanismos que inserem a 

provisão voluntária de bens públicos num contexto de equilíbrio geral, resolvem o 

problema dos caronas e tornam a provisão eficiente no sentido de Pareto. Pode-se 

ainda citar outros autores que lidam provisão voluntária de bens públicos, como 

Ladyard e Roberts (1975), Kim e Walker (1984) Bergstrom, Blume e Varian 

(1986), Murdoch e Sandler (1997), Cadsby e Maynes (1999) e Sanghavi e Hajek 

(2008). Além destes, Dutta e Radner (2006, 2009) modelam a emissão de gás 

carbônico, que pode ser considerada um “mau público”, por diferentes países,  
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concluindo que a emissão ótima seria constante ao longo do tempo e igual entre 

países. 

 Nesse caso, os resultados previstos pela teoria econômica nem sempre são 

animadores. O famoso artigo de Hardin (1968) é um exemplo de como a ação 

individual pode ser desastrosa quando os indivíduos maximizam a sua própria 

utilidade sem se darem conta das externalidades geradas por suas ações. Não 

obstante, outros autores argumentam que a privatização não necessariamente é a 

única ou a melhor solução para a “tragédia dos comuns" de Hardin. Seabright 

(1993) argumenta que comunidades locais por vezes desenvolvem métodos 

informais sofisticados de administração de recursos de propriedade coletiva. O 

mesmo resultado é encontrado em Wade (1987), que usa como exemplo alguns 

vilarejos do sul da Índia. Da mesma forma, Dietz et al (2003) argumentam que, 

apesar da complexidade necessária, alguns sistemas de governança adaptativa são 

regentes eficazes de vários recursos. 

 No entanto, os estudos citados se concentram em comunidades 

relativamente pequenas, o que facilita a coordenação entre indivíduos e a 

aplicação de punições caso algum indivíduo faça uso inapropriado do recurso. 

Esses resultados são improváveis de serem observados quando tratamos de bens 

públicos internacionais. Nesse caso, dado o grande número de indivíduos com 

acesso ao uso do recurso comum e as dificuldades decorrentes disto (o problema 

de coordenação se agrava, a possibilidade de observar mau uso de um indivíduo 

isolado se torna pequena, etc.), a tragédia dos comuns é o resultado mais plausível. 

Isso nos leva a crer que existe a necessidade de algum tipo de fiscalização do uso 

desses recursos, que pode ser dada através da proteção de suas fronteiras - 

provendo um bem público internacional. 

 Nesse contexto, Dutta e Radner (2006; 2009) idealizaram um modelo que 

tenta descrever como se comportarão as emissões de gases estufa através de um 

jogo dinâmico, onde os jogadores são diferentes países que têm funções de ganho 

decrescentes com o aumento da emissão de gases estufa, porém crescentes nos 

custos envolvidos na redução das emissões. Desse modelo, os autores chegam a 

um estado estacionário onde todos os países produzem uma quantidade constante 

de gás estufa. 

 No entanto, na maioria dos estudos encontrados na literatura há sempre 

algum tipo de coordenação entre os jogadores, suficiente para fazer valer algum 

mecanismo de taxação uma vez reveladas as preferências dos jogadores ou algum 

tipo de punição caso alguém desvie da emissão acordada. Porém, o que acontece  
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quando esse tipo de coordenação não existe? Mais especificamente, se estamos 

querendo estudar o problema de bens públicos internacionais e não há qualquer 

mecanismo de taxação plausível entre países, devemos adotar um modelo onde as 

decisões de provisão de um bem público são feitas de forma descentralizada sem 

qualquer tipo de autoridade que possa impor algum mecanismo de taxação. Para 

isso, nos utilizamos da teoria dos jogos evolucionários. 

 A teoria dos jogos evolucionários pode ser entendida como uma espécie 

de refinamento do conceito de equilíbrio de Nash. Com efeito, Friedman (1991) 

mostra que um equilíbrio evolucionariamente estável, dadas algumas condições, 

consiste também em um estado estacionário dinamicamente estável. Arce M. 

(2001) se utiliza desse instrumental e introduz a estratégia de Liderança no jogo. 

Um líder nesse sentido é um jogador que se predispõe a sempre ofertar alguma 

quantidade mínima do bem público e a igualar a oferta de qualquer outro jogador, 

caso este oferte mais que o líder. A partir disso, Arce M. (2001) conclui que a 

liderança quase sempre aumenta a chance do perfil de estratégias onde todos os 

jogadores provêem o máximo de bem público possível se tornar um ponto de 

equilíbrio. No contexto da ação coletiva internacional, Oliveira, Faria e Arce M. 

(2005) confirmam esse resultado, mostrando que, dependendo da curvatura da 

função de bem-estar social, a liderança pode alterar significativamente o equilíbrio 

de um jogo. Por fim Oliveira e Riella (2010) adicionam ao modelo assimetria de 

custos na provisão do bem público e demonstram que a liderança ainda tende a 

levar o jogo a um equilíbrio cooperativo com maior provisão do bem público. 

 Como esse instrumental se aplica ao problema da necessidade da proteção 

das fronteiras de fontes de recursos naturais contra uso indevido? Em primeiro 

lugar, a segurança de uma região obedece a um tipo especial de agregador de 

utilidade. Na maioria dos casos, a utilidade que um indivíduo ganha com a 

provisão de um público depende da soma da provisão de todos os jogadores. 

Podemos citar como exemplo disso a iluminação pública ou a redução da emissão 

de gases estufa. Contudo, Hirshleifer (1983, 1985) mostrou que esse é apenas um 

dos possíveis agregadores existentes. Em particular, um dos agregadores 

sugeridos por Hirshleifer, conhecido como weakest-link, é o mais adequado para a 

caracterização da proteção de fronteiras. Tomemos como um  exemplo hipotético 

um lago que passa por dois países e que deve ser fiscalizado para evitar sua 

poluição. Se um dos países tem um regulamento ambiental extremamente rígido 

mas o outro não se preocupa com a limpeza da água do  lago, de nada adianta a 

fiscalização do primeiro país, uma vez que o lago será contaminado de maneira  
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aproximadamente uniforme pela poluição despejada no segundo país. O total de 

provisão de um bem nesse agregador é dado pela provisão mínima dentre todos os 

indivíduos responsáveis. A modelagem no presente artigo será feita por meio da 

teoria dos jogos evolucionários levando em conta o agregador de weakest-link, 

onde os jogadores são diferentes países e as estratégias são provisões de proteção 

da fronteira de algum recurso. 

 O restante desse artigo se estrutura da seguinte forma. A seção 2 

apresenta os fundamentos teóricos do modelo, definindo estabilidade 

evolucionária e estabilidade neutra. A seção 3 introduz o modelo e a seção 4 

discute alguns dos resultados. A seção 5 apresenta uma breve discussão dos 

resultados, comparando-os com Oliveira, Faria e Arce M. (2005). Por fim, a seção 6 

conclui. 

 

2. Fundamentos teóricos 

 

2.1. Caracterização de estabilidade evolucionária 

 A teoria dos jogos evolucionários nasceu a partir de uma tentativa de 

explicar o comportamento de seres vivos em relação ao seu meio ambiente. Os 

jogadores são indivíduos que jogam alguma estratégia apenas por instinto, e não 

por pensarem ser a estratégia racional. Nesse contexto, uma estratégia 

evolucionariamente estável seria aquela capaz de sobreviver às pressões da 

seleção natural, e, portanto, uma estratégia que se adapte bem ao seu meio-

ambiente. 

 Da mesma forma que Weibull (2002), para caracterizar tal estratégia, 

suponhamos um jogo simétrico com dois jogadores selecionados aleatoriamente 

de uma população grande. Cada um deles é “programado” a jogar uma estratégia 

quando selecionado. Por simplicidade, existem apenas duas estratégias: a 

incumbente e a mutante. Uma estratégia incumbente x é dita evolucionariamente 

estável se, para toda estratégia mutante y, existir algum número positivo, chamado 

de barreira, tal que, caso o número de jogadores mutantes seja menor que essa 

barreira, então x proporciona um retorno maior que y. 

 Uma definição formal de estratégia evolucionariamente estável é devida a 

trabalhos de Maynard Smith e Price (1973) e Maynard Smith (1974). A forma 

como ela é apresentada aqui se deve a Taylor e Jonker (1978). 
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 Definição. Seja         possíveis estratégias de uma população descrita 

por    o conjunto de estratégias dessa população. x será estratégia 

evolucionariamente estável (ES) se somente se: 

 

                   278 

                                     

 

 A intuição dessas duas condições é bem simples. Para que x seja 

evolucionariamente estável, a condição de primeira ordem diz que não pode 

existir nenhuma estratégia diferente de x que possa dar um ganho maior que x 

quando jogado contra x. Em caso de igualdade na condição de primeira ordem, 

então a estratégia mutante não pode ser melhor resposta a si mesma, caso 

contrário, poderia invadir a população. 

 O corolário dessa definição é que todo equilíbrio evolucionariamente 

estável é também um equilíbrio de Nash. Para chegar a essa conclusão basta notar 

que um perfil evolucionariamente estável é formado por estratégias que são 

melhores respostas entre si, logo, (x,x) é equilíbrio de Nash. Nesse sentido, o 

conceito de equilíbrio evolucionariamente estável pode ser entendido como um 

refinamento do equilíbrio de Nash. 

 No entanto, a teoria possui algumas limitações. Essa abordagem se aplica 

apenas a jogos com dois jogadores, e a estabilidade evolucionária é um teste de 

robustez contra apenas um mutante por vez. Supõe-se, portanto, que mutações são 

raras e a população volta ao seu estado inicial antes do surgimento de outro 

mutante. Outro ponto importante é a hipótese de uma população grande. Ela é 

necessária dada a suposição de que as ações de um indivíduo não afetam as de 

outros no futuro, ou seja, as ações de cada indivíduo devem ter peso negligenciável 

na população. 

 

2.2. Estabilidade neutra 

 Apesar da teoria dos jogos evolucionários ser bastante útil, ela é também 

restritiva ao supor que não existem duas estratégias que podem coexistir. Se duas 

estratégias proporcionam o mesmo benefício quando jogadas uma contra a  

                                                      
2 A notação u(x,y) representa o ganho auferido pelo jogador 1 quando ele joga x, dado que o jogador 2 

jogou y. Não há necessidade de diferenciar o ganho dos jogadores uma vez que todos os equilíbrios 

serão da forma (x,x) e os jogadores têm funções de utilidade idênticas; logo, o ganho de ambos será o 

mesmo. 
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outra ou entre si, é razoável supor que ambas possam existir na mesma população 

sem que se eliminem mutuamente. Seguindo Oliveira, Faria e Arce M. (2005) 

introduzimos um conceito um pouco modificado de estabilidade. 

 Definição. Seja         possíveis estratégias de uma população descrita 

por    x será estratégia neutramente estável (NS) se somente se: 

 

                  

                                     

 

 Uma estratégia neutramente estável impossibilita que tanto x quanto y se 

eliminarem mutuamente como estratégias estáveis quando nenhuma é 

estritamente melhor que a outra. Além disso, as propriedades acima descritas 

permanecem válidas, uma vez que a vantagem da estratégia neutramente estável 

reside apenas no fato de que ela não elimina estratégias indiferentes. 

 

3. Modelo 
 

 Nosso modelo consiste em repetidos jogos com dois jogadores 

selecionados aleatoriamente de uma população grande o suficiente. Cada 

indivíduo dessa população tem uma função de utilidade representada por 

 

                                  

 

onde x1 e x2 são as quantidades de bem público providas por cada um dos 

jogadores, c é o custo unitário da provisão do bem público e Q = min{x1,x2} é o 

agregador de quantidades. 

 Uma interpretação que pode ser dada à função custo linear é a de uma 

aproximação conservadora dos custos reais. Contudo, caso essa hipótese não seja 

razoável para um dado tipo de análise, ela pode ser facilmente alterada. O 

agregador de quantidades que foi utilizado no modelo é do tipo weakest-link, 

conforme sugerido por Hirshleifer (1983). 

 Sem perda de generalidade e mantendo o modelo o mais simples possível, 

restringimos as estratégias de provisão do bem público a níveis de provisão. Se o 

agente não provê bem público, ele joga 0; se ele provê uma quantidade mínima 

maior do que zero, ele joga 1; se provê o máximo possível, joga 2. Por fim, 

introduzimos a estratégia de liderança, descrita por 



  

243 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2010 

 

L         = 1, se x = 0,1 

            = 2, se x = 2, L 

 

 A intuição por trás dessa estratégia é a seguinte: um agente que é líder se 

propõe a sempre prover ao menos um mínimo de bem público, e igualar a provisão 

de qualquer outro agente, caso esta seja maior que a sua. 

