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PREFÁCIO 

 

 O livro que agora se apresenta é o resultado do trabalho de pesquisa dos 

alunos do PET Economia (Programa de Educação Tutorial) que nasce com essa 

designação em 1979, tendo tido seu primeiro grupo formado no Departamento de 

Economia da Universidade de Brasília. Em sua primeira versão, o programa tinha 

uma clara vocação para pós-graduação, cabe ressaltar que era o momento da 

formação da pós-graduação no Brasil e que a necessidade de formar quadros com 

o fim de fortalecer esse sistema era essencial. Nesse sentido, o programa nasce 

vinculado à CAPES e tendo como foco principal a pesquisa e os vínculos com os 

programas de pós-graduação já existentes. 

 No início da década de 2000 o programa foi extinto, por razões que não 

vale a pena discutir, e, em função da grande pressão da comunidade acadêmica 

nacional, ele é recriado em novas bases. Nesse momento a sigla muda seu 

significado e o programa passa a ser denominado de Programa de Educação 

Tutorial e a fica vinculado à SESU. Sua perspectiva também muda, o objetivo do 

programa passa a se centrar na melhoria e nos efeitos multiplicadores do mesmo 

sobre os cursos de graduação. As atividades passam a ter maior amplitude e a 

estar centradas em ensino, pesquisa e extensão. O programa precisa se repensar e 

focar nos impactos positivos sobre o curso de graduação de cada uma de suas 

atividades. 

 O PET Economia tem exatamente esse foco. As atividades têm como 

objetivo a ampliação dos efeitos benéficos sobre a graduação de cada uma delas. 

Nesse sentido, nada melhor do que ter um veículo de divulgação das atividades de 

pesquisa do programa e para isso foi pensada a realização do presente livro. Cabe 

mencionar que ao lado da apresentação do livro, que materializa a divulgação dos 

trabalhos, é realizado um Congresso com ampla participação dos alunos de 

graduação do Departamento e de alunos de outros departamentos, vinculados ou 

não a outros programas PET. 

 A análise dos trabalhos apresentados mostra outra característica 

marcante do Programa, desde sua criação: o estímulo à pluralidade e diversidade 

das áreas temáticas e enfoques metodológicos dos alunos.  

 Finalmente, cabe ressaltar que o excelente nível dos trabalhos 

apresentados reflete o envolvimento do Departamento, na figura dos orientadores 
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dos trabalhos, no desenvolvimento das pesquisas apresentadas e o compromisso e 

apoio da Professora Geovana Bertussi, tutora do programa, na condução de todos 

os trabalhos associados ao PET. 

 

 
Prof.ª Dr.ª Adriana Moreira Amado  

Coordenadora de Graduação em Economia 

Ex-bolsista e ex-tutora do grupo PET-Economia UnB 
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ANÁLISE ECONÔMICA DA EFICIÊNCIA DO 

SISTEMA JUDICIÁRIO 
 

 

Débora Costa Ferreira1 
 

Orientador: Bernardo Mueller 
 

 

 

 
Resumo 

 Um mercado seguro e propício ao investimento é um requisito 

indispensável para o desenvolvimento econômico. E um dos fatores determinantes 

para isso é a presença de um sistema judiciário eficaz e célere, o qual regule bem 

as relações interpessoais. O Brasil, contudo, possui um Judiciário moroso e mal 

gerido, que não consegue responder bem à sua demanda. Por esse motivo, o 

presente artigo propõe, por meio da teoria da agência, uma reforma no plano de 

carreira e remuneração dos servidores, de modo que respondam a esse incentivo 

pecuniário se empenhando mais em suas funções e aumentando, assim, a 

produtividade do sistema. Busca-se também analisar a estrutura institucional e 

suas falhas, para então conectar a Teoria Econômica ao caso concreto. 

 

Palavras-Chave: Sistema Judiciário, microeconomia, direito e economia, nova 

economia institucional, teoria do principal agente. 

 
 

 

 

 

                                                      
1 E-mail para contato com o autor: debora.costaferreira91@gmail.com. 
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1. Introdução 

 

 A partir dos anos 60, a área Law and Economics (ZYLBERSZTAJN, 2005) 

teve o início do seu desenvolvimento, com a influência de figuras eminentes como 

Adam Smith e Jeremy Benthan, os quais passaram a analisar a interdependência 

entre o Sistema Jurídico-Normativo e a Economia. Assim como as normas jurídicas 

vigentes influenciam o mundo econômico, os estudos na área da Economia podem 

ser ferramentas importantes para induzir comportamentos desejados por meio de 

prêmios e punições adequados, estabelecidos sob a base de incentivos externos, 

provindos da positivação de normas jurídicas, como acreditava Friedman 

(FRIEDMAN, 1969). 

 Muitos estudos, como o de Ana Maria Faria (FARIA, 2007) e o de José 

Joaquim Calmon de Passos (PASSOS, 2006), demonstram que o atual Sistema 

Judiciário coloca-se como um obstáculo ao desenvolvimento econômico e social do 

Brasil. Principalmente com as mudanças e evoluções decorrentes do processo de 

globalização, a complexidade e a variedade das relações interpessoais se tornaram 

cada vez maiores, gerando demanda pela melhor regulamentação dessas relações 

de modo a garantir um ambiente seguro, no qual o investimento seja propício e o 

mercado não seja tomado por comportamentos oportunistas, nem contaminado 

por imperfeições na concorrência, como cartéis, monopólios, além de ataques 

especulativos. 

 Por esse e outros fatores prova-se a grande necessidade e importância da 

reforma desse sistema com o intuito de alcançar a eficiência de seu serviço 

jurisdicional. Nesse contexto, em que o presente estudo se insere, busca-se as 

falhas e deficiências atuais do Poder Judiciário, para, por meio de uma base teórica 

econômica, propor sugestões de trajetórias a serem seguidas para que a sua 

função social seja cumprida. 

 Na primeira seção, será apresentada a estrutura organizacional do 

Sistema Judiciário, elencando seus órgãos e competências, esclarecendo seu 

funcionamento e hierarquia, além de dados do Seminário "Justiça em Números"2, 

com o objetivo de contextualizar a discussão. 

  

 
 

                                                      
2 Estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. Será 
melhor explicado na seção 2.1. 
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 Em seguida, projetam-se as situações de correlação entre o Judiciário e a 

economia, conectando o foco de análise do estudo com o arcabouço teórico 

utilizado. 

 A terceira seção aborda a atual conjuntura e as falhas do sistema, tanto 

internas, quanto externas (por parte da demanda pelo serviço); especificando, 

assim, os pontos que precisam ser reformulados em sua estrutura. 

 Na sequência, apresenta-se a teoria que dará base à alternativa levantada 

no estudo: a teoria do principal-agente ou teoria da agência, a qual traz um 

conjunto de incentivos pecuniários apresentados aos servidores e magistrados por 

meio de contratos, para que eles decidam racionalmente por se esforçar ou não, 

agindo em consonância com os interesses do principal (os gestores e legisladores 

do sistema e, em análise mais geral, o Estado) de forma a gerar eficiência ao Poder 

Judiciário e maximizar o bem estar social. 

 E, enfim, são expostas algumas soluções alternativas para o problema, 

seguido da conclusão. 

 

2. Estrutura do Poder Judiciário 
 

 O Poder Judiciário brasileiro é formado pelo Supremo Tribunal Federal, 

Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais 

Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes 

Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito 

Federal e Territórios. 

  O Superior Tribunal de Justiça, dentre outras competências, julga, em grau 

de recurso, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 

Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal. Todos os 

Juízes e Tribunais citados, mais as Justiças Especiais (Militar, Eleitoral e do 

Trabalho), os Juizados Especiais, os Colégios Recursais e o Conselho Nacional de 

Justiça são órgãos subordinados à autoridade Supremo Tribunal Federal, o qual 

analisa a constitucionalidade das leis e julga questões segundo a vontade da 

Constituição. Os tribunais são o âmbito de recorrência dos processos tramitados 

nos Juízes. 

 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), criado em 30 de dezembro de 2004, 

com a EC nº 45/2004, coloca-se em situação de gestor estratégico e fiscalizador da 

atividade jurisdicional, zelando pela autonomia do Poder Judiciário, pela 
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observância do artigo 37 da Constituição Federal - que trata da administração 

pública -, pelo recebimento de reclamações relativas aos seus órgãos e aos seus 

funcionários, além de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário. A decisão recente do STF decidiu por limitar sua competência 

concorrente de abrir processos contra magistrados, devendo agir 

subsidiariamente às corregedorias dos respectivos tribunais, em casos 

extraordinários. Tal pronunciamento descentraliza os poderes de fiscalização e 

punição do Judiciário. 

 Apesar disso, prossegue desenvolvendo um importante papel no 

gerenciamento e racionalização da atividade jurisdicional. Desde seu 

estabelecimento, tem-se evoluído imensamente na constituição da base de dados e 

desenvolvimento de instrumentos de mensuração do desempenho da Justiça com 

o "Justiça em Números". Seu papel é garantir que o serviço jurisdicional seja 

prestado com eficiência, por meio da racionalização do planejamento gerencial e 

aplicação de teorias e propostas econômicas, estatísticas e administrativas.  

 A função do Sistema Judiciário como um todo é realizar a atividade 

jurisdicional, controlar a constitucionalidade das leis e assegurar a realização do 

Estado democrático de direito. Tais atribuições são indispensáveis para o 

funcionamento de uma sociedade, pelo fato de declararem e garantirem direitos e 

deveres, moldando o comportamento de todos os cidadãos à vontade do sistema 

normativo em vigor, de modo a possibilitar a convivência e o desenvolvimento 

social e econômico (BRASIL, 1988). 

 

2.1. Justiça em números 

 O relatório do Justiça em Números 2010 é um documento produzido pelo 

Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça e  integra o 

Sistema de Estatística do Poder Judiciário (SIESPJ), que é responsável pela criação 

de uma base de dados consistente para a análise de indicadores orçamentários, 

administrativos e de litigiosidade do Poder Judiciário para orientar políticas 

públicas e o uso do planejamento estratégico no Judiciário. 

 No ano de 2010, apresentou as seguintes estatísticas: a despesa total 

somou R$41 bilhões, sendo 58% provenientes da Justiça Estadual, 16 % da Justiça 

Federal e 26% da Justiça do Trabalho; 3,7% maior que em 2009 (normalmente 

esse aumento é por volta de 8%). Constatou-se que 89,6% do total das despesas 

dirigem-se a recursos humanos, menor porcentagem que em anos passados,  

 



  

22 

 

Análise econômica da eficiência do Sistema Judiciário 

 

podendo significar que outras despesas, como as de modernização, estão sendo 

mais valorizadas. 

 A receita representou 43,6% do total das despesas, obtida principalmente 

pelas execuções fiscais e pelas custas processuais. Percebe-se aí que, como 

qualquer outro órgão público, a instituição não tem objetivo de angariar lucro ou 

obter superávit, alterando um pouco a forma de aplicação da teoria da agência. 

 Há nove magistrados e 167 servidores para cada cem mil habitantes, em 

média. Essa escassez de mão de obra agrava ainda mais a situação diante da 

expressiva demanda pelo serviço: ingressaram 24,2 milhões de processos em 2010 

e havia 59,2 milhões de processos pendentes, sendo que 32% deles encontram-se 

em fase de execução fiscal; mas proferiram somente 22,2 milhões de sentenças. 

 A taxa de congestionamento, ou seja, a soma dos casos novos abertos em 

2010, dos casos pendentes, dos recursos internos e dos recursos pendentes,  foi de 

58% e, na fase de execução, de 84%. Em média, cada juiz de 1º grau3 julgou 5.423 

processos e o de 2º grau, 1.312 processos nesse período. 

 O tempo médio de tramitação dos processos não é de fácil precisão porque 

existem muitos tipos de processos e ele varia de acordo com a área. Os 

administrativos demoram em média 369,12 dias, os tributários, 536,75, 

previdenciária, 604,22 e penal, 253,83 (LIPPMANN, 2008). 

 Percebe-se, portanto, que a situação atual do magistrado não está 

atendendo bem sua demanda e possui carência em vários de seus aspectos 

estruturais. Além disso, o sistema como um todo mostra-se ineficiente, apesar da 

melhora progressiva, o que acarreta inibição de investimentos e limitação da 

atividade econômica até que se restaure de forma duradoura a segurança jurídica, 

para reduzir os custos de transação. 

 Carlos Alberto L. Zaidan (ZAIDAN, 2010)possui um trabalho em que ele 

utiliza a base de dados acima (do ano de 2009) aplicada à técnica não paramétrica 

conhecida por DEA (acrônimo em língua inglesa para Análise Envoltória de 

Dados), com o uso de duas análises: de produtividade e administrativa; no 

software EMS – Efficiency Measurement System, versão 1.3.0 da Universidade 

Horger Scheel de Dortmund, da Alemanha. Dessa forma, ele procedeu a uma 

análise comparativa entre as Justiças estaduais, desestruturando a tese de que a 

eficiência está ligada à relevância econômica de cada região. 

                                                      
3 Juízes de 1º grau são os das Varas de primeira instância, onde os processos são julgados inicialmente. 
Juízes de 2º grau são os desembargadores dos tribunais, onde são julgados os recursos impetrados nos 
processos passados na primeira instância. 
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 Outra autora que usa como instrumento de pesquisa os dados do CNJ é 

Maria Sadek, como em (SADEK, 1995) e (SADEK, 2004), trabalhos muito 

reconhecidos nessa área. 

 

3. Sistema Judiciário e a Economia 

 

 A intersecção entre Direito e Economia tem sido cada dia mais analisada 

no meio jurídico e econômico, pelo fato de se ter reconhecido a íntima relação 

entre os dois campos. A escolha racional do indivíduo que possui recursos 

escassos deve levar em conta o ambiente institucional que o envolve, para 

conhecer seu âmbito de atuação e as reais consequências dos seus atos; as teorias 

econômicas devem considerar as restrições legais impostas e utilizá-las para 

maximizar a utilidade do consumidor, minimizar os custos das firmas, gerar 

desenvolvimento e bem estar para a sociedade. 

 Do outro lado, a produção das leis deve levar em conta as circunstâncias 

econômicas e o conhecimento já desenvolvido nessa área para não gerar 

externalidades negativas, que prejudiquem certos grupos sociais ou restrinjam as 

forças de mercado essenciais ao desenvolvimento econômico. O custo social de se 

produzir normas ineficientes e imperfeitas é incalculável e é nesse campo que 

atuam os ramos da Economia: New Institucional Economics e Law and Economics, 

que muito contribuíram para a realização desse trabalho. A Escola de Chicago e os 

neoinstitucionais conceituam Direito e Economia como o ramo do conhecimento 

que objetiva a aplicação da teoria econômica e dos métodos econométricos para 

examinar a formação, estrutura, processos e influência da lei e das instituições 

jurídicas e judiciais na economia. 

 Passando para uma análise mais específica, restringe-se o foco 

institucional no Sistema Judiciário, cuja boa atuação configura condição sine qua 

non para o desenvolvimento econômico de um país, possibilitando a eficaz 

arrecadação tributária, melhores serviços públicos, boa infraestrutura e a geração 

de empregos, pelo fato de sua credibilidade atrair investimentos, diminuir custos 

de transação, legitimar o ordenamento jurídico, diminuindo a incerteza. 

 A alocação de recursos depende, em boa parte, do ambiente institucional 

em que se insere o agente, uma vez que as transações são reguladas pelos 

contratos, cuja efetividade deve ser garantida pelo Judiciário, que determina o 

grau de proteção à propriedade - tanto material, quanto intelectual - e a eficácia 

dos meios de preservação e execução dessa. 
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 Tais contratos são importantes para que haja esforços conjuntos de 

produção, ampliando as possibilidades de escolha e negócios e, 

consequentemente, a riqueza privada; dando também mais segurança aos 

negócios frente a ocasiões imprevisíveis num contexto de incerteza. A teoria dos 

jogos prova a importância dos contratos num ambiente de interação entre 

indivíduos, evitando que aconteçam ameaças vazias. 

 A proteção dos contratos trabalha também no sentido de se minimizar os 

custos econômicos, desmotivando comportamentos oportunistas - tais como o free 

rider4, o rent seeker5 e o problema do principal-agente – , e de dar segurança a um 

sistema construído num envoltório de incerteza, regulando direitos de 

propriedade, defendendo a livre concorrência, fazendo manutenção de qualidade. 

 Além do que uma Justiça desacreditada - infestada de corrupção, 

burocracia, impunidade e ineficiência - incentiva indivíduos a descumprirem a lei, 

visto que, na maioria das vezes, não há a devida punição, resultando em 

instabilidade; somando-se os comportamentos oportunistas que surgem, gerando 

prejuízos para terceiros e para sociedade em geral. 

 O sistema de preços também é afetado, já que para fazer negócios se 

incorre em risco maior do que o estimado, aumentando o valor dos contratos e dos 

empréstimos, desregulando o sistema de mercado e o financeiro, aumentando a 

taxa de juros. Contratos devem ser bem planejados, tendo em vista possíveis 

consequências de eventos inesperados. O estabelecimento de multas contratuais, 

cláusulas penais e indenizações suplementares bem estruturadas diminuem os 

riscos de desproporções futuras, somente nos casos em que haja a garantia do 

cumprimento dessas disposições por métodos judiciais. 

 A morosidade na tramitação de processos administrativos e licitatórios 

emperra a realização de projetos, construções e obras que poderiam gerar 

empregos, riqueza e investimentos no país, aumentando o custo de oportunidade 

desse e, por lógica, do desenvolvimento. 

 Processos trabalhistas, de recuperação judicial, de falência, também 

repercutem muito nos custos das firmas, tanto na hora de contratar, quanto em 

situações de insolvência. Arbitrariedades na Justiça trabalhista atribuem aos 

empresários obrigações excessivas em relação aos trabalhadores - visto como  

                                                      
4 A microeconomia define o comportamento free rider como sendo aquele em que um ou mais agentes 
econômicos acabam usufruindo de um determinado benefício proveniente de um bem, sem que tenha 
havido uma contribuição para a obtenção de tal. 
5 Rent-seeking é uma tentativa de derivar renda econômica pela manipulação do ambiente social ou 
político no qual as atividades econômicas ocorrem, ao invés de agregar valor. 
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hipossuficientes6 - e desestimulam esses a contratar legalmente seus funcionários, 

situação que se repete cada vez mais no país. A má formulação das regras de greve 

e a inefetividade das existentes causam prejuízos para o setor privado e para o 

setor público em decorrência de greves prolongadas e em larga escala, que muitas 

vezes não alcançam o objetivo a que se propõe. 

 O STF tem o dever de resguardar os princípios constitucionais e em vários 

momentos defendeu a ordem econômica vigente, tal como no caso da Ação Direta 

de inconstitucionalidade nº 534-1-DF, contra o plano econômico (Plano Collor) 

estabelecido na época, o qual congelava as poupanças privadas; na qual se decidiu 

por mantê-lo legal pelo bem da sociedade em geral e pela recuperação da 

economia. 

 Pode-se citar exemplos dessa correlação indefinidamente, entretanto, esse 

não é o ponto central do estudo. O importante é enxergar o quanto circunstâncias 

jurídicas e institucionais são correlacionadas com o andamento da economia de 

um país, principalmente, a extrema importância do bom funcionamento do 

judiciário para catalisar mudanças e o desenvolvimento econômico (FARIA, 2007). 

 

4. Conjectura e falhas do Sistema Judiciário brasileiro 
 

4.1. Demanda pelo Judiciário 

 A promulgação da Constituição de 1988 trouxe consigo o aumento da 

demanda pelo Judiciário, uma vez que declarou mais direitos fundamentais, ao 

mesmo tempo estendeu a variedade de legitimados para interpor ações diretas de 

inconstitucionalidade das leis. Somado a isso, na medida em que a sociedade e sua 

economia vão se tornando mais complexas e desenvolvidas, há o aumento dos 

litígios e necessidades de interferência da Justiça para que haja o bom 

funcionamento desse sistema, ainda mais no Estado de Bem-Estar Social, em que 

se presta a garantir uma infinidade de direitos, tais como dignidade da pessoa 

humana e outros ideais democráticos, os quais não há possibilidade de se cumprir 

integralmente, na prática, ainda mais com a racionalização dos recursos públicos 

derivada do Estado Mínimo. 

 Segundo Carlos Eduardo Richinitti, Juiz de direito do TJ/RS participante 

do Seminário “Justiça em Números” do CNJ em 2012, a atualidade trouxe consigo 

uma revolução virtual e digital que repercutiu fortemente nas relações  

                                                      
6 O indivíduo que dispõe de reduzidas condições econômicas e que necessita do produto de seu 
trabalho para prover a sua subsistência e de sua família. 
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interpessoais, como relações contratuais e de consumo, mudando suas estruturas 

e criando novos tipos de litígios que, a cada vez mais, são inseridos no contexto 

judiciário como desafios jurídicos para seus operadores. Com a abertura da 

economia, muitas funções saíram da competência do Estado para instituições 

privadas, fiscalizadas por agências reguladoras, aumentando ainda mais as ações 

judiciais, graças a imperfeições nesse mecanismo. Só por meio de um trabalho 

conjunto do Judiciário e dessas agências, que a prestação desses serviços poderá 

ser eficaz e condizente com os princípios de Bem-Estar Social. 

 Ele acrescenta uma última variação social: os litígios intersubjetivos 

referentes a problemas cotidianos - perfil principal da demanda judiciária 

anteriormente - foram ultrapassados por processos que exploram a busca de uma 

infindável gama de direitos garantidos na Constituição e em demais dispositivos 

legais. Isso se deve à massificação do processo e ao aumento da concorrência no 

mercado de advocacia, cujos profissionais utilizam o processo como um produto 

para vender seus serviços, independente da necessidade real de se recorrer 

judicialmente. Essas características se devem em grande parte à tradição jurídica 

brasileira do civil law, a qual incorre em maiores custos de transação pela maior 

necessidade de especialização e formulação de normas, já que elas valem mais do 

que os precedentes judiciais (ZYLBERSZTAJN, 2005). 

 Outro problema endógeno do sistema brasileiro é a multiplicidade de 

formas de interpor recursos às decisões de modo a postergar o encerramento dos 

processos. Por conseguinte, muitos advogados são formados pelos cursos de 

Direito para achar estratégias de reverter as causas em favor do seu cliente ou, 

pelo menos, atrasar a decisão contrária o máximo possível e o sistema legitima tal 

conduta. Esse comportamento desviante é fruto de imperfeições da lei e formação 

acadêmica dos advogados. 

 Ocorre hoje também um movimento chamado de Ativismo Judicial, no 

qual, além de julgar as causas, os juízes também prescrevem a forma pela qual se 

deve agir na lacuna da lei ou fazem uma releitura dos dispositivos legais vigentes 

para adaptá-los à realidade social do momento. Tal processo faz com que, de certa 

forma, aumente a insegurança do sistema e intensifique a procura jurisdicional, 

devido a tal grau de discricionariedade; juntamente com o fato de haver no Brasil 

uma profunda desarticulação entre os três poderes, entre a Política e a Justiça. 

Essa dessincronia abarrota o Judiciário com inúmeros processos cuja competência 

seria do Executivo ou do Legislativo, ou por disputas políticas (BARROSO, 2009). 
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 Além do mais, não há eficientes mecanismos que canalizem causas 

repetidas num só processo que estenda sua decisão a todos os casos idênticos, 

como ocorre muito com ações contra o fisco, baseadas num mesmo pedido e causa 

de pedir. Há a previsão somente da rejeição imediata do pedido em razão de já 

terem sido proferidas outras sentenças de improcedência, em ações que tenham 

idênticos fundamentos, no artigo 285-A do Código de Processo Civil. 

 Saber quais são os motivos do aumento da demanda pela prestação 

jurisdicional é um passo importante para identificar erros no próprio sistema, na 

sua relação com seus "consumidores" e na legislação; para, assim como no caso 

das empresas privadas, procurar adequar sua oferta, tendo-se em vista os recursos 

disponíveis. 

 

4.2. Falhas na prestação do serviço 

 Além do aumento da demanda, a situação se agrava no âmbito da oferta, já 

que a presente estrutura judiciária não é capaz de realizar sua função plenamente, 

em parte pela infindável gama de direitos declarados na Constituição, que tem 

papel simplesmente pragmático, mas também pela sua ineficiência de gestão e 

organização institucional. Tal conjectura se expressa na legislação - carregada de 

formalismos e descontinuidades -, e, principalmente, na falta de planejamento 

estratégico na alocação de recursos para a realização da atividade jurisdicional e 

na desarticulação com outras instituições judiciais e operacionais, tais como o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), infestadas de corporativismo e desavenças. 

 Há falhas estruturais internas que emperram o funcionamento do 

processo e tornam mais difíceis a concretização de suas funções, como o excesso 

de causas repetidas (principalmente do fisco) protocoladas por falta de 

dispositivos legais que unifiquem tais decisões (exceto o art. 285-A, CPC); a 

morosidade na fase de execução fiscal; o número insuficiente de magistrados e 

servidores, cuja contingência não tem a mínima possibilidade fisiológica de 

esgotar a demanda processual (cada juiz teria que proferir em média 2,9 decisões 

por hora, segundo o Justiça em Números), juntamente com performances 

insatisfatórias desses; a deficiência ou falta de informatização do sistema; a 

carência de equipamentos, recursos e instalações físicas; além do mal uso do 

orçamento público com superfaturamentos, empreguismos e desvios de verbas. 

 O tempo médio de tramitação de uma ação de execução fiscal é de oito 

anos, dois meses e cinco dias, mas o tempo efetivo gasto pela Justiça com o  
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processo é de 10 horas e 26 minutos e o custo médio de um processo de execução 

fiscal é de R$ 4.368. Esse é um dos pontos cruciais de reforma, cuja solução 

depende da produção de dispositivos legais que combatam os comportamentos 

postergatórios das partes, em especial, do réu. 

 A desorganização setorial dessincroniza o andamento do processo, 

demorando ainda mais por má gestão ou incompetência técnica. Cargos nomeados 

por escolha política, muitas vezes, não levam em consideração aspectos de 

competência, ocasionando mais problemas e insatisfação dos servidores de 

carreira. 

 Todos os agentes têm incentivos para desviar seu comportamento do 

desejado, não apenas pela legislação, mas pela inefetividade dessa e pela 

desorganização geral. Os advogados tendem a postergar o processo por meio de 

diversas prerrogativas processuais com o objetivo de evitar a perda da causa para 

seu cliente. As partes, muitas vezes, agem com desleixo quanto aos seus deveres e 

prazos, gerando o encerramento do processo, ou preclusão de seus direitos, vindo 

possivelmente a ingressar novamente na Justiça - principalmente, quando dispõe 

da Justiça Gratuita, já que não há custos de oportunidade para se intentar uma 

ação e não há uma fiscalização a respeito da real necessidade do indivíduo de 

obter tal benefício. Juízes dispõem de sanções ineficazes diante do não 

cumprimento de prazos e outros deveres, graças, em parte, ao corporativismo na 

condução dos processos administrativos disciplinares (PADs) e à impossibilidade 

de cumpri-los, diante da expressiva carga de trabalho. Todos os servidores e 

magistrados possuem excessiva estabilidade, adquirida facilmente sem controle de 

competência e eficiência, e poucos incentivos para despenderem maior esforço. 

 Esse último ponto é um dos problemas fundamentais da instituição, não só 

do Sistema Judiciário, mas do serviço público como um todo. Ele é analisado por 

Juliêta A. G. Verleum (VERLUEN, 2006), que demonstra que o atual plano de 

carreira dos servidores é baseado numa curva de ascensão linear, na prática, 

independente do desempenho do servidor; já que são fatores de antiguidade que 

prevalecem para "avaliar" a promoção, além de fatores profissionais e de 

desempenho mal especificados por subfatores subjetivos e distorcidos por 

avaliações viesadas, devido ao corporativismo e outras questões morais e sociais. 

 Há um sistema de pontuação imperfeito, cujo requisito para ascender 

profissionalmente é alcançar um número fixo de pontos, que não é muito 

condizente com o nível de competência, habilidades e esforço do indivíduo. Tal 

fato gera desmotivação e comportamentos oportunistas, descasados do objetivo  
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institucional, aumentando assim seus custos de transação. Esses ainda são 

expandidos por gastos com treinamentos profissionalizantes que não agregam 

muito valor, na maior parte dos casos, ao capital humano em suas funções 

específicas. 

 A busca pela eficiência de uma firma, assim como de uma instituição 

pública, passa necessariamente pelo estabelecimento de incentivos aos seus 

funcionários para que eles despendam esforço e estejam motivados a realizar os 

objetivos da instituição. Entretanto, não é o que se tem observado e é justamente 

nesse ponto que o presente trabalho pretende se aprofundar, apresentando uma 

proposta de concatenação de objetivos, realizada por uma reforma no seu plano de 

carreira. 

Contudo, a referida proposta esbarra em restrições legais, que não pode ser 

processada sem que haja uma mudança legislativa, a qual adiciona mais custos 

para sua implementação. O tramite legislativo é burocrático, moroso e 

influenciado por grupos de interesse, inclusive os que serão prejudicados pela 

reforma, mas é um processo a que se tem que passar para promover o bem estar 

social e a satisfação dos direitos dos cidadãos. 

 São, enfim, os problemas acima apresentados e outros que se conjugam 

para mostrar a profunda necessidade de mudança dos métodos gerenciais e 

institucionais e a dificuldade que se coloca ao tentar mensurar componentes do 

sistema e buscar planos estratégicos para aumentar sua eficiência, estruturando 

incentivos adequados. 

 A seguir, serão apresentadas as bases teóricas do modelo proposto e sua 

aplicação no caso concreto. 

 

5. A teoria do principal-agente e o Sistema Judiciário 
 

5.1. A teoria do principal-agente7 

 

5.1.1. Seleção adversa 

 Boa parte da Teoria Econômica é desenvolvida com a premissa de que 

todos os agentes são perfeitamente informados sobre todos os fatores envolvidos 

numa situação de decisão. Entretanto, isso não é o que se observa na maioria dos 

casos reais. Em geral, alguns agentes possuem vantagens informacionais sobre os  
 

                                                      
7 As seções 5.1.1. e 5.1.2. foram baseadas nas notas de aula do professor Gil Riella. 
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outros, por isso haverá um custo alto ou baixo pago pela informação e há casos até 

em que essa não poderá ser obtida. Trata-se do conceito de seleção adversa 

(AKERLOF, 1970), a qual produz ineficiência no mercado por causa da assimetria 

de informação e de espécies, qualidades e tipos de produtos, riscos, pessoas, ect. 

Tem-se como exemplo o mercado de trabalho, no qual é difícil para uma empresa 

avaliar o grau de produtividade e capacidade dos empregados. Diante dessas 

circunstâncias, o equilíbrio se dará num nível baixo de negócios devido à 

externalidade entre os diversos tipos, bons ou ruins; se os custos para diferenciar 

esses tipos forem altos. Muitas vezes há perdas de mercado por tal motivo. 