 A última hipótese do modelo, que pode ser entendida como uma espécie 

de retornos decrescente de escala dos ganhos da proteção, é caracterizada pela 

equação 

 

                          

 

               Apresentamos abaixo os jogos com e sem liderança em sua forma normal: 

 

 J
o

g
a

d
o

r 
1

   
  Jogador 2 

 0 1 2 

0 f(0), f(0) f(0), f(0) – c f(0), f(0) – 2c 

1 f(0) – c, f(0) f(1) – c, f(1) – c f(1) – c, f(1) – 2c 

2 f(0) – 2c, f(0) f(1) – 2c, f(1) – c f(2) – 2c, f(2) – 2c 

 

Tabela 01: Jogo sem liderança 

Elaboração própria 

 

Jo
g

a
d

o
r 

1
 Jogador 2 

 0 1 2 L 

0 f(0), f(0) f(0), f(0) – c f(0), f(0) – 2c f(0), f(0) – c 

1 f(0) – c, f(0) f(1) – c, f(1) – c f(1) – c, f(1) – 2c f(1) – c, f(1) – c 

2 f(0) – 2c, f(0) f(1) – 2c, f(1) – c f(2) – 2c, f(2) – 2c f(2) – 2c, f(2) – 2c 

 L f(0) – c, f(0) f(1) – c, f(1) – c f(2) – 2c, f(1) – 2c f(2) – 2c, f(2) – 2c 

 

Tabela 01: Jogo com liderança 

Elaboração própria 

 

4. Resultados 
 

 Nesta seção, apresentamos os resultados mais relevantes da análise dos 

jogos idealizados. A importância de nos preocuparmos, primeiro, com o jogo sem 

liderança é justamente porque estamos interessados em saber se a introdução da  
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estratégia de liderança melhora as chances de um equilíbrio cooperativo em (2,2). 

Caso contrário, a liderança se torna uma estratégia infrutífera, no sentido de que 

ela não adiciona nenhuma outra qualidade ao jogo. 

 Para facilitar a análise, podemos notar que o jogo sem liderança só admite 

equilíbrios com estratégias puras, como mostra a proposição 1. 

 Proposição 1. No jogo sem liderança, qualquer estratégia mista não é 

Neutramente Estável (NE). 

 Uma possível interpretação para esse resultado é que um jogador nunca 

será indiferente entre ofertar níveis diferentes de proteção. Posto de outra 

maneira, ao mudar seu nível de proteção, um jogador terá sempre um ganho 

estritamente positivo ou negativo. 

 Proposição 2. O equilíbrio (2,2) é Neutramente Estável no jogo sem 

liderança se e somente se f(2) - f(1) ≥ c. 

 Proposição 3. No jogo com liderança, (2,2) e (L,L) são equilíbrios NE se e 

somente se (2,2) é equilíbrio NE no jogo sem liderança. 

 As proposições 2 e 3 avaliam as condições em que o conjunto de 

estratégias (2,2) é neutramente estável. O que as proposições dizem é que a 

condição para que esse conjunto de estratégia constitua um equilíbrio 

neutramente estável é a mesma em ambos os jogos: com e sem liderança. Isso nos 

leva a concluir que a liderança, para os propósitos discutidos aqui, é uma 

estratégia sem grande relevância, uma vez que ela não altera os possíveis 

resultados do jogo. 

 

5. Discussão 
 

 Podemos comparar as conclusões deste artigo com os resultados de 

Oliveira, Faria e Arce M. (2005) que usam um modelo semelhante, mas com o 

agregador de soma (“summation aggregator”). No caso do agregador de soma, os 

autores descobrem uma relação entre a concavidade da função de utilidade dos 

jogadores e a eficácia da estratégia de liderança: a liderança será neutramente 

estável se essa função tiver um grau de concavidade suficientemente baixo. Essa 

conclusão pode ser explicada intuitivamente em termos do ganho marginal da 

provisão do bem público, ou seja, quando o benefício marginal da provisão do bem 

público diminui lentamente, o ganho da sociedade com provisões mais altas desse 

bem é maior, e, portanto o líder tem mais chance de ser bem sucedido. Ao 

mudarmos o agregador para o weakest-link, eliminamos completamente o  
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benefício marginal da provisão do líder, já que o aumento unilateral da provisão de 

um bem público não altera o bem estar dos jogadores. O líder, portanto, nunca será 

bem sucedido, e mostramos que a liderança somente será neutramente estável no 

caso em que ela não afeta a provisão do bem público, ou seja, quando ambos os 

jogadores já provêem o máximo possível. 

 Outra maneira de interpretar esse jogo é imaginando que ambos os 

jogadores já se comportam como líderes no jogo sem liderança, no sentido de que 

ambos provêem o máximo de bem público. Nesse caso, a liderança sempre será 

uma estratégia neutramente estável, mas nunca terá o poder de alterar o resultado 

do jogo em termos de ganhos para a sociedade. Este sem dúvida é um resultado 

negativo, dado que é razoável supor que, na maioria dos casos, podemos observar 

níveis baixos ou sub-ótimos de proteção ambiental, e seria desejável uma maior 

preocupação com a manutenção dos recursos naturais. No entanto, podemos 

argumentar que ele é igualmente importante para decisões de políticas públicas ou 

para a confecção de tratados ambientais internacionais. Além disso, fica clara a 

necessidade de outro tipo de mecanismo para atingirmos uma provisão eficiente 

de proteção ambiental. 

 

6. Conclusão 
 

 Nesse artigo, usamos o instrumental teórico dos jogos evolucionários para 

tentar modelar uma situação onde diferentes jogadores provêem um bem público 

internacional. Especificamente, os jogadores são diferentes países e o bem público 

é qualquer recurso natural que transcenda fronteiras, seja ele um lago, uma 

floresta ou qualquer outro. Vimos que o caso da proteção da fronteira desses 

recursos contra a poluição, por exemplo, segue a regra do agregador de weakest-

link. Dado isso, comparamos dois jogos: um jogo em que os jogadores provêem 

segundo níveis distintos do bem público e outro em que, além desse níveis, 

introduzimos a estratégia de liderança na provisão do bem público. Infelizmente, 

mostramos que a liderança, nesse caso, não afeta o resultado do jogo, no sentido 

de que, em ambos os jogos, um equilíbrio cooperativo onde os jogadores provêem 

o máximo possível é atingido segundo as mesmas condições. 

 Os resultados obtidos no presente artigo podem ser expandidos para 

modelos multipopulacionais, que englobam, por exemplo, assimetrias de custo, e  

para outros tipos de agregadores, também ainda pouco explorados na literatura, 

como é o caso do agregador de  best-shot. 
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Apêndice A (Demonstrações) 
 

 Proposição 1. No jogo sem liderança, qualquer estratégia mista não é 

Neutramente Estável (NE). 

  

 Demonstração 

  

 Caso 1. Se x joga apenas 0 e 1 com probabilidades positivas, então (x, x) 

não é NE. 

 Prova: Para que x seja NE, é necessário que seja equilíbrio de Nash. Logo, 

u(1, x) = u(0, x), o que é equivalente a 

 

                                  

 

onde x(i) é a probabilidade de x jogar i. 

 Da condição acima, temos que necessariamente  

             mas então               , o que implica que               . 

Desse modo, o perfil (x, x) não pode ser estratégia NE. 

 

 Caso 2. Se x joga apenas 0 e 2 com probabilidades positivas, então (x, x) 

não é NE. 

 Prova: Do que foi discutido acima, temos que, analogamente, u(2, x) = u(0, 

x), o que implica que 

 

                                    

 

Para que isso seja verdade, temos que                             

             . Logo, x não é NE. 

 

 Caso 3. Se x joga apenas 1 e 2 com probabilidades positivas, então (x, x) 

não é NE. 

 Prova: Se u(2, x) = u(1, x), então 
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 Para tanto, temos que                                

             . Desse modo, x não é NE. 

 

 Caso 4. Se x joga 0, 1 e 2 com probabilidades positivas, então (x, x) não é 

NE. 

 Prova: Agora, temos três igualdades para considerar, que são u(0; x) = u(1; 

x) = u(2; x). Dessa condição, obtemos 

 

                                                                    

                                                                       
                                                              

                                                  

 

 Da terceira equação do sistema concluímos que                  

             . Da condição de rendimentos decrescentes,                 

            
          

 
. Sabemos que                          

 
          

 
                                    o que significa que 

u(2,2) > u(0,2). Desse modo, x não pode ser estratégia NE. 

 

 Proposição 2. O equilíbrio (2,2) é Neutramente Estável no jogo sem 

liderança se somente se             . 

 

 Demonstração 

 

 Para que (2,2) seja um equilíbrio neutramente estável no jogo sem 

liderança, é necessário que (a)              , e, em caso de igualdade, que 

             ; e (b)              , e, em caso de igualdade,                

 De acordo com (a), temos que                   deve ser verdadeira 

pois, em caso de igualdade, a condição                  sempre se sustenta. 

Logo,                é condição necessária e suficiente para a equação (a). No 

caso da equação (b), se               é lógico que                  . Da 

condição de rendimentos decrescentes, sabemos que                 

                      . Logo,                               

        , portanto,              , o que é o mesmo que              . 

Desse modo,              é condição suficiente para que a equação (b) seja 

verdadeira. 
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 Proposição 3. No jogo com liderança, (2, 2) e (L, L) são equilíbrios NE se e 

somente se (2, 2) é equilíbrio NE no jogo sem liderança. 

 

 Demonstração 

 

 Para que (2,2) seja NE no jogo com liderança, as três condições de 

primeira ordem a seguir devem ser cumpridas: 

 

                

                

                

 

 As duas primeiras condições são exatamente iguais às condições no jogo 

sem liderança (proposição 2). Da terceira, caso haja igualdade, temos que 

                                 , que sempre é verdadeiro. Além 

disso,                                    também é sempre verdadeiro. 

Logo, (2,2) é equilíbrio de Nash no jogo com liderança se e somente se 

             . 

 Para que (L,L) seja NE no jogo com liderança, 

 

                                    

                                    

                                 

 

 Nota-se que, em termos de payoff, essa são as mesmas condições que 

devem se manter para que (2,2) seja NE no jogo com liderança; logo, (L,L) é NE se 

e somente se (2,2) é NE. 
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Resumo 

 

 O método para desenvolver software de código aberto depende de 

programadores que revelam seus códigos na expectativa que outros 

programadores também o façam. Os incentivos do código aberto são diferentes 

dos incentivos tradicionais da propriedade intelectual, levando à diferentes tipos 

de ineficiência. Este artigo faz uma revisão da teoria e de evidências empíricas que 

explicam porque programadores participam na comunidade de código aberto ao 

invés de deixar seu código privado. O artigo analisa também o impacto de projetos 

de código aberto no bem estar social. 
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1. Introdução 
 

 Softwares de código aberto, que tomaram a cena em meados dos anos 90, 

são produzidos de uma forma completamente diferente de softwares comerciais. 

Os trabalhadores geralmente não são pagos, a administração é limitada e as 

restrições legais ao uso do produto são modestas (LERNER e TIROLE, 2004). O 

processo de desenvolvimento em um ambiente de código aberto possui várias 

características, mas geralmente envolve programadores tornando o código 

produzido por este disponível, e de graça, para usuários ou outros programadores. 

Geralmente esta distribuição de códigos estará sujeita a licenças que serão 

discutidas ao longo do texto. 

 O movimento de código aberto mostrou ser um grande fenômeno. Para ter 

ideia, o sistema operacional LINUX opera em torno de 29 milhões de máquinas 

(LinuxCounterSite) e o servidor Apache já roda em mais de 100 milhões. Contudo 

COMINO et al.(2005), mostram que a natureza das atividades do código aberto 

está mudando rapidamente. A extensão do impacto do código aberto no mercado 

ainda é desconhecida, mas este artigo mostra um “retrato” de qual foi o impacto do 

código aberto, até os dias atuais, e como acadêmicos tentam explicá-lo. 

 Na seção 2 são mostrados vários argumentos de como o código aberto 

pode agir como mecanismo de incentivo, e irei comparar estes com usos 

tradicionais de propriedade intelectual. Na seção 3 focarei em como colaborações 

de código aberto é organizado. Na seção 4 observarei algumas conseqüências no 

bem estar. Na seção 5 irei mostrar como produtores softwares de código privado 

reagem à entrada de softwares de código aberto no mercado. A seção 6 concluirá o 

artigo. 

    

2. Incentivos econômicos 
 

 Projetos de código aberto surgiram para apoiar um produto (software) em 

que o compartilhamento de códigos mostra ser bastante útil, mas não é necessário 

pela lei de propriedade intelectual. Copyrights para software podem ser 

registrados sem que seja necessário revelar todos os códigos, e geralmente os 

códigos não são incluídos em patentes de software. 

 Porém códigos podem ser compartilhados sobre a forma de licenças, mas 

o tipo de ambiente inovador importa. Se as ideias são escassas, sendo que cada 

inovação depende de um agente aleatório e de compartilhamentos prévios, a  



  

254 

 

Software de código aberto: principais questões 

 

utilização de proteção por meio de copyrights e patentes serviriam apenas para 

travar a atividade inovadora. Já no regime de código aberto o compartilhamento 

total é automático, e assim encoraja novas ideias e a reutilização dos códigos por 

desenvolvedores que não poderiam ser identificados em um modelo de copyrights 

e patentes. O que mais surpreende é que isto pode ser feito preservando os 

incentivos. 

 Alguns autores estudaram a comunidade de projetos de código aberto. 

Quando os desenvolvedores foram questionados sobre os seus incentivos para 

participarem da comunidade, estes responderam: uso próprio, complemento de 

produtos privados vendidos no mercado, sinalização, educação e motivos sócio-

psicológicos como altruísmo e diversão. Em relação a problemas técnicos que os 

contribuintes desejam reportar, GOSH et al. (2002) encontram que 39.8% estão 

tentando melhorar o produto de outros desenvolvedores, 27% estão tentando 

idealizar um novo produto e 29.6% estão tentando resolver problemas que não 

foram solucionados pelos produtores de software privado. 

 Para controlar o fato de que as respostas possam ter sido afetadas pelo 

número e quantidade de frases das questões, LAKHANI e WOLF (2005) utilizam 

fator de análise para agrupar as respostas em quatro classes: trabalhadores que 

são motivados primeiramente por educaç~o/estímulos intelectuais (“Aprendizado 

e divers~o”, 29%), necessidade sem motivos laborais (“Hobby”, 27%), necessidade 

por motivos laborais (“Profissionais”, 25%) e por senso de obrigaç~o/comunidade 

(“Ideologia comunit|ria”, 19%). As duas categorias correspondentes à necessidade 

dos desenvolvedores participarem dessa comunidade correspondem a cerca da 

metade de todos que responderam. 

 Questionários feitos na comunidade do LINUX encontraram que a maioria 

das firmas produtoras de hardware abre os seus códigos porque esperam:  

* continuar recebendo doações similares de terceiros (61.4%) e benefícios 

advindos do esforço de outros participantes para encontrar e consertar bugs 

(59.9%).  

* ser conhecidas como um bom participante na comunidade (58.9%).  

* que outras pessoas trabalhem nos seus códigos futuramente (57.7%).  

 Empregados que trabalham para companhias de software indicaram os 

mesmos motivos, mas com ênfase em marketing (sinalização e reputação). Este 

efeito é maior para firmas pequenas e jovens do que para as mais velhas e 

estabelecidas. (HENKEL, 2005b). 
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2.1. Propriedade intelectual e código aberto 

 Como o fator chave do código aberto é justamente o software se tornar de 

domínio público, o projeto de código aberto não funcionará tão bem como um 

mecanismo de incentivo em um ambiente onde a ideia é prevenir a imitação. Pelo 

contrário, o objetivo de colocá-lo em domínio público é justamente para encorajar 

a imitação. Na verdade, pode ser visto que o código aberto funcionará melhor em 

um ambiente onde o conhecimento (software) criado servirá como um 

complemento para um outro bem que não terá sua lucratividade afetada pela 

imitação, ou onde os motivos para inovar são intrínsecos e não tem nada a ver com 

apropriação de valor. 

 SCOTCHMER (2004) distingue entre ter ideias, que é um processo 

aleatório e sem custo, e inovar, que requer investimento. O autor assume que a 

firma i é resumida como sendo um indicador do seu valor comercial e do seu custo 

privado (     ). A complementaridade é descrita na função lucro da firma i, onde n 

é o número de contribuintes do projeto, e f cresce positivamente em relação 

àquele, porém limitado. 

 

          

 

 É fácil notar que a complementaridade produz um efeito de rede: 

contribuintes preferem desenvolver projetos de código aberto com um número 

grande de participantes. Mesmo que o código de um desenvolvedor possa ser 

utilizado por outro qualquer, o valor comercial se mantém. Logo deve ser 

assumido que o valor comercial deve vir então de um produto privado que se 

relaciona com o software de código aberto. 

 Para comparar o software de código aberto com patentes, deve-se assumir 

que, caso firmas mantenham suas contribuições privadas, para obter a licença que 

permite sua reprodução, deverá ser pago um preço l. Então com n contribuintes, 

cada firma ganha uma renda da licença igual a (n-1)l. Contudo, cada firma possui 

também uma obrigação de (n-1)l, logo existe encargos de rede devido às licenças. 

GPL280 leva ao mesmo resultado sem que seja necessário pagar a taxa l e sem que 

ocorram encargos de negociação. 

                                                      
2 GPL ou General Public License , foi idealizada por Richard M. Stallman em 1989. É a licença com maior 

utilização por parte de projetos de software livre, e é baseada em quatro liberdades: liberdade de 

executar o programa para qualquer propósito, liberdade de estudar o programa livremente e poder 
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 Observe que participar de um esquema como esse pode não ser o ótimo 

tanto sobre a ótica privada quanto sobre a social, caso a maioria dos usuários não 

sejam desenvolvedores, já que a comunidade de código aberto geraria benefícios 

não-recíprocos para terceiros. Se este fato for observado como maioria e o custo 

de desenvolvimento for alto, um esquema melhor seria o de royalties. 

 Agora suponha que as contribuições sejam cumulativas. MAURER e 

SCOTCHMER (2006) mostram que, neste contexto, a inovação privada passará 

pelos mesmos problemas que em um contexto de complementaridade. Se as ideias 

são escassas, uma licença do tipo que seja necessário identificar o desenvolvedor 

não funcionará muito bem. Neste contexto é possível perceber quanto o GPL pode 

ser bastante útil.  Diferente do caso de complementaridade, as trocas de 

conhecimento não são simétricas porque desenvolvedores que surjam 

posteriormente podem se comportar como caronas, mas não vice-versa. Na 

ausência do GPL, desenvolvedores podem se sentir tentados a agir como caronas 

com os códigos dos desenvolvedores que vieram anteriormente e torná-los 

privados, cobrando royalties. Com o GPL ele só pode cobrar royalties construindo 

o seu próprio código do zero, o que pode se tornar mais custoso do que utilizar 

códigos prévios e aceitar o GPL. 

 Já que o objetivo de tornar o código aberto é encorajar a imitação e o uso, 

o código por ele mesmo não pode ser utilizado como fonte de lucro para o seu 

desenvolvedor. Mais à frente será discutido como projetos de código aberto 

podem ser utilizados como mecanismo de incentivos. 

 

2.2. Uso próprio 

 Escrever códigos para software não faz parte apenas de trabalho 

voluntário. LAKHANI e WOLF (2005) observam que 86% dos que trabalham por 

razão laboral em algum projeto recebem algum tipo de remuneração, e não 

surpreendentemente estes trabalham quase duas vezes mais que trabalhadores 

voluntários. Mas, ao mesmo tempo, o uso próprio inclui um número substancial de 

atividade não comercial. Estes autores descobrem que 27% dos contribuintes da 

SourceForge381 escrevem códigos para usos não laborais. 

                                                                                                                                 
adaptá-lo para suas necessidades, liberdade de redistribuir cópias de modo a ajudar o próximo e 

liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar seus aperfeiçoamentos para toda a comunidade. 
3 O maior portal de código aberto do mundo, que funciona como um localizador centralizado de 

software para controlar e manter o desenvolvimento de código aberto, atuando também como um 
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 O incentivo de uso próprio pode levar a uma subprodução de código, já 

que os desenvolvedores não recebem o retorno dos benefícios concedidos a 

terceiros. Enquanto a reciprocidade com a comunidade de código aberto possa 

evitar a duplicação, não consegue, no entanto, evitar este problema de incentivos.  

 

2.3. Bens e serviços complementares 

 Foi observado na subseção 2.1. que a atividade de código aberto não pode 

diretamente ser fonte de lucro, mas que ela deve, na verdade, se associar a bens e 

serviços que o sejam. 

 WEST e GALLAGHER (2004) referem ao código aberto como “P&D 

agrupado”. As firmas ir~o compartilhar seus códigos para testar software, 

consertar bugs e para adquirir melhorias, feedback e extensões.  Tudo isso, em 

outro caso, deveria ser feito independentemente e com custos maiores. 

Contribuintes decidem cooperar porque o software de código aberto está ligado a 

vários tipos de bens e serviços que não são rivais, o que permite aos 

desenvolvedores receberem benefícios. 

 Firmas comerciais tendem a não participar do desenvolvimento de código 

aberto quando existe muita concorrência entre elas (VON HIPPEL, 2002; 

HARHOFF et al., 2003). Este último autor desenvolve um modelo com dois 

usuários que produzem inovações individualmente, e são competidores 

imperfeitos que vendem produtos que são aperfeiçoados quando o software de 

código aberto melhora. O autor analisa também que existe um incentivo das 

próprias firmas em não abrir seus códigos e esperarem que a outra o faça. Logo é 

observado que quando a competição e as inovações são altas, e o custo de adotar a 

nova tecnologia também é alto, o equilíbrio encontrado será o de que nenhuma 

firma irá abrir seu código. Agora quando o custo de adotar a nova tecnologia é 

menor que os benefícios gerados, então existe um equilíbrio onde as duas firmas 

irão abrir seus códigos. 

 HENKEL (2005a) formula um modelo onde duas firmas necessitam de 

duas tecnologias diferentes para poderem produzir o seu produto. Caso as firmas 

não compartilhem tecnologia, cada uma terá que investir nas duas tecnologias. 

Este fato faz com que o custo de entrada de uma firma seja alto e torne o 

monopólio mais desejável. Agora, caso cada uma escolha a opção de abrir seus 

códigos, existirá um equilíbrio de Nash onde cada firma se especializará em uma  

                                                                                                                                 
repositório de código fonte. Atualmente o portal já superou a marca de 11.000 projetos e mais de 1,2 

milhões de usuários registrados. 
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tecnologia e depois irão compartilhá-la. O autor encontra que firmas com 

tecnologias semelhantes necessitam de compartilhamento dos códigos mesmo que 

a competição seja grande. Contudo firmas podem ou não compartilhar seus 

códigos, dependendo das suas necessidades. 

 Deve ser citado aqui que os modelos de competição apresentados acima 

necessitam de duas hipóteses muito fortes. A primeira é a de que cada jogo assume 

que os jogadores ganham lucro econômico zero. E a segunda é a de que os 

jogadores não podem negociar as suas licenças entre eles. Os autores argumentam 

que a justificativa para assumir essa última hipótese vem do fato de os custos de 

transação serem elevados, a dificuldade legal da patente de minorar as inovações e 

a fragilidade das patentes e das negociações de segredos. 

 Estudos empíricos mostram que firmas com muitos complementos 

tendem a abrirem seus códigos mais rapidamente, e que firmas menores 

compartilham mais código que as maiores (HENKEL, 2005b). Neste último caso o 

autor argumenta que as firmas prefeririam produzir o seu produto sem que fosse 

necessário abrir o código deste, mas a falta de recurso força aquelas a tomarem 

esta decisão. 

 

2.4. Sinalização 

 Um fator chave para a literatura tradicional de patentes e copyrights é a de 

que o valor privado destas cresce de acordo com o valor social de seus benefícios. 

Assim a ideia de ganhar um direito de produção torna-se um mecanismo forte de 

incentivos. Quando um potencial inventor tem uma ideia, este irá comparar se o 

seu custo privado é menor do que o benefício social gerado, caso aquele seja 

menor que este o inventor resolve investir. 

 Com incentivos de sinalização, os desenvolvedores irão focar em projetos 

que mostrem melhor sua capacidade, e não projetos que irão ter um valor de 

consumo maior. Incentivos de sinalização explicam o porquê de a maioria dos 

projetos de código aberto se envolver com programação de sistemas operacionais, 

linguagens de programação, e outros aplicativos voltados para usuários mais 

sofisticados (SCHMIDT e SCHNITZER, 2002).  

 A sinalização para o mercado não é feita somente por parte dos 

indivíduos. Algumas firmas participam de projetos de código aberto para melhorar 

sua reputação no mercado, apesar de o número de firmas ser pequeno 

(DAHLANDER, 2004; GHOSH et al., 2002).  
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 Como outros mecanismos de incentivos, sinalização pode criar problemas 

de agente-principal, como esconder erros ou dar créditos para indivíduos que não 

foram importantes para a contribuição. JOHNSON (2004) argumenta que os 

revisores dos códigos podem se organizar de forma a esconderem falhas nestes. Os 

únicos a encontrar problemas de agente-principal foram GANDAL e FERSCHTMAN 

(2005). Eles encontram que sinalizações de incentivos são mais importantes para 

licenças como o GPL, que bane o comércio de software de código aberto, do que 

para BSD4 que permite este tipo de comércio. Eles destacam que os contribuintes 

do SourceForge contribuem com 2.9 a mais de linha para códigos com licenças do 

tipo BSD do que de GPL. 

 Sinalização pode ter impacto na arquitetura do código da firma. SCHMIDT 

e SCHNITZER (2002) especulam que uma maior modularização torna mais fácil 

sinalizar para o mercado, já que permite que as contribuições individuais fiquem 

mais visíveis. DALLE e DAVID (2003) assumem que programadores ganham mais 

reputação lançando um novo código do que contribuindo com um já existente, ou 

trabalhando em “lançamentos” do que projetos mais antigos. 

 Existem várias evidências empíricas demonstrando que sinalização 

funciona. Programadores geralmente recebem ofertas de emprego, ações e outros 

benefícios (LERNER e TIROLE, 2002a). Vários programadores acreditam que ser 

um membro da comunidade LINUX leva a uma bonificação de U$10.000,00 anual 

no salário (KOGUT e METIU, 2000). HANN et al. (2004) confirma que uma 

promoção entre os cargos menos expressivos eleva o salário do programador 

entre 13.3% e 29.3%.  Pesquisas feitas por BONNACORSI e ROSSI (2003,2005) e 

HENKEL (2005b) constatam que várias firmas comerciais utilizam a comunidade 

de código aberto para encontrar trabalhadores.  

 

2.5. Educação 

 A educação está bem próxima da sinalização, mas possui objetivos 

diferentes. Enquanto esta foca em ser percebida por terceiros, aquela tem como 

objetivo as habilidades do programador. Assim, esse incentivo consegue evitar as 

falhas de mercado como problema de agente-principal e carona. 

 Educação é um ótimo incentivo para explicar porque, nas pesquisas feitas 

nesta área, cerca de um quinto de todos os contribuintes são estudantes. Segundo 

LAKHANI e WOLF (2005), melhorar habilidade (41.3%) é o segundo incentivo 

mais importante, perdendo apenas para o estímulo intelectual (44.9%).  
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2.6. Alcançando externalidades de rede e a negando a terceiros 

 Alcançar uma posição favorável no mercado através de externalidades de 

rede é uma das estratégias mais importantes para as firmas na chamada Nova 

Economia. Existem alguns caminhos para alcançar esta posição, uma delas seria 

adotar uma única e vasta indústria de código aberto que conseguiria: fomentar as 

habilidades de trabalhadores que seriam encontrados em uma espécie de “piscina 

comum”, reduzir custos associados { criaç~o de versões de software 

desnecessárias, aumentar o número de contribuintes focados em encontrar bugs e 

evitar custos de transações relacionados à propriedade intelectual. 