 Nesse caso, existem formas de sinalização por parte do indivíduo "bom" 

ou que vende o produto de boa qualidade para poderem mostrar suas vantagens 

para o contratante ou serem recompensados por essa vantagem. Em Spence 

(SPENCE, 1973), observa-se uma situação em que há dois tipos de trabalhadores, 

os de produtividade alta, que produzem uma quantidade   , e os de baixa 

produtividade, os quais produzem   , Tal que      >0. Há   (       

trabalhadores do tipo    e     do tipo   .Assume-se que a firma, num mercado 

competitivo, que irá contratá-los não tem como diferenciá-los. Sem sinalização a 

firma ofereceria um mesmo salário igual a               . 

 Entretanto, Spencer considera o caso em que a obtenção de educação é um 

sinal usado pelos trabalhadores mais produtivos. Para obter educação o 

trabalhador do tipo    incorre em um custo      e o do tipo    não tem custos. 

Dessa forma, as firmas podem observar se os trabalhadores obtiveram ou não 

educação: se os dois tipos decidirem obter educação ou não, as firmas oferecerão o 

salário igual a               ; mas se tomarem decisões diferentes  a firma 

os dará    e   . Forma-se então um jogo representado pela figura 1. 

 
Figura 01: Jogo 

Fonte: RIELLA, 2011 

 

 Vamos propor primeiro que                     O que significa 

que se o jogador H jogar E, a melhor resposta para o jogador L será jogar E. Se o 

jogador L joga E, a melhor resposta do jogador H será jogar N, concluindo que não  
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há equilíbrio de Nash nesse caso. Mas se o jogado H jogar N, a melhor resposta do 

jogador L será jogar N. Se o jogador L jogar N, H jogará E, ou seja, não há aí 

equilíbrio de Nash também. Mas se propusermos que                  , 

então nesse caso só haverá um equilíbrio de Nash: na combinação (E,N). Isso 

porque, se o L jogar N, H jogará E e se H jogar E, L jogará N. Entretanto, se L jogar 

E, H jogará N e se H jogar N, L joga N, conclui-se que só existe um equilíbrio. 

Portanto, o modelo de Spencer mostra que quando o custo de obter educação para 

    for alto o suficiente e o salário médio for baixo (grande quantidade de 

indivíduos  ), o trabalhador do tipo H escolherá obter educação para se 

diferenciar. 

 Esse método de diferenciação, por educação ou por outras formas, pode 

ser aplicada nas avaliações de estágio probatório, para que a seleção dos cargos 

não dependa somente da desenvoltura no concurso, mas também das habilidades 

técnicas e específicas do serventuário. A seção a seguir trata de um problema 

diferente, no qual se conhece a qualificação dos agentes, mas não se pode ter 

completo conhecimento de suas ações e de seu empenho na função. 

 

5.1.2. Perigo moral e a teoria da agência 

 Há casos em que a firma conhece exatamente o tipo de trabalhador que 

contratou; entretanto, encontra-se numa situação de perigo moral, em que não se 

pode observar todas as ações do agente. Ou seja, não se sabe se o agente está 

realmente despendendo esforço alto ou baixo, trata-se da base da teoria do 

principal-agente ou teoria da agência. 

 O perigo moral (ARROW, 1985) é a ocasião na qual a informação exclusiva 

de um agente num contrato, pode incentivá-lo a desviar seu comportamento do 

desejado e combinado com o outro contratante: a ação oculta ou hidden action. 

Isso gera ineficiência do contrato e das relações interpessoais; como no caso da 

firma que não tem meios de saber se seus agentes se esforçam ou não. Deve-se 

tentar prever antecipadamente os incentivos que o agente com quem se está 

fazendo negócio terá para desviar seu comportamento do combinado. 

 Nessa teoria, o principal, hierarquicamente superior, por meio de um 

contrato, delega funções ao agente, cujo comportamento não pode ser 

completamente observado sem custos. O objetivo da teoria é formular uma 

estrutura de incentivos e estabelecer um sistema de monitoramento para que o 

agente aja em consonância com a vontade do principal e não busque obter 

vantagens adicionais, além das estabelecidas no contrato. 
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 Os conflitos da agência se instauram a partir da separação entre 

propriedade e gestão (COASE, 1937; JENSEN AND MECKLING, 1976; FAMA AND 

JENSEN, 1983), momento cujos interesses e ações do gestor passam a ser 

fiscalizados para que não ocorram assimetrias entre seus interesses e dos 

proprietários, caso em que o esforço do gestor é indispensável para aumentar o 

retorno de um projeto oferecido a ele. 

 Vamos analisar um modelo mais simples, em que uma empresa deseja 

contratar um gestor para realizar um projeto com retorno aleatório, dependente 

da dedicação desse. O projeto poderá ter retorno alto   , com a probabilidade    

se o agente se esforçar, e um retorno baixo   , com a probabilidade    se não se 

esforçar. Sendo que        . O esforço gera um custo    para o gestor e sua 

utilidade será dada por       , u é uma função contínua, estritamente crescente 

e côncava. Considera-se que o principal é neutro ao risco e o agente avesso a esse. 

 O problema será dividido em duas partes: em que o esforço é observável e 

em que esse não é observável. No primeiro caso, analisaremos a situação em que o 

principal deseja que o agente se esforce e depois se compara com o caso em que 

não se deseja o esforço dele para decidir que contrato oferecer. 

 Incentivando-se o esforço do agente temos o seguinte problema da firma: 

 

            
                          (01) 

sujeito a 

 
                                 (02) 

 
 É notório que a restrição será satisfeita com igualdade. E, após fazermos e 

resolvermos o lagrangeano, a resposta será que a utilidade do salário ao agente é 

igual ao custo que incorre para se esforçar: 

 

           (03) 
  

 Já quando a firma não quer que o gerente se esforce, seu problema será 

bem similar: 

 

            
                          (04) 

sujeito a 
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  (     )                    (05) 

em que a solução será: 

 

          (06) 

 Conclui-se que a firma escolherá aquela situação que lhe trouxer maior 

lucro, decidindo com    e   , se valerá a pena pagar mais para induzir maior 

esforço do agente, dados      ,     e   . 

 Já no caso do esforço não observável, o contrato vai oferecer incentivos 

para que o agente não se esforce resolvendo o seguinte problema: 

 

            
                          (07) 

 

sujeito a 

 

  (     )                    (08) 

e 

  (     )                                             

(09) 

 Conclui-se que a solução do caso observável aplica-se também aqui: 

 

          (10) 

 Como o salário do agente não depende do desempenho da empresa, ele 

não terá nenhum incentivo para se esforçar. Já quando a firma quer que o gerente 

se esforce, o problema será: 

 

            
                          (11) 

 

sujeito a 

 

                                 (12) 
 

e 
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  (     )                                               (13) 

 

o qual terá suas duas restrições satisfeitas com igualdade, de onde tiramos os 

valores de         ótimos: 

 

            
  

     
     (14) 

  

 Deriva-se que      , se u é estritamente crescente. Tal solução é 

razoável, afinal, para se incentivar um esforço por parte do agente é necessário 

que se dê um salário maior quando houver maior lucro. É possível generalizar para 

uma situação de escolha entre diversos níveis de esforço e lucro, nesse caso a 

firma também deverá oferecer maior salário para os níveis de lucro mais 

prováveis dado aquele esforço e é o que faremos. 

 Tal análise nos leva a compreender que as relações humanas incorrem 

normalmente em conflitos de interesse (JENSEN AND MECKLING, 1976), que são 

resolvidos, no âmbito da agência, recorrendo a gastos de monitoramento 

(monitoring costs); custos de implementação e adesão de mecanismos de controle 

(bonding costs); perda residual, que não compensarão se ultrapassarem o valor 

que o principal deixa de ganhar com o comportamento desviante do agente. 

 Nesse contexto, a governança corporativa cuida do alinhamento desses 

interesses, mobilizando as forças de controle, para que haja a harmonização das 

pretensões gerais e limitação do poder discricionário dos gestores (BERLE AND 

MEANS, 1932), um problema clássico de assimetria de informação, ainda mais 

quando parte do produto não depende do esforço do agente, o qual poderá culpar 

as demais circunstâncias pelo baixo desempenho. Pretende-se assim diminuir a 

resistência do agente em despender esforço para realizar o projeto (maior    e 

menor   ). 

 Dada essa assimetria de informação, as perdas são mais expressivas, na 

medida em que os interesses vão se divergindo substancialmente, gerando 

também maiores custos de monitoração (PRATT AND ZECKHAUSER, 1985). É 

necessária a percepção de que a cooperação entre agente e principal gera 

benefícios para os dois, entretanto, na maioria das vezes, é mais vantajoso para o 

agente não cooperar, se o principal cooperar, o que fará com que ele tenha mais 

prejuízo (provado pela teoria dos jogos), ou seja, pode-se chegar a uma situação de 

equilíbrio, mas não de eficiência com a não cooperação. 
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 Quando a repetição da aplicação dessa teoria se dá ao longo do tempo, os 

efeitos da incerteza são reduzidos e os comportamentos oportunistas e que geram 

ineficiência são mais facilmente identificados, diminuindo os problemas descritos 

acima e aumentando a efetividade da atividade (LEVINTHAL, 1988). 

 

5.1.3. A teoria de Dobbs 

 O modelo descrito no livro Managerial Economics: Firms, Markets and 

Business Decisions de Ian Dobbs (2000), supõe que um agente desprenda um 

esforço em conjunção com outros fatores, estes aleatórios, para determinar o nível 

de produto (Q). Portanto, a quantidade produzida, somente em parte é devida ao 

esforço do agente. 

 

          (15) 

 

  é a parte do produto que depende do esforço dos agentes e   é a quantidade de 

esforço deles. 

 O principal é incapaz de observar o esforço do agente (ou seja, há um 

problema de hidden action que irá gerar um problema de moral hazard por parte 

do agente), que deseja maximizar o seu lucro líquido esperado, escolhendo um 

produto relacionando a estrutura de pagamento de incentivos do agente. O 

principal é neutro ao risco e o agente avesso ao risco. Isto significa que o principal 

faz face a um dilema (trade-off ), adicionado uma comissão ou um pagamento por 

peça a estrutura de remuneração, aumenta-se o incentivo do agente a despender 

esforço, o qual aumenta o produto, mas também torna o seu pagamento mais 

arriscado. A aversão ao risco do agente significa que um elevado salário médio 

deve ser pago ao agente que faz face a um emprego arriscado, em termos de 

remuneração. Em outras palavras, é necessário pagar um salário médio mais 

elevado para compensar o agente pelo maior risco associado com o pagamento de 

incentivo. O agente tem um nível de utilidade reserva Ur (abaixo do qual ele 

escolhe encontrar um emprego em qualquer lugar). 

 Nesse contexto, o principal (P) somente observa o produto e, portanto, ele 

somente pode compensar o agente com base no seu produto corrente (observado) 

e oferece a ele um salário que varia de acordo com a quantidade da quantidade 

produzida e não necessariamente de seu esforço, o qual não pode ser 

completamente observado, graças à assimetria de informação: 
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            (16) 

 

 O problema para o principal é selecionar as constantes    e    a fim de 

maximizar os lucros esperados do principal [E( )]. 

    representa o pagamento básico e     representa o pagamento por 

incentivo. O lucro é dado por: 

 

         (17) 

 

 E o lucro esperado é: 

 

                                  [        ]       (18) 

 

 A utilidade do agente é dada pela equação 

 

                       (19) 

 Esta função de utilidade média-variância utilizada também em mercados 

financeiros sugere que a renda média aumenta a utilidade do agente a uma taxa    

enquanto a variância da renda reduz a utilidade a uma taxa    e a mesma diminui 

também com o esforço exercido. Manipulando a equação chega-se a essa outra: 

 

                 
       (20) 

 Os parâmetros    e    são tomados como sendo dados pelo agente, visto 

que são parte dos contratos oferecidos pelo principal. O pressuposto da 

separabilidade aditiva para a utilidade do agente implica que sua aversão ao risco 

não varia com o esforço que ele oferta. O problema do agente é o de decidir se 

trabalha ou não para o principal (isto é, se aceita ou não o contrato proposto) e 

qual o nível de esforço a ser alocado na execução das tarefas. É assumido que o 

agente possui uma utilidade reserva Ur. Portanto, o agente irá escolher um nível 

de esforço e > 0 somente se isto produzir uma utilidade      . Então temos que 

a condição de primeira ordem deve prevalecer para o esforço. Assim: 

 

   
     

 
   (21) 
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 Para satisfazer a equação de participação do problema, temos que a 

seguinte condição deve prevalecer: 

 

               
             (22) 

 Se o agente aceita o contrato de trabalho, a equação acima nos diz que o 

agente é induzido a exercer mais esforço quanto maior for o pagamento por peça 

(isto é, quanto maior for   ), quanto mais importante for a renda para o agente 

(isto é, quanto maior for   ) e quanto mais o esforço aumentar o produto ( ). 

 O problema do principal é o de maximizar o lucro esperado sujeito a 

restrição de que o contrato salarial oferecido ao agente permita a ele, na escolha 

do nível ótimo de esforço (e*), atingir, no mínimo, o seu nível de utilidade reserva. 

Portanto, o objetivo do principal é o de maximizar seus lucros esperados sujeito a 

restrição de que o contrato oferecido ao agente lhe permita escolher e*. 

 Formalmente temos que o problema do principal é o seguinte: 

 

       
              (23) 

 

Sujeito a 

 

               
           (24) 

 Assim, o contrato ótimo irá manter o agente com o seu nível de utilidade 

reserva, satisfazendo a restrição de participação e ao mesmo tempo a restrição de 

incentivo. Substituindo e* tanto na função objetivo como na restrição de 

participação e formando uma função de Lagrange, temos que: 

 

   
    

    
    

   
 
   (25) 

e 

  
  

 

  
    

   

   (26) 

 
 Conclui-se que quanto mais avesso ao risco for o agente, maiores serão 

suas preferências por um salário fixo (estável) e a solução ótima para o modelo de 

agente principal é uma solução de second best, ou seja, comparado como uma 

situação de concorrência perfeita e inexistência de assimetria de informação, gera- 
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se menos excedente para a sociedade; o agente ganha uma renda informacional 

sob as custas do principal. 

 

5.2. Teoria do principal agente  aplicada ao Judiciário 

 Para se estabelecer planos de gestão baseados em teorias econômicas 

destinadas a firmas privadas é necessário levar em conta peculiaridades da 

prestação jurisdicional, a qual é desvinculada do consumidor; sendo que quanto 

menor a demanda pela Justiça, melhor demonstram-se seus mecanismos 

institucionais. Seu objetivo é desvencilhado do lucro, pretendendo minimizar os 

custos e maximizar o bem-estar social, por meio da resolução de seus litígios; sua 

receita é pré-estipulada pelo orçamento, produzido e sancionado no período 

anterior; os salários dos serventuários são determinados por lei, e há pouco 

espaço para utilizá-lo como forma de incentivo; além da incomparável estabilidade 

do funcionário público. Por esse motivo, torna-se complicado a transposição 

dessas teorias gerenciais econômicas e planejamentos estratégicos do setor 

privado, usando suas convencionais ferramentas de mensuração. Contudo, essas 

especificidades não são pretexto para afastar o esforço de se obter a eficiência por 

meio de tais práticas. 

 Trataremos, então, o Sistema Judiciário como uma empresa cujo objetivo é 

maximizar o bem estar social, dada uma restrição orçamentária, oferecendo como 

produto a sentença judicial. 

 Uma característica da organização do trabalho nos órgãos da Justiça é que 

o número de processos julgados em um ano, seu produto, depende tanto dos 

magistrados, quanto dos servidores que os auxiliam. Esses dois tipos de agentes 

têm a opção entre desprender ou não esforço para que aumente o produto do 

Judiciário. E esse esforço incorre em custos para eles, sendo que o custo dos 

magistrados dependerá da escolha dos servidores: se esses não se esforçarem o 

custo daqueles será maior. 