 Outra estratégia seria a conhecida como penetração de mercado, onde o 

fato de abrir o código do produto facilita a aceitação do consumidor porque força 

os produtores a não elevarem os preços em uma data ex-post, cria uma 

comunidade de programadores que continuarão a contribuir mesmo que o criador 

original abandone o projeto e reduz o “custo de troca” caso a firma n~o consiga 

cumprir com seus objetivos iniciais. (VARIAN e SHAPIRO, 2003). 

 Algumas firmas aderem ao movimento de código aberto para conduzir 

seus códigos em direções que favoreçam a sua tecnologia. Se a vantagem adquirida 

por ser a primeira a se mover for grande, as firmas disputarão para ver quem será 

a primeira a abrir o código do seu produto e ganhar uma vantagem permanente. 

Mas esta dinâmica pode ser ambígua. Para toda firma que queira influenciar o 

código, outras firmas podem achar que o projeto será abandonado e isso pode 

fazer com que este não tenha contribuições em primeiro lugar (GHOSH et al.,2002; 

LERNER e TIROLE, 2002b). Entretanto, podem existir outras firmas que decidam 

entrar em um projeto de código aberto, porque acreditam que este seja o melhor 

meio de detectar e prevenir o abandono. 

 Outras firmas podem enxergar projetos de código aberto como uma forma 

de contrabalancear o peso no mercado de firmas grandes, como a Microsoft 

(KOGUT e METIU, 2000). 

 

2.7. Incentivos sócio-psicológicos 

 Deixando de lado recompensas que podem ser monetizadas, podemos 

encontrar várias explicações de por que existem contribuintes para projetos de 

código aberto, no voluntarismo. Experimentos de economia experimental 

encontram que indivíduos contribuem para a produção de bens públicos, sendo 

que grande parte dessa contribuição não pode ser explicada por puro interesse 

próprio. 
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 Segundo MAURER e SCOTCHMER (2006), os incentivos sócio-psicológicos 

podem ser divididos em motivos extrínsecos e intrínsecos. O primeiro está 

relacionado com o fato de o contribuinte desejar reputação na comunidade, 

aumentar seu ego, se sentir mais eficaz etc. Já o segundo está relacionado com 

prazer e um senso de obrigação com a comunidade. Nesse motivo, entraria 

criatividade prazerosa, sensações de dever cumprido, incentivos altruísticos ou 

ideologia contrária ao de software privado. 

 Motivos extrínsecos podem levar voluntários a perceber os benefícios 

sociais que eles conseguem promover, enquanto os motivos intrínsecos não 

conseguem levar a este tipo de percepção. Contribuintes tendem a participar de 

projetos que necessitem mais de criatividade do que de algoritmos, sejam nem tão 

fáceis nem tão difíceis, sejam desafiadores, divertidos e fáceis de aprender e que 

sejam interessantes e glamorosos (DAHLANDER e MAGNUSSON, 2005; KOLLOCK, 

1999). A psicologia social pode ser mais forte em adolescentes e jovens, isso 

explicaria o porquê de a maioria dos contribuintes serem jovens, homens e 

solteiros (LAKHANI e WOLF, 2005). 

 

3. Organização 
 

 Neste capítulo, eu irei focar na organização e estabilidade de projetos de 

código aberto, procurando responder a perguntas como: Quem contribui e com 

quanto? Quem paga? Para que serve as licenças? Por que liderança? Irei falar 

também, rapidamente, sobre efeitos de rede. 

 

3.1. Quem contribui e com quanto? 

 O esforço que cada indivíduo faz varia para cada um, mas, historicamente, 

projetos de código aberto tendem a começar com apenas uma pessoa e, mesmo 

depois que vários contribuintes entram no projeto, apenas uma pequena minoria 

faz a maior parte do trabalho. GHOSH et al.(2002) encontra que 10% da força de 

voluntários da SourceForge criam 74% de todo o código. MOCKUS et al. (2002) 

reporta que apenas 15 programadores são responsáveis por 83% de todas as 

contribuições ao servidor Apache. Esse tipo de comportamento se acentua em 

relação a novos códigos; VON KROGH et al. (2003) encontra que 13% dos 

desenvolvedores do Freenet contribuem com 53% dos códigos novos de toda a 

Freenet.  
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 Mesmo que reportar bugs e testar o software represente 

aproximadamente 82% do custo do software (BESSEN, 2004), este trabalho é 

deixado para pequenos contribuintes. MOCKUS et al.(2002) estima que 87% dos 

membros da comunidade do Apache reportaram bugs apenas uma vez.  

 Firmas que tentam abrir o código de seus produtos encontram, às vezes, 

dificuldades na hora de atrair contribuintes. Geralmente a firma deve convencer os 

contribuintes de que o projeto possui grande valor e que não está abrindo o código 

do seu produto porque este é falho ou está perdendo espaço no mercado. Para 

conseguir chamar atenção de contribuintes, as firmas podem fazer investimentos 

grandes e lucrativos para construir uma comunidade de código aberto (WEST e 

GALLAGHER, 2004; LERNER e TIROLE, 2002b). Exemplos seria a firma ofertar 

pessoal, oferecer infraestrutura, criar prêmios ou métodos de reconhecimento 

para os contribuintes, integrar o produto de código aberto com outros produtos da 

firma e prover funções de coordenação do projeto. 

 

3.2.Quem paga? 

 Firmas participam de comunidades de código aberto na mesma 

intensidade que indivíduos. Aproximadamente metade dos contribuintes é 

diretamente ou indiretamente remunerada por firmas. GHOSH et al. (2002) 

encontra que 54% dos contribuintes foram remunerados pela sua contribuição; 

LAKHANI e WOLF (2005) descobrem que 55% dos voluntários trabalharam no 

projeto de código aberto no horário do serviço. Esses autores constatam também 

que trabalhadores que são remunerados gastam aproximadamente duas vezes 

mais tempo no projeto do que voluntários que não recebem nenhum tipo de 

remuneração. Estes resultados sugerem a grande importância que firmas possuem 

direta e indiretamente nos projetos de código aberto. 

 

3.3. Para que licenças? 

 A maioria das comunidades de código aberto assume que licenças como o 

GPL são necessárias. Contudo a razão das licenças serem tão importantes, ou quais 

restrições são necessárias, não é algo tão óbvio assim. Uma alternativa possível 

seria não haver licença, ou seja, não haver nenhuma restrição para utilizar e re-

utilizar códigos. Seria uma solução simples e que evitaria todos os custos 

envolvidos com negociação de licenças. Mas, mesmo assim, essa pode não ser a 

melhor solução do ponto de vista social. 
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 Existem argumentos de que a licença é necessária como forma de 

simbolismo. LERNER e TIROLE (2002b) argumentam que licenças como o GPL só 

se tornam necessárias quando incentivos alternativos a psicologia social se 

mostram fortes. Esta hipótese pode explicar por que o GPL é mais comum em jogos 

e produtos desenvolvidos para o consumidor final do que projetos que têm como 

alvo desenvolvedores e administradores de sistema.  

 Foi dito na seção anterior que incentivos para participar de projetos de 

código aberto surgem quando existem complementos privados ligados a estes. A 

licença pode existir, justamente, para proteger esses complementos. Licenças 

podem surgir também para evitar que contribuintes direcionem os códigos do 

projeto para seu próprio interesse. Claro que esse tipo de falha poderia ser 

corrigido não somente com uma licença, mas também com a nomeação de um líder 

confiável ou por pressão social. 

 Alguns autores, como FRANK e JUNGWIRTH (2002), argumentam que 

licenças garantem a ativistas ideológicos que a sua contribuição não servirá para 

tornar alguns líderes de projetos ricos. Outros autores, como GAMBERDELLA e 

HALL (2005), dizem que contribuintes que tentam “passar a perna” nos outros 

membros da comunidade, tornando o seu código privado, conseguem uma 

alavancagem na sua renda, reduzindo de forma infinitesimal o que é de domínio 

público do produto final da comunidade. Este jogo se assemelha ao Dilema do 

Prisioneiro, em que o resultado seria cada jogador tornar seu código privado, 

mesmo que todos preferissem que o código fosse mantido aberto. O jogo pode ser 

estabilizado se os jogadores forem forçados a tomar decisões em conjunto com 

grandes e organizados grupos. Normas, escolha de um líder ou licenças 

conseguiriam corrigir esta falha. 

 

3.4. Por que um líder? 

 De forma geral, a comunidade de código aberto se organizará em torno de 

um líder para corrigir problemas de assimetria de informação, coordenação e de 

agente-principal. Problemas de assimetria de informação são bastante comuns no 

início do projeto, onde possíveis contribuintes irão decidir se irão participar do 

projeto caso este seja atraente o suficiente. A forma mais fácil que o projeto 

encontra de amplificar as variáveis que irão afetar a tomada de decisão, de forma 

positiva, do voluntário é através de um líder que oferte um software para trabalho. 

Para os contribuintes as principais funções que um líder deve ter é prover um 

código de base inicial (48.6%), escrever códigos (34.3%) e criar uma visão  
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promissora do projeto (32.3%) (LAKHANI et al., 2002). Depois que os 

contribuintes de um projeto já estão estabelecidos, os problemas de assimetria de 

informação mudam. Porém ainda deve haver um processo de tomada de decisão 

para decidir quais códigos serão incluídos nos novos lançamentos, e este é um 

papel que deve ser tomado pelo líder. 

 O líder pode ser responsável também por corrigir problemas de agente-

principal, comprometendo-se a deixar os códigos de domínio público ou dando 

mais valor às contribuições individuais, repassando a liderança para outros 

contribuintes. 

 Um líder também tem que ser responsável por corrigir problemas de 

coordenação, mostrando quais projetos vale a pena trabalhar. Ele deve, também, 

construir a arquitetura básica do projeto e coordenar trabalho para os voluntários. 

Esses tipos de funções corrigem os problemas de atraso e ineficiência que surgem 

quando voluntários interagem de forma descentralizada. 

 

3.5. Externalidades de rede 

 Softwares privados criam externalidades de rede, logo não seria diferente 

pensar que software de código aberto também não gere externalidades. WEBER 

(2000) argumenta que, primeiramente, grandes comunidades de código aberto 

possuem uma vantagem em relação às menores, pois conseguem incluir outliers 

que possuem alto nível de interesse. Segundo, comunidades de código aberto 

necessitam de uma quantidade mínima de voluntários. Terceiro, alguns incentivos 

irão aparecer somente quando o número de usuários for grande o suficiente. E, por 

último, a identificação e conserto de bugs dependerão também do número de 

usuários. 

 

4. Eficiência e implicações 
 

 Como já foi discutido anteriormente, programas de código aberto não 

possuem mecanismos para que os benefícios gerados para terceiros sejam 

recíprocos para seus desenvolvedores. Assim, é provável que haja uma 

subprodução do programa de código aberto. Outros incentivos, como educação e 

sinalização, podem minimizar falhas como a descrita acima, mas podem levar a 

uma superprodução do programa de código aberto. Nesta seção, iremos discutir as 

eficiências e ineficiências que um programa de código aberto possui. 
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4.1. Compartilhamento do código 

 Um grande problema de software privado é justamente não ser possível 

compartilhar seus códigos, já que estes permanecem fechados. Agora, como nos 

programas de código aberto é possível compartilhar seus códigos, estes podem 

aumentar o bem-estar de várias maneiras. A grande vantagem que o software de 

código aberto possui é permitir que seus códigos sejam utilizados e reutilizados, 

tornando menor a probabilidade de que o programa se torne obsoleto. Softwares 

de código aberto facilitam também encontrar, diagnosticar e consertar bugs, além 

de reduzir custos de entrada para firmas que fornecem serviços complementares 

aos produtos de código aberto. 

 Bom, se softwares de código aberto possuem tantas vantagens, porque 

indústrias de software privado não exploram este nicho atrás de lucro? Mesmo 

que a proteção formal de propriedade intelectual não necessite que haja 

compartilhamento, ela não consegue preveni-lo. Caso ocorra uma maior proteção 

por parte da indústria de software privado, essas firmas podem decidir que 

manter os códigos privados não será mais necessário. Na verdade, algumas firmas 

já compartilham parte do código com terceiros. A própria Microsoft é um destes 

casos, compartilhando códigos com desenvolvedores específicos.  

 

4.2. Encontrando as necessidades dos usuários 

 Nesta subseção, irei distinguir os incentivos para encontrar as 

necessidades dos usuários, da capacidade de encontrá-los. Obviamente os 

incentivos de uso próprio do software afetam diretamente o usuário, contudo os 

incentivos para programadores mostrarem suas capacidades não irão afetar 

necessariamente os usuários. Como estes incentivos não são baseados em 

apropriar valor dos usuários, não é preciso que as atividades inovadoras 

identifiquem todas as necessidades dos usuários. 

 Segundo LAKHANI e WOLF (2005), 58% dos voluntários de projetos de 

código aberto são profissionais de TI. Deixando de lado a proficiência destes 

profissionais, não é óbvio que estes façam trabalhos que beneficiaria terceiros, 

como decifrar complexos códigos privados ou testar o software.  Programadores 

habilidosos irão ganhar maiores benefícios criando programas voltados para 

outros programadores habilidosos. 