 Para simplificar, consideraremos que há um principal - os formuladores 

dos planos de gestão - e dois agentes - um magistrado e um servidor. Deve-se 

solucionar esse problema resolvendo os jogos entre os indivíduos, diante da 

possibilidade dos dois de se esforçarem ou não, para descobrir qual é o melhor 

contrato para o principal. Entretanto, o desenvolvimento dessa resolução não será 

feita nessa monografia, pela insuficiência teórica. 

 Contudo, será apresentada uma solução a seguir, utilizando conceitos mais 

intuitivos. 
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5.3. Análise alternativa da teoria do agente-principal aplicada ao Judiciário 

 Analisando tal unidade produtiva pela Teoria da Agência - mais 

especificamente pelo modelo de Dobbs (DOBBS, 2000) -, tenta-se chegar a uma 

situação na qual os agentes envolvidos no processo de produção (servidores e 

magistrados) agem em consonância com os objetivos do Principal (o Estado); por 

meio do estabelecimento de incentivos para os primeiros. 

 O produto do Judiciário, que no caso será medido por sentenças por hora, 

é determinado pelo somatório dos graus de esforço (e) dos servidores envolvidos 

e dos magistrados ponderando por sua participação no processo ( ). 

 

  ∑     
 
      (27) 

 Sendo N o número de servidores mais o número de magistrados. 

 No processo de cálculo do grau de participação de cada agente, é 

necessário tomar cuidado para não mensurar duas vezes ou desconsiderar etapas 

do processo feitas pelo agente. Apesar de ser uma medida subjetiva, é possível ser 

estimada por meio de um profundo conhecimento da metodologia procedimental 

do processo. 

 Vamos considerar que o principal é neutro ao risco e o agente avesso a 

esse, o que faz com que o principal sofra um trade off: ele pode aumentar a 

comissão do agente, fazendo com que se esforce mais e produza mais, entretanto, 

isso aumentará seu risco de pagamento, gerando insatisfação desse. Isso também 

significa que é necessário pagar um salário fixo mais elevado para compensar o 

agente pelo maior risco associado com o pagamento do incentivo. 

 O agente possui um nível de utilidade reserva Ur, abaixo do qual ele 

prefere trabalhar em outro lugar, respeitando um postulado básico da Teoria 

Clássica de que a utilidade do cargo é igual a sua desutilidade. 

 O custo relativo a recursos humanos, que no ano de 2010 representou 

89,7% da despesa total, é calculado pela soma dos vencimentos iniciais dos 

agentes mais adicionais, como promoções, gratificações e demais benefícios. 

 Hoje, esses acréscimos salariais são determinados por fatores de 

antiguidade, de merecimento, de desempenho e profissionais. Entretanto, tais 

critérios distorcem os arranjos de incentivos que fazem aumentar a eficiência pelo 

meio pecuniário, porque, para atingir esse objetivo, seria necessário estabelecer 

remunerações adicionais efetivamente relacionadas à produtividade do agente. 

 Para que haja a melhora da produtividade é preciso que as promoções 

sejam pautadas somente em critérios de esforço e competência, compensando o  
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agente com base na sua produtividade corrente, uma vez que o principal possui 

meios de capturar o nível de esforço dos agentes somente pelo seu produto. 

 Como já observado nos relatórios do Justiça em Números, a assimetria de 

informação entre agente e principal nesse caso é pequena, porque há um contexto 

de forte fiscalização e eficiente mensuração do serviço. Assim temos: 

 

    ∑    ∑          
 
   

 
      (28) 

      é o custo com recursos humanos.     , na equação acima, é o 

vencimento inicial do agente i e     é a comissão proporcional ao seu nível de 

produção Q*. Além dos gastos com recursos humanos, há despesas com 

manutenção do espaço físico, de materiais, de informatização, dentre outras. 

 O primeiro objetivo que se coloca é encontrar um valor de      para cada 

serventuário de tal modo que ele desprenda o máximo de esforço possível, graças 

a esse incentivo monetário. Diferentemente do modelo de Dobbs,     e    não 

serão escolhidos de forma a maximizar o lucro esperado da firma     , já que o 

objetivo da instituição não é angariar lucro - característica intrínseca dos serviços 

prestados pelo Estado -, até porque a receita judiciária está vinculada apenas com 

execuções fiscais e com custas processuais, os quais não revertem todo 

investimento em custos de fatores em receita; em 2010, somente 43,6% das 

despesas totais. 

 Deve-se considerar, nesse contexto, que o agente só aceitará oferecer tal 

quantidade de esforço se a utilidade percebida por ele nesse contrato for maior do 

que nas demais alternativas de trabalho (Ur) e, no caso dos servidores públicos, se 

seus benefícios já incorporados e sua estabilidade profissional não o estimularem 

a permanecer inerte e improdutivo. Vamos considerar que sua utilidade é dada 

pela taxa que o agente fica mais satisfeito com um maior nível médio de renda 

    menos a sua taxa de insatisfação com uma maior variabilidade de renda, menos 

seu nível de esforço ao quadrado, equação retirada do modelo de Dobbs. 

 

                       (29) 

 

 Pelo fato do esforço ótimo ser determinado por outros fatores muito mais 

fisiológicos e funcionais dos agentes do que racionais - dado pela equação -; 

estabeleceremos este como sendo o observado nos Sistemas Judiciários mais  
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eficientes ao redor do mundo (sistemas judiciais dos países europeus, com 

informações obtidas pelo CEPEJ8): e*, desconsiderando diferenças institucionais 

que interferem nessa variável. Ou seja, o nível de esforço máximo do agente 

(situação desejada pelo principal) é uma variável exógena ao modelo. 

 Isto posto, maximizaremos a função utilidade de todos os serventuários 

com relação a     (não faremos em relação a porque os salários fixos são pré-

determinados por lei), sujeito à restrição orçamentária que possibilita a reversão 

de comissão em esforço e*: 

 

      
∑                      

    
      (30) 

sujeito a 

 

    ∑   
 
      (31) 

  

 Com algumas manipulações algébricas, temos: 

 

      
∑   (        )        

      
     (32) 

 
sujeito a 

 

∑              
      

 
      (33) 

 Resolvendo esse problema encontramos uma quantidade ótima de 

remuneração adicional por produção (    , satisfazendo todos objetivos propostos 

e considerando a restrição satisfeita com igualdade.     é o valor do orçamento 

destinado à recursos humanos. 

 Ao realocar os recursos orçamentários, de forma a realizar os incentivos e 

alcançar os objetivos de eficiência, podemos verificar a quantidade de produto 

(sentenças) máximo (Q*), em virtude dos agentes estarem oferecendo o máximo 

de esforço (e*). 

 

   ∑     
  

     (34) 

                                                      
8 The European Commission for the Efficiency of Justice 
(http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp) 
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 O último passo constitui-se na comparação entre    gerada por N 

serventuários, e    , a meta de produtividade estabelecida pelo principal, que se 

constitui no somatório dos processos que ingressaram na Justiça mais os 

pendentes. 

 Para atingir essa meta, é necessário que haja uma decisão política, 

analisando-se o custo de oportunidade de aumentar o orçamento do sistema, 

frente às outras oportunidades de aplicação desses recursos em outros projetos de 

investimento. Esse aumento seria correspondente ao excedente de mão de obra 

que seria necessário contratar para se atingir a meta m = N* - N, contando que 

esses novos trabalhadores também seriam estimulados a oferecer seu máximo de 

esforço: 

 

  ∑          
  

            (35) 

 

U(Pj) como a utilidade dos demais projetos de investimento. 

 Diante do exposto, é possível utilizar os dados recolhidos pelo “Justiça em 

Números” para especificar as variáveis do modelo. Além do mais, há muitas 

especificidades do Poder Judiciário brasileiro que não estão citadas acima que 

devem ser posteriormente incorporadas, e a multiplicidade de processos dificulta 

a padronização do produto judiciário medido em sentenças por hora. As diversas 

fases do processo têm durações diferentes, com maior mora durante a fase de 

execução fiscal (quando há) por culpa das partes e não dos serventuários. 

 A teoria econômica tem o poder de indicar caminhos racionais a serem 

seguidos para se construir uma gestão eficiente. Entretanto, questões 

institucionais se sobrepõe muitas vezes a essa racionalização: muito além do 

ganho pecuniário, um indivíduo tem sua utilidade dada também por outros 

fatores, como questões morais, corporativistas, dentre outras que impedem que a 

aplicação da teoria á pratica nesse caso seja perfeita. 

 Acima de tudo é necessário combater a extrema estabilidade do serviço 

público para evitar a inércia dos servidores e equipar melhor o sistema, tanto 

materialmente, quanto em força de trabalho, porque, observando os dados, o 

contingente atual não é capaz de atender com competência à demanda. 

 Entretanto, o maior problema que se instaura na proposta é que a 

exigência de eficiência quantitativa não leva em conta a qualidade com que está 

sendo prestado o serviço. Muitos agentes podem responder ao incentivo  
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aumentando o número de processos produzidos por período de tempo, mas 

diminuindo a destreza e a minúcia em suas funções e é o que tem acontecido nos 

tribunais e juízes desde quando estipularam metas quantitativas de produtividade. 

 Por esse motivo, deve-se conjugar outras estratégias, como avaliações de 

qualidade, estabelecimento de medidas punitivas eficazes aos magistrados e 

servidores, incentivos positivos como premiações e premiações aos mais 

qualificados e, talvez, uma fiscalização mais atenta do Ministério Público a respeito 

da atuação dos Juízes nos processos, fazendo com que seja respeitado o Princípio 

do Devido Processo Legal e outros indispensáveis à condução da Justiça. 

 A seguir, colocam-se algumas sugestões alternativas mais detalhadas para 

solucionar o problema a serem adotadas juntamente com a proposta principal 

para gerar a necessária eficiência do serviço jurisdicional, sem a perda de 

qualidade de seu serviço. 

 

6. Outras propostas 
 

 Muito além da estrutura do plano de carreira do Judiciário, há inúmeros 

outros problemas a serem resolvidos. As deficiências desse sistema são 

provenientes de sua dinâmica endógena, de falhas cometidas no princípio da 

estruturação desse poder. E para tentar minimizar as externalidades dessa 

ineficiência é preciso atuar conjuntamente nas múltiplas disjunções do sistema, 

construindo um projeto de reforma procedente e eficaz. 

 Em primeiro lugar, os códigos vigentes, como o Código de Processo Civil, 

não precisam ser reformulados. Alterações pontuais em certos dispositivos seriam 

o bastante para remover obstáculos legais ao bom desenvolvimento do processo. 

Pelo uso de fundamentos econômicos para racionalizar as regras e procedimentos 

do processo, seria possível incorrer em menos erros, tendo-se em vista que 

comportamentos oportunistas de agentes racionais seriam barrados, por 

restrições eficazes e bem calculadas. 

 Um segundo ponto a trabalhar seria a forma pela qual os magistrados 

julgam os processos. Não se deve levar em conta no momento da análise do mérito 

prioritariamente a justiça social ou outras dosimetrias9 equitativas e subjetivas. A 

imparcialidade é característica fundamental que o judiciário deve ter para que 

 

                                                      
9 Dosimetrias são métodos que os juízes possuem para estimar as penas, tanto pecuniárias, quanto 
restritivas de liberdade. 
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tenha credibilidade e atraia investimentos para o país. Além disso, eles devem se 

esforçar para se adaptar às inovações e informatizações em sua jornada de 

trabalho, assim como os outros integrantes do processo, já que elas surgem com o 

objetivo de otimizar suas atividades. Uma maior quantidade de súmulas 

vinculantes uniformizaria mais o sistema trazendo consigo mais segurança 

jurídica e redução da discricionariedade dos juízes. 

 Tocando nesse ponto, a informatização é outro requisito importantíssimo 

para que se diminua o tempo de tramitação de um processo. Por meio da sua 

digitalização e realização de despachos e outros procedimentos via eletrônica, os 

custos de deslocamento das partes e de seus advogados, os custos físicos com 

papel e outros materiais e o custo dos serventuários na execução de suas funções 

diminuiria; tornando mais atrativo para o cidadão, que realmente precisa, 

assegurar seus direitos; podendo-se investir o montante que se economizou em 

outras áreas deficitárias ou mesmo na modernização do processo. 

 Acima de tudo, é necessário que, assim como os dispositivos legais sejam 

cumpridos pelos cidadãos, as regras impostas aos magistrados também o sejam e 

que seu descumprimento acarrete em punições efetivas. Se a punição imposta aos 

agentes, na maioria das vezes, não é efetivada (como em alguns casos com juízes e 

outros servidores públicos) eles têm incentivos a manterem seus comportamentos 

proibidos sem embargo. O juiz que transgride as regras é submetido a um 

Processo Administrativo Disciplinar e só pode ser demitido com sentença 

transitada em julgado. Esses julgamentos, com a recente decisão do STF, cabem 

aos tribunais regionais e, subsidiariamente, ao CNJ. Esses PADs devem ser revistos 

de modo que se corrijam suas ineficiências e deve-se combater o corporativismo e 

a impunidade. 

 Precisa-se repensar as espécies de ações, os recursos processuais, na 

busca de formas diferenciadas e mais ágeis de solução de conflitos; delegar 

pequenos e médios problemas de gestão a um órgão especializado, assim como 

agências reguladoras. 

 As demandas da Justiça, em grande maioria, criadas pela Administração 

Pública recriam problemas já pacificados, gastando mais recursos com devedores 

de pequenos valores, sendo que há parcela desse passivo que é irrecuperável e 

para esse problema deve-se fazer o reexame necessário das ações com valores 

recuperáveis, nos quais valha a pena investir tempo, esforço e recursos. 

 A saída mais apontada é a expansão dos mecanismos de conciliação e 

arbitragem como forma de resolução alternativa de conflitos e, realmente, são  



  

45 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2011 

 

boas alternativas, pois evita o excesso de demanda de ações judiciais, de litígios 

que não necessariamente teriam que passar pelo crivo do Judiciário. Além do mais, 

como as partes é que escolhem os árbitros que vão julgar os conflitos, podem 

escolher árbitros que possuem conhecimentos específicos da matéria. No entanto, 

a prática tem demonstrado que esse mecanismo, na maioria das vezes, tem se 

tornado mais demorado do que o meio judicial, razão pela qual deve-se buscar 

soluções para esse problema, inclusive com a possibilidade de terceirização desses 

sistemas. 

 Para as partes no processo, pode-se estabelecer barreiras e punições a 

ações com objetivos postergatórios desses. Estabelecer multas e punições efetivas 

a esses comportamentos seria uma boa medida. Além disso, aumentar um pouco o 

custo de oportunidade da Justiça gratuita seria uma forma de diminuir causas 

despropositadas, taxando gradativamente de acordo com a renda do indivíduo, 

sem prejudicar o princípio do livre acesso à Justiça. 

 No âmbito do Plano de Carreiras, além de se planejar a remuneração 

proporcional ao nível de esforço, coloca-se a proposta de implantar um plano de 

carreira com progressão variável dos salários com critérios claros, dependente de 

avaliações de desempenho, planos de capacitação permanente dos servidores da 

Justiça, competições por cargos com vagas limitadas e avaliações 360º (de baixo 

para cima e de cima para baixo) (VERLUEM, 2006). 

 Mostra-se, enfim, indispensável a tão falada reforma do Sistema Judiciário. 

Contudo, a resistência dos magistrados a ela é tão grande quanto a sua 

necessidade. Alguns chegam até a dizer que a instalação do CNJ não passou de uma 

manobra para se postergar tal reforma. Uma campanha de conscientização e 

acomodação dos afetados por ela seria um passo inicial para sua realização. 