 No entanto, projetos de código aberto possuem uma maior capacidade de 

identificar as necessidades dos usuários do que as empresas privadas. Isso ocorre 

porque comunidades de código aberto conseguem acompanhar seus usuários com  
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mais eficiência (VON HIPPEL, 2002). O uso de feedback é extremamente valioso 

quando as necessidades dos consumidores não podem ser reduzidas para um 

simples critério de mérito (KOGUT e METIU, 2000). Este tipo de informação é 

ainda mais valioso se os trabalhadores também são usuários que entendem as 

necessidades, os riscos e o tamanho do mercado antes mesmo dos produtores. 

Neste ponto de vista, o código aberto permite que usuários-desenvolvedores 

possuam um importante papel no desenvolvimento dos produtos que usam 

(VARIAN e SHAPIRO, 2003). 

 

4.3. Peso morto e precificação 

 Os preços de produtos privados estão, geralmente, acima de preços 

competitivos. Isso faz com que o consumo destes produtos caia e seja “transferido” 

para substitutos menos preferíveis. Preços acima de preços competitivos ainda 

podem levar a custosas P&D, criando novas patentes e diminuindo o incentivo 

para a segunda geração de inovadores desenvolver novos produtos. Projetos de 

código aberto conseguem evitar este problema, tornando o conhecimento um bem 

público. 

 

4.4. Treinando e usando programadores 

 Firmas produtoras de software privado possuem dificuldades para 

observar a verdadeira habilidade de um programador, com isso não conseguem 

oferecer salários que igualem a produtividade marginal do trabalho deste 

(JOHNSON, 2004). Logo é esperado que trabalhadores de “baixa qualidade” 

queiram trabalhar em setores do mercado privado onde a média salarial é mais 

alta. Uma vez contratado, trabalhadores de baixa qualidade possuem vários 

incentivos para esconder erros cometidos, já que, caso eles reportem algum desses 

erros, teriam que consertá-lo. Se vários desses programadores chegarem a um 

acordo de não reportarem os erros de outros programadores, a firma não 

conseguirá identificar se o seu produto possui um bom código, ou seja, um código 

com poucos bugs.  

 Firmas podem ser forçadas a escolherem arquiteturas de produção 

subótimas para controlar problemas de agente-principal. Um exemplo seria a 

firma substituir uma supervisão de baixo para cima por um ambiente mais 

estimulante, onde os programadores poderiam criar seus próprios projetos ou 

trabalhar em vários paralelamente, mesmo a firma sabendo que muitos falharão 

(KOGUT e METIU, 2000).  Uma administração mais intensiva tende a diminuir a  
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satisfação e a eficiência dos trabalhadores, com isso as firmas tendem a pagar um 

prêmio para compensar isso.  

 Já o programador de código aberto pode escolher o projeto com que mais 

se identifica. A maioria dos incentivos advindos do código aberto está ligada ao 

próprio esforço do programador, por isso conseguem evitar o problema de agente-

principal que foi visto anteriormente. Na verdade MOCKUS et al. (2002) e ROSSI et 

al. (2004) argumentam que programadores de código aberto irão escolher os 

projetos que irão ser mais compatíveis com suas habilidades.  

 Se projetos de código aberto apresentam tamanha vantagem, por que 

produtores de software de código privado não liberam seus códigos? A resposta é 

que alguns já o fazem, pelo menos com parte do código. Primeiramente, algumas 

firmas, para aumentar os incentivos ligados à reputação, atrelam o nome do 

programador ao código desenvolvido por este. Comparado ao código aberto, o 

resultado será ambíguo.  De um lado, atrelar o nome ao código potencializa o 

esforço de programadores mais talentosos, do outro, aumenta a probabilidade de 

concorrentes contratarem os programadores mais talentosos. Segundo, muitas 

firmas tentam criar um ambiente de trabalho que respeita reciprocidade, 

altruísmo e a ideia de fazer parte de um “time”(LERNER e TIROLE, 2002a).  

 

4.5. Caronas 

 Se o ambiente de ideias não é escasso, é tentador deixar que outra pessoa 

arque com o custo de desenvolvimento do produto. Neste tipo de ambiente, 

programadores que estão dispostos a desenvolver um código podem ficar 

esperando que outros o façam. Este tipo de agente é conhecido como carona. 

 O fato de existir caronas pode reduzir o bem-estar. Jogos foram 

desenvolvidos para analisar os resultados desse ambiente caso existam caronas. 

No geral, é encontrado em estratégias puras que alguns programadores 

desenvolvem o produto enquanto outros agem como caronas. Em estratégias 

mistas, é encontrado que cada programador desenvolve o produto com uma 

probabilidade, sendo que o desenvolvimento de novos códigos pode falhar. 

Comunidades que jogam com estratégia mista irão desenvolver códigos mais 

devagar ou menos confiáveis que produtores de código privado. 

 

5. Código aberto vs Código privado 
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 O código aberto limita o poder de mercado do código privado, pois 

promove competição e possibilita a entrada de uma nova firma (HENKEL e VON 

HIPPEL, 2005). Existem dois cenários onde isso pode acontecer. O primeiro é um 

cenário onde o software de código aberto compete com o software de código 

privado no mesmo mercado. No outro cenário, o software de código aberto ocupa 

um nicho do mercado diferente do software de código fechado. Esses dois cenários 

serão explorados logo abaixo. 

 

5.1. Competição entre o software de código aberto e o de código privado 

 Uma explicação do porquê de o software de código privado conseguir 

sobreviver à competição com o software de código aberto é a de que os 

consumidores preferem aquele a este. Um motivo pode ser o fato de o código do 

software privado ser melhor do que o de software de código aberto, ou aquele 

pode ser mais fácil de utilizar do que este. Outro motivo pode ser que softwares de 

código privado podem estar ligados a externalidades de rede que compensaria os 

custos de sua utilização. 

 Já foram descritas neste artigo várias razões por que firmas privadas 

podem possuir vantagem em relação a comunidades de código aberto. Primeiro, os 

incentivos de código aberto capturam, provavelmente, menos valor social do que o 

monopólio, logo alguns projetos não serão desenvolvidos na comunidade 

(SCHMIDT e SCHNITZER, 2002). Segundo, se o projeto depende de incentivos 

baseados na sinalização e o programador não recebe os benefícios do trabalho de 

tonar o código “amig|vel”, ninguém ir| desenvolver o projeto. Alguns 

contribuintes da comunidade de código aberto podem postergar a criação e o 

desenvolvimento de códigos e agir como caronas. Como firmas que produzem 

software de código privado sofrem problemas de coordenação que são contrários 

aos problemas das comunidades de código aberto, pois estas querem ser as 

primeiras a comercializar o produto, é esperado que estas firmas ajam rápido 

quando é lucrativo escrever um bom código. 

 Existem algumas evidências que mostram que o código privado possui 

uma vantagem na sua qualidade em relação ao código aberto. Estudos empíricos 

mostram que o custo para comprar o Windows é aproximadamente compensado 

pelo baixo custo de sistema e administração, quando comparado ao LINUX 

(VARIAN e SHAPIRO, 2003). Entretanto, esses estudos encontram alguns 

problemas metodológicos como: a) comparar softwares que não podem ser 

comparados; b) medidas para confiança e qualidade pobres; c) sensibilidade aos  
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salários de TI e d) informação limitada de quanto esforço a mais de TI é necessário 

para manter o LINUX, comparado ao Windows. 

 MUSTONEN (2003) utiliza um modelo para mostrar que softwares de 

código aberto de baixa qualidade podem conviver com softwares de código 

privado de alta qualidade. O modelo assume que tanto o programador quanto os 

consumidores estão segmentados. O autor encontra que programadores de alta 

qualidade escolhem trabalhar no software de código aberto, onde eles são mais 

remunerados pelas suas habilidades, mesmo que o setor privado continue 

produzindo softwares de maior qualidade, contratando uma quantidade maior de 

trabalhadores de baixa qualidade. O autor afirma também que consumidores que 

possuem uma alta demanda pelo produto estão dispostos a pagar mais por ele.  

 Assumindo que os consumidores possuem um baixo custo de instalação 

do software, o autor encontra um equilíbrio onde os consumidores que atribuem 

um baixo custo ao software irão utilizar softwares de código aberto. Enquanto os 

produtores de software de código privado irão estabelecer o preço de acordo com 

a demanda dos consumidores que irão atribuir maior valor aos softwares. Quando 

os custos de instalação do software são altos, os softwares de código privado irão 

dominar grandes mercados onde lhes são atribuídos um alto valor. Os produtores 

de softwares privados tendem a abandonar mercados que são pequenos, ou que 

atribuem baixo valor ao software. 

 

5.2. Mercado segmentado 

 Mesmo que código aberto e privado não compitam diretamente, eles 

podem servir diferentes nichos de mercado. BESSEN (2004) nota que softwares 

como Windows correspondem a apenas 30% dos gastos totais com softwares. O 

restante é gasto com softwares customizados pelos próprios usuários, geralmente 

criados nas comunidades de código aberto. Contudo criar softwares customizados 

é caro. O autor argumenta que, como é difícil criar um contrato obrigatório para 

softwares customizados, as firmas devem negociar o preço do software depois da 

sua criação. Mas, com apenas um cliente, este terá um grande poder de barganha. 

 Antecipando este fato, as firmas terão uma aversão a investir e, por isso, 

os consumidores serão forçados a adquirir o produto da comunidade de código 

aberto. Assim, Bessen argumenta que consumidores que atribuem baixo valor à 

qualidade ou possuem uma necessidade  de uso única escolherão softwares de 

código aberto. 
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 GAUDEUL (2004) explora como a segmentação do mercado pode surgir 

através das escolhas de maximização do lucro da firma ao tentar explorar o seu 

código. A primeira escolha da firma é criar uma copyright do software e contratar 

programadores para implementá-la, conseguindo obter lucro. Essa opção não será 

tão atrativa caso os salários sejam muito altos. A segunda opção da firma é obter 

esforço para desenvolver o programa com custo zero, adotando uma licença GPL. 

 Contudo, essa estratégia só será possível se o projeto possuir um valor 

social alto o suficiente para que a comunidade de código aberto queira participar. 

Esse problema pode ser solucionado oferecendo uma licença BSD para os 

desenvolvedores. O autor argumenta que a GPL geralmente é pior do ponto de 

vista social, já que esta licença irá diminuir a probabilidade de que o software seja 

desenvolvido quando comparado a outros regimes como copyright e BSD. O 

argumento é de que no regime privado a firma irá fazer todo o trabalho 

imediatamente, já no caso de um regime com licença BSD haverá uma espécie de 

“corrida” para conseguir os direitos do software. Contudo essas diferenças ser~o 

menores quando o custo de desenvolvimento do software é baixo, na verdade, 

podem existir casos em que o aumento dos custos reduz o valor do software 

privado em uma velocidade maior do que reduz os incentivos de uma licença GPL. 

Sendo assim, em alguns casos GPL pode ser melhor do ponto de vista social. 

 

6. Conclusão 
 

 Código aberto não possui apenas um incentivo, mas uma gama destes. No 

geral cada incentivo possui implicações diferentes no bem estar social. A maioria 

dos incentivos reduz os problemas de agente-principal e a perda de peso morto 

quando comparado ao caso de patentes, além de acelerar novas descobertas 

através do compartilhamento automático. Dado essas virtudes, os incentivos de 

código aberto geralmente levam a uma subprodução de bens comparado ao 

regime de patentes.  

 Por causa da subprodução o código aberto só pode ser uma solução 

parcial, ele não é viável e não pode operar em qualquer ambiente. Mas em 

ambientes em que este é viável, geralmente será a melhor solução.  
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Resumo 

 

 Este artigo procura realizar uma análise de econometria de séries 

temporais univariada para a série do spread bancário brasileiro. Identifica-se uma 

quebra estrutural e procura-se ajustar modelos SARIMA, GARCH e Holt-Winters 

com o objetivo de gerar previsões para os diversos cortes realizados. Os modelos 

paramétricos não satisfazem as hipóteses de significância, convergência e 

normalidade dos resíduos, sendo o Holt-Winters o único apto para tal exercício. 

Por fim, um modelo Holt-Winters com sazonalidade multiplicativa e sem tendência 

é o que apresenta o melhor desempenho na análise clássica de previsões, tanto em 

2010 quanto no segundo semestre de 2008, ano da crise do subprime. 
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1. Introdução 
 

 O objetivo desse artigo é entender o comportamento da série do spread 

bancário fornecida pelo Bacen de forma a permitir a análise de econometria de 

séries temporais com modelos univariados (BROCKWELL; DAVIS, 1996). Por ser 

uma variável de suma importância para a análise de conjuntura, para a 

compreensão da estrutura do investimento de curto prazo na economia brasileira 

e também por interesses privados de investidores, deseja-se encontrar um modelo 

univariado que seja capaz de realizar previsões satisfatórias dessa variável. O 

artigo utiliza então a abordagem paramétrica SARIMA, a abordagem típica de 

séries financeiras com heterocedasticidade condicional GARCH e também a 

decomposição de Holt-Winters para alcançar o melhor modelo gerador de 

previsões. 

 A próxima seção apresenta uma discussão breve sobre os determinantes 

microeconômicos e os testes econométricos mais notórios na literatura feitos para 

o spread bancário. A sessão seguinte realiza uma análise descritiva e 

decomposição dos dados e propõe uma divisão da série enquanto a seção 4 analisa 

a estacionariedade da série. Na seção 5 é feita a abordagem univariada SARIMA e 

GARCH para a série enquanto na sessão 6 realiza-se a decomposição de Holt-

Winters. A seção 7 estima as previsões e realiza a análise de desempenho dos 

modelos utilizados. Por fim, a oitava seção apresenta as conclusões obtidas no 

artigo. 

 

2. Breve discussão sobre o spread bancário 
 

 O spread bancário é a diferença entre a taxa de juros cobrada àqueles que 

tomam empréstimos e demandam crédito e a taxa de juros paga aos depositantes, 

ou ofertantes de crédito, pelos bancos. O spread, portanto, é um dos principais 

indicadores do mercado de crédito pois ele reflete diretamente a lucratividade em 

taxa de juros dos bancos. O sistema bancário brasileiro tradicionalmente empresta 

à taxas elevadas e com níveis baixos de crédito como proporção do PIB 

(AFANASIEFF; LHACER; NAKANE, 2002). Além disso, o Brasil tem 

sistematicamente sido um dos países que apresenta as maiores taxas de juros do 

globo em conjunto com um elevadíssimo spread bancário, atingindo uma média 

histórica elevadíssima de 1994 até o momento presente (OREIRO et al., 2006). 
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 A literatura na ciência econômica referente do spread bancário é vasta e se 

estende tanto em análises microeconômicas quanto macroeconômicas, além da 

abordagem econométrica, que se utiliza tanto do ferramental de séries de tempo, 

como em abordagens utilizando dados em painel. A abordagem teórica clássica é 

aquela apresentada por Klein (1971), em que se utiliza modelagem de monopólio 

típica de framework de organização industrial. Nesse modelo, o spread é visto 

como o “grau de monopólio” da firma banc|ria, evidenciando a capacidade dessa 

firma de vender seus produtos de crédito acima do custo marginal de produção. 

Assim, o spread será crescente no grau de concentração do mercado bancário 

nesse modelo e políticas de incentivo à competitividade estão no receituário para a 

sua redução. 

 A segunda abordagem principal é aquela vista em Ho e Saunder (1981) em 

que o banco exerce apenas a função de intermediador financeiro entre os agentes 

econômicos. Os bancos possuem poder de mercado e estão sujeitos à incerteza no 

processo de intermediação, havendo, portanto, um risco de taxa de juros. Todavia, 

os bancos são supostos agentes avessos ao risco e irão procurar resolver seu 

problema de maximização de forma a obter um spread ótimo. Nesse modelo, o 

spread então dependerá de outras variáveis fora o grau de concentração de 

mercado, como o grau de aversão ao risco dos bancos, a volatilidade da taxa de 

juros de empréstimo no mercado interbancário e outros. Dessa forma, políticas de 

redução de assimetria de informação e de garantia de efetividade de contratos são 

capazes de diminuir o grau de aversão ao risco do intermediador, reduzindo o 

spread. 

 A literatura internacional apresenta diversos testes empíricos dos 

modelos teóricos para o spread, como nos artigos de Saunders e Schumacher 

(2000) e Maudos e Guevara (2004), que utilizam a metodologia do “spread puro”. 

O primeiro conclui que a estrutura de mercado impacta pouco no spread ao passo 

que o segundo mostra que as margens de lucro dependem de vários fatores além 

do grau de competitividade, como o risco de crédito, os gastos operacionais 

médios e a aversão ao risco do banco. No que tange à América Latina, Brock e 

Suarez (2001) exploram os determinantes do spread e concluem que o spread 

depende diretamente dos fundamentos microeconômicos dos sistemas bancários 

desses países e também que a incerteza quanto ao ambiente macroeconômico 

pode ocasionar aumentos nessa variável.  
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 No Brasil, o órgão responsável pelo cálculo e monitoramento do spread é o 

Banco Central do Brasil, assim como na maioria das grandes economias 

industrializadas e com mercado financeiro desenvolvido. O Bacen, publica 

anualmente o Relatório de Economia Bancária e Crédito (BACEN, 2008), onde é 

feita a chamada decomposição do spread bancário, que busca entender quais são 

seus principais componentes e como eles afetam o nível dessa variável. As 

variáveis componentes dessa decomposição são o custo administrativo, a taxa de 

inadimplência, compulsório adicionado do subsídio cruzado, os encargos ficais e 

Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e também dos impostos diretos, de forma a 

calcular tanto a margem bruta quanto a margem líquida. 

 Diversos estudos foram feitos no Brasil, como o de Aronovich (1994) que 

procurou relacionar inflação e spread, evidenciando um efeito pró-cíclico deste 

último, sendo que a inflação amplia as diferenças das taxas loan e funding. 

Afanasieff et al. (2002) utilizaram a metodologia Ho e Saunders (1981) e 

identificaram que há uma queda da taxa de juros após 1995 e que as taxas de 

empréstimos dos bancos brasileiros apresentam caráter persistentemente 

elevado. Mais ainda, identificam também que os fatores macroeconômicos como 

taxa de inflação e volatilidade da taxa de juros são aqueles mais relevantes para 

explicar o comportamento do spread bancário brasileiro. 

 Por fim, temos também a metodologia utilizada por Oreiro et al. (2006), 

que procura identificar os determinantes macroeconômicos do spread bancário no 

Brasil por meio de estimação de um modelo VAR (Vector Autoregressive) e análise 

de função resposta ao impulso. Os autores encontram resposta positiva a impulsos 

na taxa de juros básica da economia (SELIC) e na sua volatilidade, bem como do 

impulso no produto industrial, apesar de sua pequena magnitude. A inflação nessa 

análise não apresentou efeito relevante. Este último artigo serviu de grande 

inspiração para a produção desse trabalho, tanto na metodologia utilizada com 

instrumental de econometria de séries temporais, quanto na busca pela literatura 

e compreensão da dinâmica spread na economia brasileira. 

 

3. Dados 
 

 A série utilizada para a análise univariada foi a fornecida pelo Sistema 

Gerador de Séries Temporais do sítio do Banco Central do Brasil, Spread Bancário, 

série 3955 – spread médio das operações de crédito com recursos livres  
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“prefixado” – total geral1. Foi obtida uma amostra de dados mensais que 

compreende o período de julho de 1994 a setembro de 2010, ou seja, do momento 

inicial disponível no sítio até a observação disponível no momento em que foi 

iniciada a análise deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: spread bancário no Brasil 

 

 Verificamos pelo gráfico que a série apresenta uma tendência decrescente 

ao longo de toda sua realização, no entanto, há uma forte oscilação no período que 

se antecipa à janeiro de 2000, com uma tendência em formato não-linear e uma 

brusca queda entre os anos de 1996 e 1998. Após essa data, a série suaviza-se e 

mantém uma leve tendência de decrescimento em torno de uma média. Podemos 

entender que há uma quebra estrutural nessa passagem digna de cisão para 

análise minuciosa. 

 As estatísticas descritivas na Tabela 1 evidenciam isso de forma clara, o 

valor máximo para a série completa atinge 146,44, enquanto a partir de 2000, 

temos 47,84. A discrepância na média também é clara, o primeiro apresenta uma 

média de 52,15 enquanto segundo de 36,85. O trabalho concentrará sua análise 

baseada nesses dois marcos inspirados pela observação dos dados, a saber: a série 

completa e a série a partir de janeiro de 2000. 
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    Série Completa   Corte em 2000 
 Mínimo   28,06   28,06  

1º Quartil   35,66   33,91  
Mediana   39,95   37,04  

Média   52,15   36,85  
Desvio-padrão   29,29   4,48  

3º Quartil   56,18   39,65  
Máximo   146,44   47,84  

 

Tabela 01: estatísticas descritivas 

 

 Além disso, quando feita uma decomposição simples por médias móveis 

na série (exibida na Figura 2 abaixo), fica clara a assertiva de que a tendência não 

assume um formato linear ao longo da série completa, assumindo um formato 

mais suave justamente em torno da quebra sugerida apenas pelo gráfico de sua 

realização. Também é importante atentar para o fato de que a oscilação anual é de 

magnitude bem baixa não justificando a existência de sazonalidade descritiva na 

série. Por fim, o componente aleatório residual dessa decomposição nos dá 

indícios de uma possível estacionariedade. Todavia, o período inicial continua 

apresentando oscilações que fogem ao padrão das observações mais recentes do 

spread. 
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Figura 02: decomposição do spread bancário 

 

4. Estacionariedade 
 

 Para realizarmos a análise paramétrica da série necessitamos satisfazer as 

hipóteses de estacionariedade. A verificação dessa propriedade foi feita pelos 

testes Dickey-Fuller. Aumentado, o teste ADF (DICKEY; FULLER, 1979, 1981), e o 

teste de Phillips-Perron, teste P-P (PHILLIPS; PERRON, 1988). O primeiro teste nos 

revela que a série não é estacionária quando assumida a existência de tendência 

ou de intercepto, no entanto, para o teste sem esses dois componentes, 

encontramos estacionariedade apenas ao nível de 5% de significância. O segundo 

teste não encontra estacionariedade em nenhuma de suas versões, seja com 

tendência e intercepto ou apenas com intercepto. Outro resultado de suma 

importância para nossa análise é que tal série diferenciada possui ausência de 

correlação. 

 Dessa forma, foi tomada a primeira diferença da série de modo a garantir 

a estacionariedade. Ao realizarmos os mesmos testes supracitados, encontramos 

evidência de estacionariedade ao nível de 1% de significância em todos eles. O 

gráfico da série diferenciada nos revela o comportamento já identificado da série 

original, oscilação no início e depois uma suavização evidente. Todavia, verifica-se 

claramente que há uma possível média comum em toda sua realização e que, 

possivelmente, o corte em janeiro de 2000 seja ainda precipitado para eliminar as 

oscilações discrepantes com relação ao comportamento contemporâneo da série. 
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Figura 03: primeira diferença da série do spread 

 

 Ao analisarmos o gráfico da primeira diferença da série verificamos um 

fato interessante, a partir do ano de 2002 há ainda uma maior suavização das suas 

oscilações, como podemos verificar pelas estatísticas descritivas, que são todas 

mais suaves ou idênticas às do corte feito em 2000. Tal fato fica marcado a partir 

do valor mínimo atingido em junho, véspera das eleições presidenciais e 

governamentais, que só encontrará magnitude semelhante no máximo atingido em 

janeiro de 2008, ano em que se iniciou a crise do subprime, indicando um período 

de relativa estabilidade da variável. Este fato é ainda mais corroborado quando 

observamos a relativa estabilidade e homogeneidade das estatísticas descritivas 

mostrada na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 02: Estatísticas descritivas 

 

5. Modelos paramétricos univariados 
 

 Nesta seção procuraremos identificar modelos do tipo 

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) e do tipo GARCH(p,q) para os diversos cortes abordados na 

série como sugerido na análise exploratória. A abordagem de identificação segue 

de forma fiel a sugerida por Box et al. (1994) contida em Bueno (2008). 

Trabalharemos já com a série diferenciada do spread e, portanto, todos os 

processos SARIMA serão integrados de ordem 1, sendo feita a identificação apenas 

dos outros parâmetros. Os outputs obtidos, bem como todos os resultados e 

gráficos são provenientes do software estatístico R, cuja implementação, 

especialmente na parte que se refere à heterocedasticidade condicional foi 

inspirada na presente em Cryer e Chan (2008). 

    Corte em 2002 
 Mínimo   28,06  

1º Quartil   32,66  
Mediana   36,43  

Média   36,25  
Desvio-padrão   4,73  

3º Quartil   38,40  
Máximo   47,84  
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 Os modelos do tipo SARIMA são da forma: 

 

t

s

t

s uBzB )(=)(   

 onde, 

t

Ds

t

D

st yByz )(1==   

 com, 

tt BvB  )(=)(  

 onde, 

t

d

t

d

t uBuv )(1==   

 e )(0, 2 RB:  

 Ou seja, ao agregar tudo temos uma função geral que engloba processos 

autoregressivos, médias móveis e suas respectivas sazonalidades estocásticas: 
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 s é o período de sazonalidade da série (usualmente 2, 4 ou 12 em séries 

econômicas), Δk
s a k-ésima diferença da série e ϕ(B) e θ(B) os polinomiais dos 

componentes autoregressivos e de médias móveis, respectivamente. 

 Já os modelos do tipo GARCH(p,q) são a generalização de modelos do tipo 

ARCH(q). O erro εt é um processo estocástico real em tempo discreto, condicional à 

informação em t - 1. Se o erro segue então um processo ARCH, ele é definido da 

seguinte forma: 

 

.(0,1)..,= diiuu tttt :  
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 Com a seguinte equação de variância: 
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 No entanto, a abordagem GARCH, modifica a equação da variância para 
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 Além disso, o modelo GARCH pode ser interpretado como um processo 

autoregressivo em ε2
t , lembrando um modelo ARMA[max(p,q),p] 
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 O que nos indica que a metodologia Box-Jenkins também é adequada para 

a sua identificação. 

 

5.1. Série completa 

 

5.1.1. SARIMA 

 A figura abaixo nos mostra os subconjuntos do Bayesian Information 

Criterion e as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial da série: 
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Figura 04: critério de escolha e funções de autocorrelação e autocorrelação parcial 

 

 Podemos verificar que os subconjuntos nos sugerem a estimação de um 

ARIMA(4,1,5) ou um ARIMA(5,1,5). Infelizmente, as funções de autocorrelação e 

autocorrelação parcial nos dão poucas sugestões de modelos a serem estimados, o 

que já nos sugere a futura dificuldade enfrentada para encontrar modelos do tipo 

que se ajustem à série. A amostra da autocorrelação extendida, por sua vez, nos dá 

a entender que um ARIMA(1,1,2) seria o modelo com o melhor ajuste para a série. 

A função auto.arima software R, por sua vez, sugere um SARIMA(1,1,2)(2,0,2)[12]. 