 

7. Conclusão 
 

 A partir das pesquisas e análise feitas para a produção desse artigo, 

demonstrou-se que as imperfeições do Sistema Judiciário, assim como de outras 

instituições, são muito mais profundas e complexas do que soluções de eficiência 

propostas por modelos econômicos. Isso ocorre porque as interrelações entre os 

indivíduos dessas instituições são movidas por interesses, ou, na Economia, 

incentivos, os quais são difíceis de captar facilmente. Tais comportamentos por 

vezes se sobrepõem ao objetivo da Instituição e acarretam prejuízos à realização 

de suas funções. 
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 Entretanto, a sociedade não deveria sofrer as consequências dessas 

disjunções. Uma prestação jurisdicional morosa e desacreditada gera vários 

prejuízos à economia do país, assim como ao seu desenvolvimento social. Deve-se 

utilizar diversos planos de ação concomitantemente para realizar uma reforma 

contundente da Justiça Brasileira, porque não há mais espaço para ineficiência 

para a sexta maior economia do mundo. 

 O Brasil nos últimos anos tem passado por expressivos avanços 

econômicos em diversas áreas, reduzindo os índices de pobreza, distribuindo 

melhor a renda nacional, melhorando questões de infraestrutura, saúde e 

educação, recebendo mais investimentos e se estabilizando 

macroeconomicamente de modo a promover um crescimento sustentado; mas, 

visivelmente, nosso arcabouço jurídico-institucional não tem acompanhado tais 

mudanças. 

 O mais importante dentre as propostas apresentadas é a modificação do 

plano de carreira dos integrantes do Poder Judiciário, e quem sabe de todos os 

servidores públicos. Indivíduos devem ter estímulos a contribuírem com o 

objetivo do Estado. Contudo, esses estímulos devem provir dos contratos 

oferecidos a eles. Por tal motivo a produtividade dos trabalhadores de empresas 

privadas é maior em geral, uma vez que sua remuneração e estabilidade 

profissional dependem de sua desenvoltura e eficiência. 

 Apesar de rudimentar a teoria construída, ela é, pelo menos, uma direção 

a ser seguida, utilizando-se cada vez mais a base de dados obtida para alcançar 

planos de gestão realmente eficazes e contextualizados ao caso brasileiro. 

Concluindo-se enfim que o desenvolvimento gradual de um sistema de freios e 

contrapesos, auxiliado a todo momento pela teoria econômica, deve ser a diretriz 

dos futuros trabalhos realizados com o objetivo de melhorar a eficiência e 

diminuir a morosidade de Sistema Judiciário. 
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Resumo 

 Já faz vinte anos que foram publicados os primeiros trabalhos buscando 

por evidências empíricas de externalidades de capital humano. Este artigo 

compara os divergentes resultados já encontrados, de modo a tentar compreender 

melhor sob que condições afloram essas externalidades. Percebe-se que os estudos 

que buscam por externalidades advindas dos níveis superiores de educação 

retornam resultados positivos e significativos, enquanto que aqueles que buscam 

efeitos gerados pelos níveis básicos, de modo geral, retornam resultados 

estatisticamente não significativos. 

 

Palavras-Chave: Capital humano, economia urbana, externalidades, 

transbordamento de conhecimento. 

 

 
 

                                                      
1 Agradeço a orientação do professor Marcelo Torres e as críticas e sugestões realizadas pela professora 
Geovana Bertussi. Todo o conteúdo do texto, no entanto, é de responsabilidade exclusiva do autor. E-
mail para contato: matheusschcosta@gmail.com. 



  

51 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2011 

 

1. Introdução 

 

 Uma vaga noção de capital humano surgiu na economia já com Adam 

Smith, na Riqueza das Nações (1776), quando o conhecimento técnico específico 

de um trabalhador é tratado como um dos determinantes de sua produtividade 

(Savvides e Stengos, 2009). Com Smith, surge também a ideia do que viria a se 

chamar de externalidades de capital humano, então sendo abordada apenas como 

o impacto positivo de uma população educada sobre a sociedade, fosse sob a forma 

de decisões políticas bem elaboradas, fosse por meio da redução da propensão dos 

indivíduos ao crime. 

 Desde então, a ideia da existência de um capital intrínseco aos indivíduos 

foi esporadicamente levantada pelos mais diversos autores. No entanto, somente 

no pós-guerra, com Schultz (1960), Becker (1962) e Mincer (1958), que o conceito 

de capital humano tomou a forma atual.  

 A abrangência do conceito em si, podendo expressar tanto um 

conhecimento técnico adquirido quanto um talento nato, dificulta a sua 

manipulação, de modo que a maior parte dos trabalhos identifica o capital humano 

com o nível educacional do indivíduo, algumas vezes incluindo também a sua 

experiência de trabalho. Tal aproximação se revelou bem sucedida por diversos 

aspectos. Primeiro por se tratar de uma característica de fácil medição. Em 

segundo lugar, por ser um dos poucos componentes do capital humano que pode 

ser alvo de políticas públicas e investimentos objetivos. 

 Os artigos de Mincer (1958) e Becker (1962) desenvolveram a 

acumulação de capital humano sob um enfoque microeconômico, modelando a 

forma pela qual o estudo influencia na determinação do salário dos trabalhadores 

e os determinantes do investimento ótimo em educação. Estima-se atualmente que 

cada ano a mais de educação eleva o salário de um trabalhador em média entre 08 

e 12%, sendo que esses valores tendem a aumentar quão mais recentes são os 

dados utilizados (Acemoglu e Angrist, 2001). Já em Becker (1964), destaca-se que 

diversos fatores podem levar o indivíduo a subinvestir em sua educação, sendo 

necessária uma intervenção do Estado para que a quantidade ótima seja atingida. 

 A análise macroeconômica, que se desenvolveu a partir de Schultz (1960), 

se concentrou em buscar o papel do capital humano no crescimento econômico, 

questão que é, até hoje, alvo de intenso debate acadêmico. Nesse sentido, um 

marco importante foi a introdução dos modelos de crescimento endógeno de 

Lucas (1988) e Romer (1990), nos quais o capital humano exerce uma função 
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primordial no crescimento das nações, seja tornando a mão-de-obra diretamente 

mais produtiva, seja possibilitando subsequentes revoluções tecnológicas.  

 É o trabalho de Lucas que dá o impulso inicial para as pesquisas empíricas 

sobre externalidades de capital humano realizadas nas duas décadas seguintes. É 

esse autor, inclusive, quem sugere o estudo do ambiente urbano na busca por 

evidências de externalidades de capital humano, uma vez que é exatamente esse o 

ambiente de interação entre os trabalhadores que possibilita a disseminação do 

conhecimento. Afirma ele: "a maior parte do que sabemos, aprendemos de outras 

pessoas. Nós pagamos pelos serviços de alguns destes professores (…), mas a 

maior parte adquirimos gratuitamente, e, com frequência, de forma mútua" (Lucas, 

1988, p.38, tradução nossa).  

As externalidades de capital humano não são devidamente consideradas 

pelo mercado por ocorrerem fora do ambiente das empresas, ou seja, um 

trabalhador específico influenciará positivamente as pessoas com que convive, 

independente da empresa em que elas trabalhem. Dessa maneira, tal benefício não 

será internalizado pela empresa que paga o salário de tal trabalhador. Obviamente 

também existe um aprendizado entre colegas de uma mesma empresa, este tipo de 

contato, no entanto, não constitui uma externalidade, uma vez que influi 

diretamente na produtividade da firma e, por isso, é devidamente remunerado 

pela mesma. 

 Lucas destaca que, apesar de não se poder, de fato, "enxergar" as 

externalidades de capital humano por se tratarem de um fenômeno complexo e 

que se manifesta de forma muitas vezes subjetiva, é possível detectar suas 

expressões de diversas maneiras diferentes, sendo a própria existência das 

cidades uma dessas expressões. 

  É nesse contexto que Rauch (1993), partindo do modelo minceriano de 

determinação da renda (Mincer, 1974), apresenta uma das primeiras tentativas de 

mensurar as externalidades de capital humano. A sua abordagem será criticada e 

aprimorada por diversos trabalhos como Acemoglu e Angrist (1999), Moretti 

(2004a, 2004b) e Ciccone e Peri (2005a). 

 A proposta do presente trabalho é apresentar as diversas abordagens já 

desenvolvidas para mensurar as externalidades de capital humano, destacando 

suas conclusões, relações e contradições, bem como realizando críticas e 

interpretações para as divergências entre alguns dos resultados encontrados. Este 

trabalho tem um foco nas pesquisas que buscam evidências de diferenciais de  
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produtividade de trabalhadores que habitem cidades com maiores concentrações 

de capital humano. 

 O restante do texto tem a organização explicada a seguir. Na próxima 

seção são tratadas as diversas possíveis formas de manifestação das 

externalidades de capital humano. A seção 3 contém a revisão da literatura e 

apresenta algumas das relações entre os trabalhos já desenvolvidos. Na seção 4 é 

desenvolvida uma análise crítica dos resultados expostos, e a última seção 

apresenta as conclusões. 

 

2. Externalidades de capital humano 
 

 Marshall (1920), ao propor uma das primeiras tentativas de explicar a 

tendência de urbanização que já em sua época se verificava, destaca três principais 

economias de aglomeração: (i) a proximidade entre as firmas reduz os custos de 

transporte de insumos/produtos; (ii) a concentração de firmas e pessoas diminui o 

custo para se encontrar empregos e empregados; e (iii) o contato imediato entre 

um grande número de pessoas aumenta a probabilidade de knowledge spillovers 

(transbordamentos de conhecimento).  

 Tais transbordamentos, no mesmo sentido em que Lucas (1988) e Romer 

(1990) destacam, possibilitam uma maior velocidade nos desenvolvimentos 

tecnológicos e, consequentemente, uma maior produtividade de firmas e 

trabalhadores. Essa é provavelmente a forma mais evidente de externalidades de 

capital humano. 

 Apesar de sua relevância, os transbordamentos de conhecimento são de 

difícil mensuração, de modo que Krugman (1991) aconselha que os economistas 

foquem seus esforços em medir as primeiras duas economias de aglomeração 

destacadas por Marshall. No entanto, Jaffe, Trajtenberg e Henderson (1993) 

encontram um bom indicador para os knowledge spillovers nos registros de 

patentes de inovações do governo americano. Tais patentes, além de uma 

descrição extensa da invenção, incluem ainda a cidade que habita o inventor e uma 

lista de referências de todas as patentes que serviram de base para a invenção em 

questão. 

 Utilizando os dados das patentes, os autores encontram um significante 

indicador de tendência de concentração geográfica das patentes citadas, mesmo 

controlando para a distribuição regional das indústrias em questão e excluindo 

autocitações (instituições que citam suas próprias patentes anteriores). Ou seja,  



  

54 

 

Aprendendo por osmose: um estudo sobre externalidades de capital humano 

 

apesar dos registros estarem disponíveis a todo o público, as patentes têm uma 

probabilidade muito maior de serem citadas por outros inventores da mesma 

região. 

 O trabalho de Jaffe et al. (1993) confirma a tese defendida por Marshall de 

que os indivíduos são positivamente estimulados pelas inovações que surgem em 

sua proximidade e, portanto, pelos indivíduos que realizam tais inovações. Os 

transbordamentos de conhecimento que levam a geração de novas patentes são, 

contudo, apenas uma das diversas formas pelas quais poderiam se manifestar as 

externalidades de capital humano. 

 Moretti (2004c) aponta outras três possíveis formas pelas quais um 

elevado nível agregado de capital humano pode afetar os indivíduos e o ambiente 

em sua proximidade. Primeiramente se destaca que a educação tende a alterar a 

estrutura das preferências do agente econômico, possivelmente tornando-o mais 

avesso ao risco e modificando seus valores subjetivos, de modo que estaria menos 

propenso a exercer atividades que geram externalidades negativas, como, por 

exemplo, o crime. Essa ideia já fora levantada por Adam Smith e é mais bem 

explorada em Lochner e Moretti (2002), onde os autores apontam que os retornos 

sociais da educação advindos da redução de crime equivalem a 14-26% dos 

retornos privados. 

 A segunda forma de atuação das externalidades de capital humano é que 

trabalhadores mais educados podem possuir uma maior consciência e 

participação nas decisões políticas de sua região. Desse modo, no longo prazo, uma 

região com alta concentração de capital humano viria a ter instituições mais 

eficientes, decorrentes de uma política mais comprometida e transparente.  

 Esse tipo de externalidade é de difícil mensuração. Milligan et al. (2003) 

buscam evidências empíricas de que uma maior educação cause um maior 

comparecimento às urnas nos Estados Unidos da América (EUA). A partir desse 

trabalho, os autores encontram resultados positivos, o que, no entanto, não 

necessariamente implica em instituições mais eficientes. 

 A terceira forma destacada por Moretti, que será o foco principal da 

discussão deste trabalho, ocorre se, de alguma forma, uma maior concentração de 

capital humano eleve, ceteris paribus, a produtividade dos trabalhadores da região 

estudada. Por trás deste aumento de produtividade poderiam estar diversos 

fatores previamente discutidos, como níveis mais acelerados de inovações 

tecnológicas ou instituições mais eficazes.  
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 Uma abordagem desse tipo busca apenas as evidências empíricas dessas 

externalidades, sem expor a forma pela qual elas afloram. Tais evidências são 

buscadas diretamente em diferenciais de remuneração de trabalhadores 

habitando cidades com alta concentração de capital humano. 

 Uma possibilidade que este último tipo de abordagem não considera é que 

a concentração de capital humano se expresse não como uma amenidade para os 

produtores, aumentando sua produtividade, mas como uma externalidade para os 

habitantes da cidade. Nesse caso, os trabalhadores estariam dispostos a receber 

remunerações inferiores ou pagar aluguéis mais elevados para habitar tal cidade 

ou região, de modo que a análise citada no parágrafo anterior pode obter 

resultados negativos mesmo na presença de externalidades. Por outro lado, caso 

se encontrem resultados positivos, isso revelará que as externalidades produtivas 

são ainda mais intensas do que as externalidades de bem-estar absorvidas pelos 

moradores da cidade. 

 Alguns trabalhos, ainda que com propósitos um pouco diferentes, utilizam 

a concentração de capital humano e suas externalidades como sendo um dos 

principais determinantes do desenvolvimento econômico das cidades. Um bom 

exemplo é Black e Henderson (1999), segundo os quais um elevado nível de 

educação agregado de uma cidade pode colocá-la dentro de um fluxo contínuo de 

crescimento que se retroalimenta, motivando ainda maiores níveis de educação. 

 

3. Revisão de literatura  
 

 Nesta seção são apresentadas as principais investigações empíricas sobre 

a existência e a magnitude das externalidades de capital humano. O foco é 

direcionado para abordagens que busquem por diferenciais de produtividade de 

trabalhadores localizados em cidades com um maior nível de capital humano 

agregado.  

 Os trabalhos são expostos em ordem cronológica. Começa-se com Rauch 

(1993), que utiliza diretamente o modelo minceriano de determinação de renda. 

Em seguida, passa-se para Acemoglu e Angrist (2001), que aponta problemas de 

endogeneidade do nível de capital humano agregado. Finalmente são apresentados 

os trabalhos de Moretti (2004a) e Ciccone e Peri (2005a), que dialogam entre si e 

buscam soluções para os mesmos problemas, encontrando, inclusive, resultados 

divergentes. 
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3.1. Rauch 

 O trabalho de Rauch (1993) é o primeiro a buscar por evidências 

empíricas da existência de externalidades de capital humano. Motivado 

diretamente pelo modelo de crescimento endógeno de Lucas (1988), Rauch 

aborda as externalidades como um bem público local da cidade, utilizando uma 

adaptação do modelo de Roback (1982). O nível de capital humano agregado é 

considerado exógeno e as externalidades têm efeito unicamente sobre a 

produtividade dos trabalhadores e das firmas, sem qualquer influência sobre o 

bem-estar dos habitantes. 