 O modelo ARIMA(4,1,5) não possui nenhum parâmetro significante, 

enquanto o modelo ARIMA(5,1,5) além de apresentar essa mesma característica 

ainda indica um valor de 1.1611 para seu parâmetro autoregressivo de ordem 1 

(φ). Já o ARIMA(1,1,2) não apresenta raiz unitária, porém o único parâmetro 

significante é o θ2. Por fim, o SARIMA sugerido pelo software possui todos os 

parâmetros significantes, mas evidencia uma raiz unitária no parâmetro θ1. Dessa  
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forma, descartamos todos esses modelos pois eles não satisfazem as condições 

necessárias para gerarem boas previsões. 

 

5.1.2 GARCH 

 O formato assumido pela primeira diferença da série evidenciado no seu 

gráfico nos sugere a possibilidade de existência de heterocedasticidade 

condicional. Ao observamos a figura 4, verificamos que tanto a função de 

autocorrelação quanto a função de autocorrelação parcial possuem observações 

significantes, sugerindo que elas não são independentes e identicamente 

distribuídas. 

 Realizamos então o teste McLeod-Li, que testa a presença de 

heterocedasticidade condicional computando o teste Ljung-Box (portmanteau) 

com os dados elevados ao quadrado. Abaixo, temos o gráfico com os p-valor das 

observações nos diferentes lags e a linha de significância ao nível 5%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: teste McLeod-Li 

 

 Verificamos que há, pelo menos duas observações significantes ao nível de 

5%, o que se assemelha ao inferido pelos gráficos da FAC e da FACP. Assumiremos 

então que a presença de heterocedasticidade condicional é possível nessas 

observações e estimamos um GARCH(5,5), pois tais valores para p e q estão de 

acordo com a semelhança ao modelo do tipo ARMA[max(p,q),p] e com o que  

observamos em nossa exploração na subsessão acima. Todavia, ocorreu falsa 

convergência na estimação e os resultados não satisfazem o teste de normalidade  
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Jarque-Bera e apresentam alta significância dos parâmetros, assim o modelo foi 

descartado. 

 

5.2. Corte em 2000 

 

5.2.1. SARIMA 

 Realizamos agora a mesma análise feita anteriormente porém com a série 

iniciando em janeiro do ano 2000. Os subconjuntos do critério de informação 

bayesiano indicam uma forte possibilidade de ARIMA(1,1,0). A função de 

autocorrelação parcial também nos sugere um truncamento na segunda 

defasagem, todavia seu comportamento, em conjunto com a função de 

autocorrelação simples não evidenciam ajuste modelos específicos novamente. A 

função auto.arima sugere, por sua vez, SARIMA(2,1,4)(2,0,2)[12] com média zero. 

No entanto, a amostra da autocorrelação extendida sugere a identificação de um 

ARIMA(0,1,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: critério de escolha e funções de autocorrelação e autocorrelação parcial 
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 Os resultados nos mostram que os dois modelos ARIMA sugeridos não 

possuem parâmetros (φ1 e θ2) significantes. Apenas a título de investigação, a 

análise dos outliers do modelo nos indicaram a presença de dois outlier de caráter 

aditivo e apenas um de inovação, sendo esse idêntico ao primeiro aditivo. Foi feita 

a retirada de tais outliers por meio da utilização de variáveis dummy, não obstante, 

a significância do parâmetro piorou após tal intervenção. Já o SARIMA apresenta 

comportamento similar ao sugerido para a série toda com parâmetros 

significantes aliados à raiz unitária do φ1. Novamente, descartamos tais modelos 

para exercícios de previsão. 

 

5.2.2. GARCH 

 Ao analisarmos as FAC e FACP da série cortada em 2000, verificamos que 

há bem menos observações significantes que na série completa. Os truncamentos 

nos primeiros lags corroboram a avaliação feita para os modelos do tipo SARIMA, 

no entanto, pode se observar também que há varias observações que não atingem 

significância por uma diferença de magnitude muito pequena. Dessa forma, 

realizamos também o teste McLeod-Li nesse corte para identificar 

heterocedasticidade condicional. 

 O gráfico acima mostra que há, de fato, várias observações significantes ao 

nível de 5%, justificando a exploração de um modelo GARCH. A sugestão inferida a 

partir da análise Ljung-Box, identifica três possíveis modelos, GARCH(1,0), 

GARCH(2,0) e GARCH(4,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Teste de McLeod-Li 
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 Infelizmente todos os modelos resultaram em falsa convergência na 

estimação, parâmetros altamente significantes e não satisfazem os critérios de 

normalidade. 

 

5.3. Sazonalidade estocástica no corte em 1996 

 Ao longo das análises feitas verificaram-se várias sugestões da função 

automática do R para especificação de sazonalidade estocástica em nossas 

estimações. A princípio o enfoque não foi dado em sazonalidade pois a verificação 

de que o próprio componente descritivo não parecia ter nenhuma motivação 

econômica ou de magnitude estatística como foi verificado na análise exploratória. 

 Ainda mais, a análise dos outliers dos modelos acabou por sugerir um 

terceiro corte iniciado a partir de fevereiro de 1996, evitando a presença dos 

outliers de inovação de maior impacto, o gráfico abaixo é referente aos resíduos do 

ARIMA(1,1,2) obtido no primeiro corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: resíduos do modelo ARIMA(1,1,2) 

 

 Tais resíduos não satisfazem a estatística Ljung-Box no décimo quinto e 

décimo lag ao nível de 10%. Uma análise cuidadosa da autocorrelação e da 

autocorrelação parcial dos resíduos mostra a ocorrência de diversos outliers, bem 

como um comportamento oscilante. 

 Além disso, o Q-Q Plot demonstra que os quantis dos resíduos se 

comportam de forma muito pouco similar à Normal teórica, fato reforçado pelo 

Kernel ou densidade estimada da distribuição desses resíduos. 
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Figura 09: diagnóstico dos resíduos do modelo ARIMA(1,1,2) 

 

 A análise Box-Jenkins nesse corte acusou a possível identificação de um 

processo ARIMA(3,1,1) que, apesar de possuir todos os coeficientes significantes, 

gerou resíduos com comportamento discrepante do esperado. Não se rejeita a 

hipótese de normalidade ao nível de 10% até o décimo lag na estatística Box-

Ljung, porém a presença de outliers é grande e o Q-Q Plot, bem como sua 

densidade estimada, assumem comportamento muito similar ao evidenciado no 

gráfico anterior. Assim, descartamos também esse modelo. 
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Figura 10: diagnóstico dos resíduos do modelo ARIMA(3,1,1) 

 

 Por fim, a recorrente presença de sazonalidade estocástica e, 

principalmente, a forte significância do parâmetro da primeira defasagem do 

componente auto-regressivo, levou à tentativa de ajuste de um modelo 

SARIMA(0,1,0)(1,0,0) para a série. O gráfico do processo de sazonalidade 

multiplicativa quando ajustado é visualmente muito parecido com a série original 

(em sua primeira diferença): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 11: Ajuste do modelo SARIMA(0,1,0)(1,0,0) 

 

 Observa-se também o fato do coeficiente Φ1 ser altamente significante 

bem como o intercepto do modelo. Não obstante, a rejeição dos testes de 

normalidade Box-Ljung e Shapiro-Wilk é altíssima, o que nos leva a concluir que os 

resíduos não podem ser normais como desejado. 

 

5.4. Avaliação dos modelos SARIMA e GARCH 

 A análise em diferentes cortes feita acima procurou ser exaustiva no que 

tange a gerar possibilidade de estimação de um modelo do tipo SARIMA ou GARCH 

que fosse capaz de satisfazer os pré-requisitos necessários para previsão dos 

valores da série. Todavia, fomos capazes de verificar que há grande dificuldade de 

se ajustar um modelo adequado por essa metodologia e logo, serão descartados 

todos os modelos testados nessa seção. Acreditamos que a procura de um modelo 

do tipo ARIMA satisfatório para essa série é ainda passível de ser feita por meio de  
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outras abordagens e essa é uma questão que pode ser melhor explorada em futura 

pesquisa. 

 

6. Modelo Holt-Winters 
 

 Outra abordagem para uma série univariada consiste na decomposição 

Holt-Winters (HOLT, 1957; WINTERS, 1960) que estima um modelo não 

paramétrico da forma: 

 

ttttt uSTNy =  

 

 Em que Nt é um componente de nível da variável, que pode ser entendido 

como uma média localmente constante, Tt é o de tendência e St é o componente 

sazonal juntamente com um erro ut. 

 Já que os dados são mensais e supõe-se uma sazonalidade anual, as 

equações que descrevem os valores estimados ficam: 
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 Em que α, β e γ são constantes de suavização e se encontram dentro do 

intervalo (0, 1). As estimativas de tais constantes são usualmente feitas de sorte a 

minimizar o erro quadrático de previsão 1 período à frente. Foi ajustada então, a 

decomposição Holt-Winters à série do spread bancário na sua forma original. Dois 

ajustes foram feitos para gerar possibilidade de comparação. O primeiro, levou em 

conta as especificidades da série observadas na análise exploratória e também na 

análise paramétrica, ou seja, ausência de tendência com formato específico e 

sazonalidade multiplicativa. Quando há ausência de tendência a suavização feita é 

exponencial, por default do software. Já o segundo foi feito de forma a assumir um 

formato próximo ao padrão de séries de tempo econômicas com tendência e 

sazonalidade aditiva. 
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Figura 12: ajuste dos dois tipos de modelo Holt-Winters 

 

 Quando olhada a decomposição minuciosa dos dois modelos abaixo, 

verificamos que no primeiro o nível incorpora a tendência e o componente sazonal 

possui magnitude relativamente pequena variando em média entre 0,94 e 1.04. A  

 

segunda decomposição, por sua vez, nos fornece um resultado completamente 

distinto com uma tendência de formato não muito usual e de oscilação marcante. O 

componente sazonal é de elevada magnitude, chegando a atingir valores acima de 

10, tanto negativo quanto positivo e suaviza-se mais ao final das observações. 
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Figura 13: decomposição Holt-Winters com sazonalidade multiplicativa 
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Figura 14: decomposição Holt-Winters com sazonalidade multiplicativa 

 

 Os modelos obtidos são da forma, no primeiro, α = 0, 9266549, β = 0, γ = 1 

e, no segundo, α = 0, 7173622, β = 1 e γ = 0,6179734. 

 

7. Análise de previsões 
 

 Foram realizados dois exercícios de previsão, o primeiro no próprio ano 

em que se finaliza a série e o segundo no de 2008 motivado pela crise do subprime. 

Primeiramente retirou-se 6 meses da série original, encerrando suas observações 

em setembro de 2009. Assim previu-se 6 meses à frente com os dois modelos e 

comparou-se com as reais observações da série de forma a identificar o modelo 

que melhor se ajusta à realidade. 

 Logo depois se utilizou os mesmos modelos para prever o segundo 

semestre de 2008, ou seja, 6 meses à frente de julho de 2008. Esse exercício tomou 

como princípio apenas a curiosidade de se avaliar qual dos modelos é capaz de 

apresentar um erro de menor magnitude quando confrontado com períodos de 

grande instabilidade. Vale ressaltar que a crise foi oficialmente dada como iniciado 

em setembro de 2008 pelo National Bureau of Economic Research (NBER) dos 

Estados Unidos.  

 As medidas de desempenho utilizadas foram o erro quadrático médio, 

MSE (mean squared error), o erro absoluto médio, MAE (mean absolute error) e o 

erro absoluto percentual médio, MAPE (mean absolute percentual error). Suas 

fórmulas para H observações fora da amostra, são (BUENO, 2008): 
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 Fora essas três medidas básicas, utilizou-se o coeficiente de desigualdade 

τ de Theil para desempenho de previsões como sugerido em Peñaloza e De Souza 

(2007). A vantagem do cálculo desse índice é que é possível decompor o erro em 

três partes, uma parte relativa à tendência (e2
T ), outra relativa ao desvio (e2

D) e 

outra relativa à correlação (e2
C).  

 Seja τ , o coeficiente de Theil, 
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7.1. Previsão em 2010 

 A tabela 3 resume os dados efetivamente observados para os meses que 

foram retirados na primeira coluna, os valores previstos pelo primeiro modelos 

Holt-Winters, sem tendência e com sazonalidade multiplicativa e os valores 

previstos pelo segundo modelo Holt-Winters com especificações padrão. 

 Verificamos de antemão que as previsões do primeiro modelo são 

melhores apenas ao observar da tabela acima. A partir de julho de 2010, as 

previsões do segundo modelo começam a disparar e se distanciam muito da real 

magnitude dos valores originais. A figura 15 na próxima página mostra justamente 

em linha pontilhada os valores originais da série e na linha vermelha os valores 

previstos no período em questão, evidenciando o comportamento suave do 

primeiro e a discrepância do segundo, fornecendo uma boa ilustração do exercício 

realizado. 
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    2010   Holt-Winters 1   Holt-Winters 2  
 Abril   28,69   28,61165   28,49855  
Maio   28,82   28,19239   28,38500  
Junho   28,06   27,64649   28,91798  
Julho   28,97   27,32991   32,11264  

Agosto   28,95   27,79408   37,95112  
Setembro   28,40   28,57886   46,79825  

 

Tabela 03: valores originais e previstos da série 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: valores originais e previstos da série 

  

 A próxima tabela confirma tal fato indicando que, em todas as medidas de 

desempenho, o primeiro modelo se mostra mais acurado que o segundo. 

 

    Holt-Winters 1   Holt-Winters 2  
 MSE   0,878   8,469  
MAE   0,682   5,338  

MAPE   2,37%   18,66%  
 

Tabela 04: medidas de desempenho de previsão 

 

 O coeficiente de Theil para previsões indica também a supremacia do 

primeiro modelo. Sua decomposição evidencia claramente que a parte do erro que  
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mais contribui para o total em ambos os modelos é o erro de correlação, resultado 

já esperado dada a característica inerente às séries de tempo das variáveis e a 

forma de estimação do modelo Holt-Winters. 

 

    
2    

2

Te    
2

De    
2

Ce   

 H-W 1   0,00025   0,00005   0,00005   0,00015  
 H-W 2   0,01813   0,00154   0,00206   0,01488  

 

Tabela 5: decomposição do Índice de Theil 

 

7.2. Previsão em 2008 

 A tabela abaixo mostra os valores reais e os previstos pelos dois modelos 

para o segundo semestre de 2008, momento central de deflagração da crise do 

subprime: 

 

    2008   Holt-Winters 1   Holt-Winters 2  
 Julho   32,66   30,57329   34,33186  

Agosto   33,58   31,34166   41,16483  
Setembro   34,30   32,28578   50,63028  
Outubro   36,27   32,73793   60,91684  

Novembro   38,98   33,19159   70,29583  
Dezembro   39,98   33,08350   77,34108  

 

Tabela 6: valores originais e previstos da série 

 

 As previsões do primeiro modelo são novamente visualmente melhores, 

entretanto percebemos que os valores reais sobem de forma mais acentuada a 

partir do momento em que se oficializa o estado de crise (setembro) do que os 

valores estimados pelo primeiro modelo. A tabela de medidas desempenho mostra 

claramente como esse modelo possui um desempenho mais fraco neste momento 

do que no momento estimado na seção anterior. Isso era esperado, pois a 

tendência das previsões do modelo era acompanhar o comportamento suave 

assumido pela série após as oscilações que vão até 2002. 

 Holt-Winters 1 Holt-Winters 2 
MSE 4,222 23,491 
MAE 3,759 19,818 

MAPE 10,13% 52,84% 
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Tabela 7: medidas de desempenho de previsão 

 

 Por fim, a tabela com a decomposição de Theil nos indica também a 

superioridade de desempenho do primeiro modelo e, novamente, atribui maior 

parte do erro ao chamado erro de correlação. Vale atentar, que, apesar de possuir 

pequena magnitude, nesse período analisado a contribuição do erro de tendência é 

maior em ambos do que a do erro de desvio. Tal resultado é o contrário do obtido 

anteriormente, o que pode nos sugerir que uma tendência subestimada pode ter 

sido levada em conta na previsão, o que vai de acordo com a discrepância esperada 

do comportamento da crise e das previsões do modelo. 

Figura 16: valores originais e previstos da série 

 

        
2

Te    
2

De    
2

Ce   

 H-W 1   0,00383   0,00057   0,00014   0,00312  
 H-W 2   0,06258   0,00756   0,00425   0,050766  

 

Tabela 8: decomposição do Índice de Theil 
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8. Conclusão 
 

 Este artigo procurou encontrar por meio da análise de econometria de 

séries temporais univariada um modelo que se ajustasse à série do spread 

bancário brasileiro para gerar previsões satisfatórias. Tais previsões podem ser de 

interesses diversos, tanto para pesquisa e compreensão da conjuntura econômica 

brasileira quanto para investidores interessados em dados que reflitam o 

comportamento do crédito, do investimento de curto prazo e do mercado bancário 

brasileiro. 

 A análise descritiva nos indicou que a série do spread brasileiro não segue 

nenhuma tendência linear clara e possui componente sazonal de pequena 

magnitude. Fica clara que há uma mudança estrutural no seu comportamento com 

divisão centrada em janeiro de 2000. Nas observações anteriores a esse período a 

série apresentou grande volatilidade, ao contrário da suave tendência de 

decrescimento evidenciada nas observações posteriores. É observado que a série 

não é estacionária em seu nível original, porém sua primeira diferença se mostra 

claramente estacionária e com comportamento oscilante em torno de uma média 

comum ao longo de toda sua realização. 

 A abordagem Box-Jenkins para identificação dos modelos SARIMA e 

GARCH em cima da série original e da série dividida não foi capaz de gerar 

modelos que satisfizessem as condições mínimas necessárias para geração de 

previsões. Os modelos do tipo ARIMA apresentaram todos parâmetros não-

significantes e os modelos do tipo GARCH não atendem aos requisitos de 

convergência necessários. Os modelos obtidos a partir da análise de outliers que 

gerou o corte em 1996 apresentaram, por sua vez, parâmetros significantes como 

desejado, contudo, a análise dos resíduos indicou claro comportamento não-

normal, o que força o seu descarte para intenções de previsão. 

 Ajustou-se também dois modelos oriundos da decomposição de Holt-

Winters, um com sazonalidade multiplicativa e sem tendência e outro na forma 

padrão, com tendência e sazonalidade aditiva. Decidiu-se definir o primeiro nessa 

forma pois toda a análise, tanto descritiva quanto paramétrica da série, indicou 

que tais características seriam as mais adequadas para estimação do modelo. Tais 

modelos foram capazes de gerar previsões pois não dependem de hipóteses de 

normalidade dos resíduos e são não-paramétricos, evitando também a 

dependência de significância em testes de hipótese. 
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 Realizou-se um exercício de previsão consistindo na estimação dos 6 

últimos meses já observados da série, de forma a comparar os valores estimados 

com os originais. Além disso, foi feito um exercício idêntico também para o 

segundo semestre de 2008, momento em que deflagrou a crise do subprime. As 

previsões obtidas foram avaliadas por diversos critérios de desempenho e, todos 

sem exceção, indicaram que o primeiro modelo é o melhor no que tange à 

realização de previsão. 

 Conclui-se então, que, para a série do spread brasileiro, mesmo com 

diversos truncamentos para evitar comportamentos de volatilidade e outliers, a 

abordagem SARIMA e GARCH não é capaz de gerar modelos satisfatórios para 

interesse de previsão. Sendo assim, um modelo proveniente da decomposição 

Holt-Winters com sazonalidade multiplicativa e sem tendência é o modelo com 

melhor desempenho quando se procura gerar previsões de curto prazo para a 

série. 
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Anexo 01 (Outputs do software R de testes selecionados) 
 

 ############################################### # 
Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # 
############################################### Test 
regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q 
Median 3Q Max -20.6681 -0.9242 -0.1929 0.7961 14.2106 Coefficients: Estimate 
Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.498728 0.532780 0.936 0.3504 z.lag.1 -
0.017456 0.008987 -1.942 0.0536 . z.diff.lag 0.062675 0.069612 0.900 0.3691 --- 
Signif. codes: 0 `***' 0.001 `**' 0.01 `*' 0.05 `.' 0.1 ` ' 1 Residual standard error: 
3.594 on 190 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.02458, Adjusted R-
squared: 0.01431 F-statistic: 2.394 on 2 and 190 DF, p-value: 0.09402 Value of 
test-statistic is: -1.9424 3.0799 Critical values for test statistics: 1pct 5pct 10pct 
tau2 -3.46 -2.88 -2.57 phi1 6.52 4.63 3.81  
 
 
  ############################################### # 
Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # 
############################################### Test 
regression trend Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag) Residuals: 
Min 1Q Median 3Q Max -20.5727 -0.8671 -0.1523 0.8015 14.1858 Coefficients: 
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.972294 1.345628 0.723 0.471 
z.lag.1 -0.021397 0.013667 -1.566 0.119 tt -0.002728 0.007116 -0.383 0.702 
z.diff.lag 0.066010 0.070308 0.939 0.349 Residual standard error: 3.602 on 189 
degrees of freedom Multiple R-squared: 0.02534, Adjusted R-squared: 0.009867 F-
statistic: 1.638 on 3 and 189 DF, p-value: 0.1821 Value of test-statistic is: -1.5655 
2.0931 1.9514 Critical values for test statistics: 1pct 5pct 10pct tau3 -3.99 -3.43 -
3.13 phi2 6.22 4.75 4.07 phi3 8.43 6.49 5.47  
 
 
  ############################################### # 
Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # 
############################################### Test 
regression none Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q 
Median 3Q Max -21.109573 -0.778483 0.008925 1.003333 13.871608 
Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) z.lag.1 -0.010122 0.004402 -2.299 
0.0226 * z.diff.lag 0.061494 0.069578 0.884 0.3779 --- Signif. codes: 0 `***' 0.001 
`**' 0.01 `*' 0.05 `.' 0.1 ` ' 1 Residual standard error: 3.593 on 191 degrees of 
freedom Multiple R-squared: 0.03433, Adjusted R-squared: 0.02422 F-statistic: 
3.395 on 2 and 191 DF, p-value: 0.03558 Value of test-statistic is: -2.2993 Critical 
values for test statistics: 1pct 5pct 10pct tau1 -2.58 -1.95 -1.62  
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  ################################## # Phillips-Perron Unit 
Root Test # ################################## Test regression with 
intercept Call: lm(formula = y ~ y.l1) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -20.5074 -
0.8700 -0.2176 0.8089 14.9295 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept) 0.693697 0.539774 1.285 0.200 y.l1 0.977098 0.009012 108.426 <2e-
16 *** --- Signif. codes: 0 `***' 0.001 `**' 0.01 `*' 0.05 `.' 0.1 ` ' 1 Residual standard 
error: 3.671 on 192 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.9839, Adjusted R-
squared: 0.9838 F-statistic: 1.176e+04 on 1 and 192 DF, p-value: < 2.2e-16 Value 
of test-statistic, type: Z-tau is: -2.4507 aux. Z statistics Z-tau-mu 1.3413 Critical 
values for Z statistics: 1pct 5pct 10pct critical values -3.4652 -2.876436 -2.574631  
 
 
  ################################## # Phillips-Perron Unit 
Root Test # ################################## Test regression with 
intercept and trend Call: lm(formula = y ~ y.l1 + trend) Residuals: Min 1Q Median 
3Q Max -20.4387 -0.8948 -0.1846 0.8005 14.9232 Coefficients: Estimate Std. Error 
t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.87280 0.77116 1.132 0.259 y.l1 0.97369 0.01381 
70.519 <2e-16 *** trend -0.00235 0.00721 -0.326 0.745 --- Signif. codes: 0 `***' 
0.001 `**' 0.01 `*' 0.05 `.' 0.1 ` ' 1 Residual standard error: 3.679 on 191 degrees of 
freedom Multiple R-squared: 0.9839, Adjusted R-squared: 0.9838 F-statistic: 5851 
on 2 and 191 DF, p-value: < 2.2e-16 Value of test-statistic, type: Z-tau is: -2.054 
aux. Z statistics Z-tau-mu 0.5600 Z-tau-beta -0.5948 Critical values for Z statistics: 
1pct 5pct 10pct critical values -4.008117 -3.433893 -3.140565  
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PRÓLOGO 

 

 Criados em 1979, o PET da Economia da UnB e o da PUC do Rio de Janeiro 

foram os dois primeiros a serem estabelecidos  pela CAPES,  na ocasião, dirigida 

por Cláudio Moura Castro. A criação desse programa, então intitulado Programa 

Especial de Treinamento, inspirava-se em programa similar ao que existia na 

Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, implantado por seu diretor, Ivon 

Leite de Magalhães Pinto, em 1954 e do qual fizera parte, Cláudio Moura Castro. 

 Assim como o programa instituído na Faculdade de Ciências Econômicas 

da UFMG, o PET criado pela CAPES tinha como seu principal objetivo criar 

condições para que alunos da elite intelectual estudantil pudessem se dedicar em 

tempo integral e dedicação exclusiva aos estudos e se tornassem, mais tarde, 

competentes profissionais 

 Com o passar dos anos o PET foi se estendendo a outros cursos e 

universidades. A grande expansão no número de cursos e universidades 

beneficiadas com a instalação de PETs nas duas décadas seguintes parece ter 

gerado dificuldades de gestão. Em 1999 a CAPES determinou o fim do Programa 

que passou a ser gerido pelo SESU /MEC  a partir de 2000. Com um novo nome, 

Programa de Educação Tutorial, o novo PET passa a incorporar novos objetivos. Já 

não se trata de um programa simplesmente elitista. Cabe ao PET, contribuir 

também para a melhoria do ensino de graduação e para a conscientização da 

função social da educação superior. 

 Ex-bolsista da FACE/UFMG e tutora do PET de Economia da UnB nos anos 

oitenta, retomei a tutoria do programa, que exerci dos meados de 2006 a 

dezembro de 2010.  Ao longo desse período, procurei dar ênfase à obrigação do 

programa em contribuir para uma melhoria da formação acadêmica de toda a 

graduação.  As atividades do PET passaram, então, a ser amplamente divulgadas e 

abertas a todos os alunos da graduação, e as discussões sobre a conjuntura 

econômica, incentivadas. As reuniões semanais para discussão da conjuntura 

econômica passaram a atrair um público cada vez maior. 

 Os trabalhos apresentados neste livro revelam uma boa formação teórica 

dos autores, alunos da graduação, e sua preocupação em desvendar a realidade 

econômica conjuntural. Dentre os autores dos dez trabalhos apresentados, nove 

entraram para o programa  no segundo semestre de 2009  e um, em 2007. Esses 
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trabalhos correspondem à exigência do PET relativa à apresentação  anual de um 

trabalho acadêmico e foram, todos eles, supervisionados por professores do 

Departamento de Economia especializados  nas áreas escolhidas pelos alunos. 

 

Aos autores, meus parabéns. 

  

 
Profa. Dra Maria Teresa Ribeiro de Oliveira 

Tutora do PET-Economia em 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