 O modelo parte de pressupostos básicos de equilíbrio entre cidades 

abertas, onde trabalhadores e firmas têm mobilidade absoluta, de modo que os 

níveis de equilíbrio de utilidade e produtividade são nacionalmente determinados, 

conforme as equações abaixo: 

 

 
                   (01) 

 
 

                 (02)  

 

 A equação 01 demonstra a utilidade indireta que desfruta um trabalhador 

com uma unidade de trabalho-eficiência na cidade j. Quanto maior o nível de 

capital humano deste indivíduo, mais unidades de trabalho-eficiência ele possuirá. 

A utilidade é dada em função do custo da terra (  ), de um vetor de características 

específicas da cidade (  ) e, finalmente, de seu salário (  ). Percebe-se que, sendo a 

utilidade do trabalhador decrescente para o custo da terra, para que seja mantido 

o nível de equilíbrio nacional de utilidade, as firmas deverão pagar um salário mais 

elevado em cidades com aluguéis mais caros. 

 Já a equação 02 apresenta a função custo das firmas para a produção de 

uma unidade do bem composto, em função das mesmas variáveis que determinam 

o nível de utilidade dos indivíduos. As firmas desse modelo produzem unicamente 

um bem composto que é vendido em um mercado nacional. Nesse caso, os custos 

das firmas serão crescentes tanto para os aluguéis (custo da terra), quanto para os 

salários, de modo que se obtém um nível de equilíbrio para ambas as variáveis, tal 

qual apresentado na figura 01. 
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Figura 01: Equilíbrio entre renda e custo da terra na cidade j. 

Fonte: Rauch (1993) 

 

 Caso as externalidades de capital humano tenham, de fato, um efeito sobre 

a produtividade dos trabalhadores de uma cidade, então as condições de equilíbrio 

impostas garantem que tais vantagens produtivas serão compensadas por um 

maior nível de salários e aluguéis. Dentro desse modelo, os únicos verdadeiros 

beneficiados pelas externalidades de capital humano são os proprietários da terra 

da cidade. 

 É importante destacar que nessas condições são os salários nominais, e 

não os reais, que refletem a produtividade dos trabalhadores. As firmas ofertam o 

bem composto em um mercado nacional, de modo que somente estarão dispostas 

a pagar um salário mais elevado do que a média nacional se houver um diferencial 

de produtividade envolvido. 

 A abordagem de Rauch busca, portanto, o efeito do nível médio de capital 

humano sobre os salários e aluguéis da cidade. Por considerar o nível de capital 

humano como sendo exógeno, o autor não hesita em simplesmente adicionar a 

média de capital humano da cidade às regressões de determinação do logaritmo da 

renda e dos aluguéis. O modelo utilizado para a regressão, tanto dos salários 

quanto dos aluguéis, é: 

 

                   (03) 

 

 

                 (04)  

 

onde     representa o logaritmo dos salários ou dos aluguéis;     apresenta um 

vetor de características do indivíduo ou da habitação;    representa o conjunto de 

efeitos da cidade sobre os salários (ou aluguéis); e     é o erro para um 

determinado indivíduo (ou habitação).  
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 Os efeitos da cidade sobre os valores estimados são uma soma dos efeitos 

de um vetor de variáveis da cidade   , que inclui o nível médio de capital humano, 

com os efeitos não observados   . A utilização desse modelo, se por um lado 

viabiliza que se isolem os efeitos não observáveis de uma determinada cidade 

sobre a regressão, por outro lado gera um coeficiente de erro,           , que 

não se distribui normalmente, gerando estimativas viesadas dos erros padrão. 

Para lidar com isso, o autor se utiliza de um estimador de mínimos quadrados 

generalizados (GLS). 

 Rauch encontra valores positivos para o efeito do nível médio de capital 

humano das cidades tanto sobre os salários quanto sobre os aluguéis, sendo todos 

os valores estatisticamente significantes. Utilizando as estimativas encontradas, o 

autor traduz seus resultados em termos da produtividade total das cidades, 

observando que o acréscimo de um ano à média de anos de estudo tem como 

efeito um aumento de 2,8% na produtividade total dos fatores, com um erro 

padrão de 0,8%. 

 O resultado obtido se mantém firme diante da inclusão de diversas outras 

variáveis na regressão. O único fator que, segundo Rauch, pode estar distorcendo a 

estimativa é uma correlação entre o nível médio de capital humano e a habilidade     

não-observada dos trabalhadores dessa cidade. Tal possibilidade, contudo, não 

encontra respaldo nos dados obtidos, que se adéquam melhor ao modelo baseado 

no de Roback, onde é o capital humano, de fato, a externalidade produtiva. 

 

3.2. Acemoglu e Angrist 

 Acemoglu e Angrist (2001) buscam, assim como Rauch, mensurar o 

tamanho das externalidades de capital humano. Contudo, atentando para a 

endogenidade do nível médio de capital humano de uma determinada região, os 

autores utilizam as legislações sobre estudo compulsório dos diferentes estados 

dos EUA como variáveis instrumentais para o nível educacional. 

 Acemoglu e Angrist propõem dois modelos com diferentes interpretações 

para as externalidades de capital humano. O primeiro modelo não diverge muito 

daquele apresentado por Rauch. As externalidades de capital humano levariam a 

um aumento da produtividade total das firmas de uma cidade, resultando em uma 

maior produtividade marginal e, consequentemente, em maiores salários para os 

trabalhadores desta cidade. Mais especificamente, a produtividade marginal y do 

trabalhador i com um nível h de capital humano é dada pelas equações 05 e 06. 
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      (05) 

 

 

          [  
 
] 

 
 ⁄    

(06) 

 

 

 Onde v é um fator que define de que forma o nivel de capital humano do 

indivíduo influi em sua produtividade marginal, determinando se existem retornos 

privados crescentes ou decrescentes para maiores níveis de capital humano. Na 

equação 06, B é uma constante exógena e    é o efeito das externalidades de 

capital humano. E é o operador de esperança e o fator   determina de que maneira 

o capital humano de cada indivíduo importa na determinação do capital humano 

agregado total. 

 O interessante dessa abordagem, que difere da apresentada por Rauch, é 

que a variável que importa na determinação das externalidades de capital humano 

não necessariamente será o nível médio de capital humano, transcrito na média de 

anos de estudo da população. Pode-se, por exemplo, defender que as 

externalidades de capital humano são decorrentes da concentração de indivíduos 

excepcionalmente talentosos, responsáveis por desencadear as revoluções 

tecnológicas, e, nesse caso,   assumiria valores muito elevados. 

 Por outro lado, também se pode argumentar o contrário: o determinante 

seria a proporção de indivíduos com um nível mínimo de estudo, técnicamente 

preparados para as necessidades da produção, de modo que   assumiria valores 

menores que 1. Os autores utilizam     , conforme fora previamente sugerido 

em Lucas (1988), porém a possibilidade de diferentes interpretações é abordada 

novamente em outros artigos. 

 Considerando que      , ou seja que a remuneração de um trabalhador 

seja equivalente à sua produtividade marginal, é possivel, a partir das equações 05 

e 06, determinar o logarítmo da renda dos trabalhadores, exposto na equação 07. 

 

                       (07)  

 

 O segundo modelo apresentado por Acemoglu e Angrist propõe uma 

interpretação na qual as externalidades de capital humano são geradas não pelo 

aprendizado entre trabalhadores, mas sim pelo efeito que um aumento na média 

de capital humano de uma cidade tem sobre o investimento das firmas em capital 

fixo por trabalhador.  
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 Tal modelo parte dos pressupostos de que existem custos por parte das 

empresas para encontrar os trabalhadores adequados para cada função e de que 

trabalhadores com maiores níveis de educação são complementares com 

tecnologias mais caras e avançadas. Dessa forma, quando aumenta o nível médio 

de estudo de uma cidade, as empresas nela localizadas investem em melhores 

tecnologias, de modo a manter a proporção ótima entre o capital fixo e o capital 

humano esperado dos trabalhadores dessa cidade.  

 Essas tecnologias, contudo, devido a falhas geradas pelos custos da 

procura por trabalhadores, acabam eventualmente sendo manipuladas por 

indivíduos com um capital humano abaixo do esperado. Esses indivíduos, 

portanto, experimentam uma produtividade marginal mais elevada causada pela 

alocação imperfeita de trabalhadores e pelo aumento do nível médio de capital 

humano da cidade. 

 Ambos os modelos propostos, apesar das diferentes interpretações, terão 

resultados semelhantes, com a singular diferença de que   representará não o 

efeito das externalidades de capital humano, mas sim das vantagens de um maior 

investimento em capital físico absorvido pelos trabalhadores menos educados. 

 O modelo econométrico estimado é: 

 

                     ̅                       

 

onde      é o logaritmo do salário do trabalhador i, do estado j, no ano t;     é um 

vetor de características do indivíduo;    e    são efeitos fixos do ano e do estado 

em questão;   ̅  é o nível médio de capítal humano;    é o nível de capital humano 

do indivíduo; e     isola choques exógenos em um determinado estado.  

 O principal problema envolvido nesse modelo é a correlação entre o fator 

ujt e o nível de capital humano agregado de uma cidade, dado que trabalhadores 

educados têm uma tendência maior a se deslocarem para aproveitar o crescimento 

econômico desfrutado por outro estado. Esse efeito de migrações é tratado na 

construção das variáveis instrumentais. 

 Os dados utilizados são os valores de salário e educação de homens 

brancos entre as idades de 40-49 anos dos censos americanos entre 1960-80. São 

utilizados indivíduos nessa faixa etária por possuírem remunerações mais 

estáveis. As populações negra e feminina são excluídas da regressão devido às 

mudanças sociais que experimentaram no período estudado, que poderiam  
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interferir nos resultados. Os censos de 1950 e 1990 são também eventualmente 

utilizados em regressões paralelas. 

 Antes de passar para as regressões utilizando variáveis instrumentais, os 

autores fazem uma regressão de mínimos quadrados ordinários (MQO), utilizando 

o número médio de anos de estudo para identificar o nível de capital humano 

agregado. Tais regressões têm como resultado um retorno privado de 7,3% para 

cada ano adicional de estudo, enquanto que cada ano adicional de estudo médio 

apresenta coincidentemente um retorno social de 7,3%. Ambas as estimativas são 

crescentes quão mais recentes são os dados utilizados. 

 As variáveis instrumentais a serem utilizadas nas regressões, como já 

afirmado, são formadas a partir das leis de estudo compulsório de cada um dos 

estados americanos. A utilização de regressões de variáveis instrumentais é muito 

comum para lidar com situações em que a variável independente do modelo 

econométrico possa ser, ao menos em parte, endogenamente determinada pela 

variável que se busca estimar, assim como para situações em que exista alguma 

variável não observável que influencie tanto a varíavel independente quanto a 

dependente. 

 Nessas regressões, as variáveis instrumentais devem ser fatores exógenos 

e correlacionados com a variável independente, no caso, o número médio de anos 

de estudo. O problema das regressões desse tipo é que boas variáveis 

instrumentais nem sempre são encontradas, especialmente quando se trata das 

relações entre educação e produtividade ou crescimento econômico. 

 No caso do modelo de Acemoglu e Angrist, a construção das variáveis 

utilizadas é feita como mostrada nas equações 09 e 10. 

 

       [                        ]   (09) 

 

 

        [                          ]   (10)  

 

onde CA significa compulsory atendance, ou seja, o mínimo de anos de estudo que 

uma criança é obrigada a atender. A variável CA é dada pelo maior valor entre o 

mínimo de anos de estudo (min_est) e a diferença entre a idade mínima para sair 

da escola (min_sai) e a idade máxima para entrar (max_ent). Dessa maneira, os 

valores de CA para os diferentes estados americanos são comprimidos a valores 

discretos e variam entre ≤ 8, 9, 10 e ≥ 11. 
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 Já a variável CL, de child labor, representa a escolaridade mínima que uma 

criança terá antes que lhe seja autorizado trabalhar. Seu valor é obtido do máximo 

entre o mínimo de anos de estudo para se receber uma autorização de trabalho 

(est_trab) e a diferença entre a idade mínima para se trabalhar (min_trab) e a 

idade máxima para se entrar na escola (max_ent). Tais valores também são 

comprimidos discretamente e variam entre ≤ 6, 7, 8 e ≥ 9.  

 As leis que regulam o trabalho infantil, que foram utilizadas para criar a 

variável CL, são de destacada importância, dado que os trabalhadores da amostra 

são pessoas que tiveram suas infâncias entre as décadas de 1910-60. Nesse 

período era muito comum que os jovens saíssem da escola para trabalhar, de 

modo que cada ano que se postergasse a sua entrada no mercado de trabalho lhes 

faria permanecer mais um ano na escola. 

 As categorias de CA e CL são incluídas no modelo econométrico por meio 

de dummies e não diretamente pelos seus valores. Essas categorias, de fato, 

apresentam uma correlação crescente com o nível médio de anos de estudo de um 

estado. Como era de se esperar, legislações mais restritivas elevam o nível de 

escolaridade de indivíduos com níveis de estudo intermediários. Inclusive, leis 

mais exigentes revelam um efeito negativo sobre a proporção de indivíduos com 

níveis superiores de estudo. Isso fica evidente na Figura 02, onde se apresenta as 

diferenças nas probabilidades de se encontrar um trabalhador com nível de estudo 

maior ou igual ao apresentado no eixo X para as diferentes categorias de CL. A 

distribuição de CL    é utilizada como referência. 

 Esse efeito negativo sobre os níveis superiores de escolaridade pode ser 

responsável por reduzir as evidências obtidas das externalidades de capital 

humano, especialmente se, como destacado anteriormente, tais externalidades 

sejam um fruto da interação de trabalhadores com níveis muito elevados ou 

excepcionais de capital humano. 

 Os resultados obtidos para os retornos externos do capital humano, 

utilizando os dados dos censos entre 1960-80, são, de modo geral, reduzidos e não 

significantes estatisticamente, variando em torno de 1%. Os resultados se mantém 

semelhantes quando se adiciona o censo de 1950. Contudo, quando se adicionam 

os dados do censo de 1990 às regressões que utilizam as categorias de CL como 

variáveis instrumentais, os valores encontrados passam a ser estatisticamente 

significantes, encontrando retornos externos ao capital humano na magnitude de 

4%. Os autores, no entanto, atribuem esse último resultado à heterogeneidade dos 

dados do censo de 1990 com relação aos censos anteriores. 
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Figura 02: Diferenças na distribuição educacional da população. 

Fonte: Adaptado de Acemoglu e Angrist, 2001. 

 

 A interpretação mais óbvia das conclusões do artigo seria aceitar que os 

valores significantes encontrados por Rauch (1993) foram decorrentes da própria 

endogeneidade do nível agregado de capital humano, negligenciada pelo primeiro 

autor. O artigos seguintes, contudo, sugerem a existência de outras possíveis 

explicações para tais resultados. 

 

3.3. Moretti 

 Moretti (2004a), assim como os autores anteriores, busca estimar a 

magnitude das externalidades de capital humano. No entanto, algumas 

características de seu modelo apontam problemas anteriormente desprezados e 

atingem resultados diferentes. A primeira distinção está no fato de Moretti utilizar  
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como variável independente não o número médio de anos de estudo, mas sim a 

proporção da população urbana com nível de graduação. 

 Em segundo lugar, o autor destaca que um aumento na concentração de 

capital humano pode afetar a estrutura de rendas de uma cidade 

independentemente da existência de externalidades de capital humano. Isso 

resulta de efeitos neoclássicos do aumento da oferta de capital humano sobre a 

remuneração do mesmo. Para realizar as regressões, são utilizadas a estrutura 

etária da população e a presença de land grant colleges como variáveis 

instrumentais para a proporção de trabalhadores graduados. 

 No modelo apresentado por Moretti, os trabalhos de indivíduos com alto e 

baixo níveis de capital humano são considerados como substitutos imperfeitos, 

assim como argumentado em Ciccone e Peri (2005b). Dessa maneira, os trabalhos 

atuam separadamente nas funções de produção das firmas e, portanto, têm suas 

remunerações determinadas de forma separada. 

 

         
        

                   

 

 Na função de produção do modelo, exposta em 11, K é capital físico;    e 

   representam productivity shifters;    representa o número de trabalhadores 

sem nível superior; e    representa o número de trabalhadores com nível 

superior.  

 Nesse sentido, assim como definido nas leis de oferta e demanda, um 

aumento na oferta de trabalhadores graduados tem um efeito neoclássico negativo 

sobre a remuneração dos mesmos. Por outro lado, os trabalhadores não-

graduados se beneficiam não somente de externalidades, mas também da 

complementaridade com o trabalho dos indivíduos graduados. Esse benefício é 

decorrente de que uma maior utilização de trabalhadores graduados na produção 

eleva a produtividade marginal dos trabalhadores sem graduação. 

 Partindo desse modelo e assumindo que os salários dos trabalhadores 

sejam iguais às suas produtividades marginais, Moretti obtém o efeito do aumento 

da concentração de capital humano sobre os salários dos trabalhadores com e sem 

nível superior. Esse efeito está exposto nas equações 12 e 13, onde    representa o 

salário dos trabalhadores sem graduação; e   , dos trabalhadores com graduação. 

 

       

  
 

    

 
 

  

   
            (12) 
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            (13)  

 

 Dessas equações, destacam-se dois diferentes efeitos do aumento do nível 

de capital humano agregado (s), que, nesse modelo, é dado pela proporção de 

trabalhadores graduados. O primeiro é o efeito neoclássico de aumento da oferta 

de capital humano, que afeta de maneira diferente o salário dos trabalhadores 

graduados e não-graduados. Para os graduados, esse efeito é caracterizado por 

       ⁄         ⁄   , enquanto que para os não-graduados é dado por 

           ⁄     ⁄    . O segundo efeito, dado por         , representa 

as externalidades de capital humano nas equações 12 e 13. 

 Conclui-se, portanto, que o aumento do nível de capital humano agregado 

em uma cidade influencia de formas diferentes as remunerações dos dois tipos de 

trabalhadores. Os graduados recebem um efeito positivo e outro negativo, e os 

não-graduados recebem um efeito duplamente positivo. 

 O efeito total do aumento da concentração de capital humano sobre a 

produção total da cidade é dado por 14. 

 

      ̅

  
    

  

  
 

      

  
                  

 

 

onde  ̅ é o salário médio e   são os retornos privados              . O 

primeiro termo do lado direito,        ⁄ , tem um valor negativo e representa o 

efeito neoclássico do aumento da oferta de capital humano. O segundo termo, 

        ⁄ , tem um valor positivo e destaca o efeito neoclássico da 

complementaridade, que aumenta os salários dos trabalhadores pouco educados.  

 O efeito neoclássico sobre o produto total, ou seja, o efeito do aumento do 

número de trabalhadores graduados sem as externalidades, é equivalente à: 

 

  
  

  
 

      

  
 

           

      
    (15)  

 

 Moretti considera que o valor de s, na expressão 15, é igual a 0,25, dado 

que essa é a proporção total de trabalhadores graduados nos EUA. Portanto, caso a 

porção do produto recebida pelos trabalhadores educados seja maior do que um 

terço da parte que que é paga aos trabalhadores menos educados, uma hipótese 

bastante razoável, então o efeito neoclássico total sobre o produto da cidade será 

positivo. 
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 Fica claro, portanto, que a abordagem de Rauch (1993), ao estimar seu 

modelo, estará potencialmente superestimando os valores reais das 

externalidades de capital humano. A proposta de Moretti é estimar o efeito da 

concentração de capital humano sobre os retornos de trabalhadores com 

diferentes níveis de escolaridade. Desse modo, caso se prove que tal efeito é 

positivo para os trabalhadores graduados, isso revelará não somente uma 

evidência a favor da existência de externalidades de capital humano, mas que tais 

externalidades são grandes o suficiente para sobrepujar o efeito neoclássico do 

deslocamento sobre a curva de demanda por capital humano. 

 De modo semelhante a Acemoglu e Angrist (2001), Moretti recorre ao uso 

de variáveis instrumentais como uma forma de evitar os problemas causados pela 

endogeneidade do nível de capital humano agregado. Moretti destaca duas 

maneiras pelas quais fatores externos podem viesar as estimativas de MQO que 

utilizem diretamente a porção de trabalhadores graduados de uma cidade.  

 Como a primeira fonte de viés, poder-se-ia encontrar uma relação positiva 

entre o número de trabalhadores educados e a habilidade não-observável dos 

trabalhadores de uma determinada cidade. O próprio autor destaca nesse sentido:  

 
um indivíduo com ensino médio concluído trabalhando em uma firma 
de biotecnologia em São Francisco provavelmente difere em uma 
dimensão não observável de um indivíduo com ensino médio 
trabalhando em uma fábrica de sapatos em Miami. (Moretti, 2004a, 
p.12) 
. 

Nesse caso, acabar-se-ia por interpretar essa correlação com a habilidade não-

observável dos indivíduos como uma externalidade de capital humano.  

 O segundo possível viés seria o caso em que o crescimento econômico de 

uma região levasse, simultaneamente, tanto a uma elevação dos níveis de salários 

quanto da porção de indivíduos com nível superior de uma certa região. É um caso 

comum de uma cidade que, devido a fatores exógenos, como o surgimento de uma 

indústria de alta-tecnologia, rapidamente começa a atrair trabalhadores educados 

e experimenta um crescimento generalizado das remunerações advindo do 

aquecimento econômico. 

 As variáveis instrumentais que são utilizadas por Moretti são a estrutura 

etária de uma determinada região em uma década anterior ao período analisado e 

a presença de land grant colleges. A estrutura etária da população carrega 

consistentes indicadores dos níveis de estudo da região, uma vez que as gerações  
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mais novas tendem a possuir uma escolaridade mais elevada do que as gerações 

passadas.  

 São utilizados, no entanto, dados de décadas anteriores para evitar os 

efeitos causados pela migração de trabalhadores mais jovens para regiões que 

experimentam um crescimento elevado. Desse modo, somente poderia surgir um 

viés caso os trabalhadores conseguissem prever tais choques de crescimento com 

dez anos de antecedência. 

 Já o uso da presença de land grant colleges se refere a uma política 

realizada no séc. XIX nos EUA, pela qual foram concedidos um total de 73 terrenos 

para a instalação de universidades. A natureza das regiões e dos terrenos 

concedidos é bastante heterogênea, de modo que não surgem motivos para se 

esperar algum tipo de viés relacionado com a escolha de tais territórios.  

 Por outro lado, é perceptível o efeito da presença das universidades 

agraciadas sobre os níveis de concentração de trabalhadores graduados da região, 

de modo que a dummy criada a partir desse fator serve como uma boa variável 

instrumental. É importante destacar que a presença de um land grant college tem 

um efeito sobre as distribuições de escolaridade oposto àquele causado pelas 

legislações de estudo compulsório utilizadas por Acemoglu e Angrist (2001), assim 

como se verifica na Figura 03. 
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Figura 03: Diferença na distribuição educacional da população de cidades com land grant colleges. 

Fonte: Adaptado de Moretti (2004a) 

 

 Enquanto as leis de estudo compulsório aumentam o nível de escolaridade 

média, atingindo os indivíduos que estão no centro da distribuição, um land grant 

college afeta diretamente os trabalhadores com níveis de escolaridade mais 

elevados. 

 As regressões realizadas por Moretti, utilizando as variáveis instrumentais 

geradas pela estrutura etária da população das cidades americanas e pela presença 

de land grant college, retornam resultados bastante significativos. O autor 

encontra que um aumento de 1% na proporção de graduados da cidade aumenta o 

nível de salários da cidade entre 0,6 e 1,2% para além dos retornos privados.  

 Os retornos por nível educacional também apresentam resultados 

bastante significativos. Os benefícios salariais gerados pelo aumento do nível de 

capital humano são de 1,9% para trabalhadores que não completaram o ensino 

médio (highschool), de 1,6% para trabalhadores com ensino médio, de 1,2% para 

trabalhadores com algum estudo universitário e, finalmente, de 0,4% para 

trabalhadores com ensino superior.  

 Não se deve, no entanto, confundir um retorno externo de 1% para o 

aumento da porcentagem de trabalhadores graduados com um retorno externo de 

1% para o aumento do nível médio de anos de estudo, tal qual obtido por 

Acemoglu e Angrist. A variação total entre as cidades com a maior concentração de 

graduados e aquelas com as menores concentrações chega a 40%, enquanto que a 

variação total da média de anos de estudo entre os estados americanos não 

ultrapassa dois anos para a maior parte das amostras. 

 Moretti refaz algumas de suas regressões a nível estadual, com a 

finalidade de obter resultados comparáveis com aqueles do trabalho de Acemoglu 

e Angrist. Ele encontra valores levemente inferiores aos das regressões anteriores, 

porém, ainda assim, muito superiores aos encontrados nos trabalhos de Rauch 

(1993) e Acemoglu e Angrist (2001). 

 

3.4. Ciccone e Peri 

 Ciccone e Peri (2005a), assim como Moretti (2004a), ressaltam que os 

efeitos não considerados da complementaridade entre o trabalho de indivíduos 

com baixos e altos níveis de capital humano estão viesando positivamente as 

estimações das externalidades de capital humano baseadas na abordagem 

minceriana. 
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 O artigo propõe, contudo, uma abordagem diferenciada capaz de 

identificar somente as externalidades de capital humano, mensurando seu efeito 

sem se deixar influenciar pelos efeitos neoclássicos de aumento da oferta. Essa 

abordagem compara dois momentos no tempo mantendo constante a composição 

dos níveis de estudo dos trabalhadores, de modo a dar destaque somente às 

mudanças nas remunerações desses trabalhadores. 

 A abordagem se fundamenta em um modelo onde existem apenas dois 

insumos, o trabalho de indivíduos com altos níveis de educação e o de indivíduos 

com baixos níveis de educação. Dessa forma, o produto total dessa economia é 

idêntico às remunerações recebidas pelos trabalhadores,              , 

onde S é a proporção de trabalhadores com altos níveis de educação;    é a 

remuneração destes trabalhadores; e    a remuneração dos demais. 

 Os retornos totais da educação são dados pelos retornos privados obtidos 

pelos trabalhadores educados somados às externalidades, ou seja,     ⁄      

       . Ciccone e Peri retiram dessas equações que as externalidades, em 

termos do produto total, são dadas por: 

 

    

 
       

     ⁄

  
  

     ⁄

  
 

 

  
   [   ̅]   [ ̅]      

(16) 

 

 

onde o coeficiente β é a parcela da remuneração dos trabalhadores educados sobre 

as remunerações totais,       ⁄ . 

 A última parte da equação 16 revela de modo geral o formato que é 

utilizado pela abordagem de composição constante, onde  ̅ é a porção de 

trabalhadores educados mantida constante. A abordagem minceriana, por 

examinar o efeito da expansão do nível de capital humano diretamente sobre o 

salário do trabalhador individual e não sobre o produto total, despreza os efeitos 

da complementaridade. Para comparar o seu modelo com aqueles anteriormente 

desenvolvidos, Ciccone e Peri, adaptam a abordagem minceriana para o formato 

de suas equações obtendo: 

 

 
        

     ⁄

  

    
     ⁄

  

         
 

 

onde    representa as externalidades sob a perspectiva minceriana. 
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 Percebe-se, dessa forma, que existe uma diferença entre os valores 

obtidos pela abordagem de composição constante e pela abordagem minceriana. A 

primeira pesa o efeito dos retornos externos pela remuneração que cada um dos 

fatores recebe, enquanto que a segunda pesa tal efeito pelo emprego de cada um 

dos dois tipos de trabalho: o de trabalhadores com altos níveis de educação e o de 

trabalhadores com baixos níveis de educação. Dado que o salário dos 

trabalhadores educados é necessariamente maior do que o dos trabalhadores não 

educados, tal diferença resulta em um viés positivo na abordagem minceriana, viés 

este equivalente ao efeito neoclássico ignorado. 

 A abordagem de composição constante se beneficia de que, ao ser pesado 

pela sua participação no produto total, o efeito da complementaridade sobre a 

remuneração dos trabalhadores não educados se contrapõe e anula o efeito da 

redução da produtividade marginal dos trabalhadores educados causada pelo 

efeito neoclássico. 

 O método utilizado pela abordagem proposta pelos autores envolve dois 

passos. Primeiramente são isolados os efeitos individuais que podem afetar a 

renda dos indivíduos, como gênero, estado civil e raça. Em seguida, é formada uma 

distribuição da média dos salários para os diferentes níveis de estudo e diferentes 

níveis de experiência presumida para dois momentos no tempo. No caso, para os 

anos de 1970 e 1990. A partir disso, os autores obtém a média de renda no ano de 

1970 caso os trabalhadores recebessem os salários por nível educacional pagos 

em 1990. Dessa forma, chega-se à diferença entre a média de renda dessa situação 

fictícia e a situação real de 1970. 

 É feita, então, uma regressão da variação na renda média utilizando como 

variável independente a variação dos níveis médios de educação. Caso a regressão 

fosse feita diretamente, por meio de estimadores de mínimos quadrados 

ordinários, os autores incorreriam em um viés tão grande, causado pela correlação 

entre o crescimento econômico e a ampliação nos níveis de estudo, que os 

resultados não forneceriam informação alguma. Para evitar tamanhos níveis de 

endogeneidade, os autores recorrem ao uso das variáveis instrumentais geradas 

pelas leis de estudo compulsório utilizadas por Acemoglu e Angrist (2001), assim 

como dados sobre a estrutura etária da população, semelhantemente a Moretti 

(2004a). 

 Esse ponto é de extrema importância na compreensão dos resultados 

obtidos, uma vez que, como já fora destacado na análise dos estudos anteriores, a 

variação no nível médio de anos de estudo causada pelas mudanças na  
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obrigatoriedade do ensino afeta somente os níveis mais básicos de educação, 

tendo, inclusive, efeitos negativos sobre os níveis superiores de ensino. 

 Para utilizar como critério de comparação, Ciccone e Peri realizam uma 

regressão com base no modelo minceriano, feita também em dois passos. Primeiro 

se faz uma regressão dos determinantes da renda incluindo um efeito fixo para a 

cidade c no ano t (   ). Em seguida, é realizada outra regressão tendo como 

variável dependente a variação desse efeito     entre 1970-90 e, como variáveis 

independentes, a variação do nível médio de ensino da cidade c entre 1970-90 e 

outras variáveis de controle. 

 A princípio se poderia esperar resultados insignificantes para essa 

regressão, dado os resultados obtidos por Acemoglu e Angrist, que 

originariamente utilizaram as variáveis instrumentais em questão. Deve-se, 

contudo, lembrar que, quando utilizaram dados mais recentes, esses autores 

encontraram estimativas positivas e estatisticamente significantes para as 

externalidades de capital humano. 

 Ciccone e Peri, utilizando a abordagem minceriana, encontram que cada 

ano a mais na escolaridade média de uma cidade gera retornos externos 

estatisticamente significantes, variando em torno de 8%. Esses valores são ainda 

superiores quando se utilizam apenas as variáveis instrumentais baseadas na 

estrutura etária da população. Já para a abordagem de composição constante, os 

autores encontram somente resultados estatisticamente insignificantes, tanto para 

os níveis estaduais quanto para os municipais. 

 Esse conjunto de resultados leva os autores a concluírem que o viés 

encontrado pela abordagem minceriana é de aproximadamente oito pontos 

percentuais, tal qual foi a diferença entre os resultados das duas abordagens 

realizadas. Tais conclusões vão diretamente contra os resultado obtidos por 

Moretti (2004a) e Rauch (1993). 

 O quadro 01 expõe resumidamente as características principais dos 

trabalhos aqui abordados. 
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 Rauch (1993) 
Acemoglu e 

Angrist (2001) 
Moretti (2004a) 

Ciccone e Peri 

(2005a) 

Descrição 

Primeira tentativa 

de mensurar as 

externalidades de 

capital humano. 

Atenta para a 

endogeneidade da 

escolaridade 

média. 

Atenta para a 

substituição 

imperfeita. 

Determina as 

externalidades para 

cada nível 

educacional. 

Também atenta 

para a 

substituição 

imperfeita. 

Utiliza da 

abordagem de 

composição 

constante. 

Variável 

Independe

nte 

Média de anos de 

estudo da cidade 

(GLS). 

Média de anos de 

estudo do estado, 

usando as leis de 

escolaridade 

compulsória como 

variáveis 

instrumentais. 

Proporção de 

trabalhadores 

graduados, usando a 

estrutura etária da 

população e a 

presença land grant 

colleges como  

variáveis 

instrumentais. 

Média de anos de 

estudo. Utilizam 

as leis de 

escolaridade 

compulsória e a 

estrutura etária 

da população 

como variáveis 

instrumentais. 

Resultados 

Estatisticamente 

significante, +2,8% 

de salário por ano 

de escolaridade 

média. 

Estatisticamente 

insignificante, em 

torno de 1%. 

Estatisticamente 

significante. 1,9% 

para ens. méd. 

incompl.; 1,6% para 

ens. méd.; 1,2% sup. 

incompl.; 0,4% 

superior. 

Diversos 

resultados, todos 

estatisticamente 

insignficantes 

tanto em nível 

estadual quanto 

municipal. 

 

Quadro 01: Sintese dos estudo abordados. 

Fonte: Próprio autor. 

 

4. Análise crítica 

 

 A discrepância dos resultados obtidos pelas diferentes abordagens 

apresentadas revela que, ainda que os diversos autores tenham inicialmente se 

proposto à semelhante tarefa de mensurar as externalidades de capital humano, os 

diferentes caminhos tomados para atingir este fim lhes guiaram a destinos 

diferentes. O que se argumenta nesta seção é que, ao invés de encontrar respostas 

ambíguas para o mesmo questionamento, os trabalhos até agora descritos 

encontraram diferentes respostas para diferentes perguntas. 

 A distinção básica e fundamental entre as pesquisas expostas é, de fato, a 

variável independente utilizada nas regressões. Enquanto Rauch (1993),  
 



  

73 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2011 

 

Acemoglue e Angrist (2001) e Ciccone e Peri (2005) buscaram os efeitos gerados 

por um aumento no nível médio de anos de estudo, Moretti (2004a) encontra o 

efeito causado por um aumento na parcela de trabalhadores graduados de uma 

cidade. As diferenças entre as duas variáveis, ainda que não tenham sido 

destacadas no ínicio de tais estudos, já são agora discutidas na literatura 

econômica. 

 Primeiramente se deve ressaltar as diferenças reais entre os resultados 

obtidos no uso das duas diferentes variáveis. Poderia ser tentador, por exemplo, 

comparar os resultados de 2,8% obtidos por Rauch (1993) e os encontrados por 

Moretti (2004a), que variam entre 0,6 e 1,2%, e afirmar que Rauch teria 

encontrado retornos externos maiores. É necessário lembrar, no entanto, que os 

retornos de Rauch se referem a um aumento de um ano no nível de escolaridade 

médio da população de uma determinada cidade, enquanto que os retornos de 

Moretti correspondem a um aumento de 1% na população de trabalhadores com 

nível superior. 

 A tradução de uma variável para a outra não é direta, dado que, para as 

estatísticas dos EUA, um aumento de 0,05 na parcela de trabalhadores com nível 

superior, que têm em média 16 anos de estudo, poderia ser decorrente de uma 

diminuição tanto da proporção de college dropouts, indivíduos que iniciaram 

porém não concluíram o ensino superior (com em média 14 anos de estudo), 

quanto da proporção de highschool graduates, indivíduos que concluíram o ensino 

médio americano porém não ingressaram na universidade (com 12 anos de 

estudo). No primeiro caso, tem-se um impacto de 0,2 anos sobre a média de anos 

de estudo totais, enquanto que, no segundo caso, tal impacto é de 0,4. 

 Os dados apresentados na tabela 01 mostram que, entre 1960-2000, 

houve uma variação de 2,57 anos na média de estudo dos EUA, enquanto que a 

proporção de indivíduos com nível superior cresceu em 15 pontos percentuais. A 

partir disso, pode-se esperar que um aumento de um ano na escolaridade média 

da população seja equivalente a aproximadamente um acréscimo de 0,06 na 

proporção de graduados. Dentro dessas medidas, um retorno externo de 1% para 

um aumento de 0,01 na proporção de graduados equivale a um retorno de 6% por 

ano de escolaridade média, de modo que os resultados de Moretti (2004a) estão 

entre 3,6 e 7,2% e, portanto, superiores aos de Rauch (1993). 
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Grupo: 1960 1970 1980 1990 2000 

Menos de 8 anos, ensino fund. 

incompleto 
0,28 0,16 0,08 0,04 0,04 

Entre 8 e 11 anos, ensino médio 

incompleto 
0,22 0,20 0,14 0,12 0,11 

12 anos, ensino médio completo 0,30 0,37 0,39 0,31 0,28 

Entre 13 e 15 anos, superior 

incompleto 
0,10 0,13 0,20 0,30 0,32 

Mais de 16, superior completo 0,10 0,13 0,19 0,23 0,25 

Escolaridade média 10,65 11,56 12,64 13,11 13,22 

 

Tabela 01: Distribuição educacional dos EUA na segunda metade do séc. XX. 

Fonte: Adaptado de Iranzo e Peri (2006) 

 

 A transcrição em termos matemáticos, no entanto, não resume as 

diferenças envolvidas nas estimativas realizadas pelos trabalhos descritos. 

Enquanto Moretti encontra os retornos externos gerados pelo aumento da 

população com altos níves de capital humano, os estudos de Acemoglu e Angrist 

(2001) e Ciccone e Peri (2005a) identificam os retornos externos causados por um 

aumento na educação básica, dado que as variáveis instrumentais utilizadas 

atingem a distribuição educacional da população exatamente nessa faixa. 

 Com relação a isso, o próprio Moretti destaca que não existem razões 

teóricas para se crer que uma expansão da educação básica tenha o mesmo efeito 

de uma expansão do ensino superior. Afirma ainda, referenciando Krueger e 

Lindahl (1999), que as externalidades relacionadas com a educação básica estão 

possivelmente mais conectadas com a redução da criminalidade e a participação 

política, enquanto que as externalidades de nível superior estão conectadas com o 

desenvolvimento tecnológico. Essa argumentação se mantém sólida diante dos 

resultados obtidos pelos trabalhos aqui analisados. 

 Iranzo e Peri (2006), buscando explicações para as diferenças encontradas 

entre os trabalhos de Moretti (2004a) e Ciccone e Peri (2005a), que destacam de 

modo semelhante os efeitos neoclássicos do aumento da oferta de capital humano, 

propõem um outro modelo. Nesse modelo, setores de alta tecnologia, 

complementares com elevados níves de capital humano, são os verdadeiros 

responsáveis por externalidades produtivas. Tais setores teriam a capacidade de 

criar bens diversificados, enquanto que o setor tradicional, onde trabalha a maior 

parte dos trabalhadores com nível básico de ensino, competiria na produção de 

um único bem. 
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 A intuição por trás disso é que o setor de alta tecnologia possui um 

potencial criativo capaz de inserir maior variedade na economia ao criar bens 

singulares, enquanto que o setor tradicional permanece disputando em um 

mercado já saturado. Dessa forma, as inovações geradas pelo primeiro setor 

resultam não somente numa expansão do mercado, mas também no 

desenvolvimento de tecnologias que tornam mais produtivas as atividades 

tradicionais. 

 Além disso, Iranzo e Peri não só confirmam as tendências de aumento dos 

retornos privados do capital humano, já observadas nos outros artigos, mas 

também ressaltam que os retornos privados da educação básica, que vai até os 12 

anos de estudo, têm se tornado gradualmente insignificantes. Por outro lado, os 

retornos privados para a educação superior se tornam cada vez mais elevados. 

Essa perspectiva é congruente com a argumentação de dois setores produtivos, em 

que apenas um é complementar com a educação. 

 Em outro trabalho, Moretti (2004b) desenvolve uma pesquisa sobre 

externalidades de capital humano que se destaca das demais. Ao invés de buscar 

por evidências de salários superiores, ele busca por evidências de uma maior 

produtividade das firmas instaladas em cidades com uma maior concentração de 

capital humano fora da firma em questão. Essa análise somente é possivel graças 

ao cruzamento de dados do censo populacional com o censo de fabricantes (census 

of manufacturers). 

 Moretti encontra resultados positivos e significantes sob diversas 

condições. O mais importante é que, enquanto os retornos externos são 

praticamente insignificantes para firmas tradicionais, com tecnologias de 

produção já há muito tempo estabelecidas, para firmas de alta tecnologia, os 

retornos são muito elevados. Esses resultados corroboram a perspectiva 

desenvolvida por Iranzo e Peri (2006). 

 O conjunto das conclusões dos trabalhos aqui destacados levam a crer 

que, para o contexto dos EUA, as externalidades de capital humano estão 

relacionadas muito mais com a educação de nível superior do que com a de nível 

básico. Nenhum dos fatores, no entanto, leva a crer que essa mesma conclusão 

possa ser extendida aos demais países do mundo, especialmente para países com 

uma estrutura produtiva como a brasileira. 

 Se os resultados obtidos por Moretti (2004b) e por Iranzo e Peri (2006) 

estiverem corretos, e, de fato, as externalidades de capital humano estiverem 

relacionadas unicamente com setores de alta tecnologia, então a alocação de  
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recursos para a educação deve se concentrar no ensino superior, com iniciativas 

tais quais os programas Ciência sem Fronteiras e Prouni do governo federal 

brasileiro. Políticas públicas desse tipo, ainda que ajam sobre o topo da 

distribuição educacional, têm, de acordo com os resultados encontrados por 

Moretti (2004a), a capacidade de atuar significativamente sobre a renda das 

classes inferiores. 

 Existe também, no entanto, a possibilidade implícita na interpretação de 

Krueger e Lindahl (1999) de que os diferentes níveis educacionais estão 

relacionados com diferentes tipos de externalidades. Nesse sentido, países com 

diferentes estruturas produtivas podem encontrar externalidades de capital 

humano mais significativas para diferentes níveis educacionais. 

 Além disso, a ausência de resultados significativos nos trabalhos de 

Acemoglu e Angrist (2001) e Ciccone e Peri (2005) poderia ser justificada pelo 

contexto produtivo dos EUA que, na segunda metade do séc. XX, não encontra mais 

tantas vantagens na expansão dos níveis básicos de educação. Ainda assim, esse 

mesmo tipo de expansão poderia ter resultados muito diferentes em outros países, 

como, por exemplo, no Brasil. 

 Conforme apresenta a tabela 02, a distribuição educacional da população 

brasileira diverge drásticamente da dos EUA, sendo que mais da metade da 

população com mais de 25 anos não possui sequer o ensino fundamental completo. 

Caso a redução nos retornos privados da educação básica dos EUA esteja 

relacionada com a saciedade do mercado com relação a trabalhadores com esse 

nível, então o mesmo efeito está longe do esperado para o Brasil. 

 

Anos de estudo: Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

Oeste 

Menos de 4 anos 0,29 0,33 0,45 0,22 0,22 0,27 

Entre 4 e 7, fund. 

Incompleto 
0,27 0,26 0,23 0,29 0,32 0,28 

8, fundamental completo 0,09 0,08 0,06 0,10 0,10 0,08 

Entre 9 e 10, ens. médio 

incompl. 
0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 

11, ensino médio completo 0,19 0,20 0,16 0,21 0,18 0,19 

Entre 12 e 14, superior 

incompl. 
0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 0,04 

Mais de 15, superior 

completo 
0,08 0,05 0,04 0,10 0,09 0,09 

Escolaridade média 6,5 6,0 5,0 7,2 6,9 6,7 

 



  

77 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2011 

 
Tabela 02: Distribuição educacional Brasileira. 

Fonte: Adaptado de IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005. 

 

 Se as externalidades de capital humano estão relacionadas com o possível 

aprendizado entre trabalhadores de níveis educacionais distintos, ou com o 

desenvolvimento de  tecnologias capazes de tornar mais produtivos trabalhadores 

menos educados, então não é surpreendente a ausência de externalidades geradas 

pelos trabalhadores de nivel médio dos EUA. Isso devido a pequena proporção de 

trabalhadores com níveis educacionais inferiores. 

 A situação no Brasil é inversa, dado que a maior parte da distribuição 

educacional ainda se concentra abaixo do nível fundamental. O efeito disso sobre a 

estrutura das externalidades de capital humano gera uma conjuntura muito 

diferente da observada nos EUA por dois motivos. Primeiro porque, nessa 

distribuição, trabalhadores com os níveis fundamental e médio já se posicionam 

em uma posição de destaque, possivelmente exercendo uma influência positiva 

sobre seus pares de níveis educacionais inferiores. 

 O segundo motivo decorre da grande discrepância entre a maior parte da 

população, com ensino fundamental incompleto, e a pequena parcela com nível 

superior. A distância entre essas duas camadas é capaz de inviabilizar o contato e a 

aprendizagem entre elas, limitando as externalidades geradas por trabalhadores 

mais educados, tais quais as evidenciadas nos EUA. 

 Além disso, a precariedade da educação da metade inferior da distribuição 

pode impedir que essas pessoas se aproveitem das tecnologias e oportunidades 

geradas pela elite científica do país, não somente travando o desenvolvimento de 

setores mais avançados e competitivos internacionalmente, mas também 

limitando a propagação social do conhecimento adquirido. Essa perspectiva impõe 

uma visão antagônica à anteriormente destacada. Nesse sentido investimentos em 

educação de base devem ter preferência com relação a projetos voltados para o 

nível superior. 

 É óbvio, no entanto, que para superar a defasagem educacional e se 

colocar em posição de competitividade no mercado internacional o Brasil deve 

investir nas duas frentes. O que de fato se extrai das projeções aqui destacadas é 

que as externalidades de capital humano são intrisecamente dependentes da 

estrutura produtiva e educacional do país estudado. Dessa maneira, os resultados 

obtidos pelos estudos que foram apresentados seção 3, apesar de muito 

elucidativos sobre a forma que surgem e se manifestam as externalidades de 

capital humano, não são conclusivos para a realidade brasileira. 
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5. Conclusão 

 
 O objetivo deste trabalho foi estudar as evidências até então encontradas 

na literatura econômica da existência e magnitude dos retornos externos à 

educação e, dessa forma, propor possíveis interpretações para os resultados já 

apresentados. Na seção 2 foram expostos os meios já considerados na literatura 

pelos quais aflorariam as externalidades de capital humano, tanto nos sentidos de 

melhorias sociais quanto nos sentidos de desenvolvimentos tecnológicos. 

 Na seção 3 foi feita uma análise de trabalhos envolvendo a identificação 

das externalidades de capital humano. Mostra-se que Rauch (1993) encontra 

resultados positivos, porém não considera as condições de endogeneidade do nível 

de capital humano agregado. Acemoglu e Angrist (2001) e Ciccone e Peri (2005a) 

se utilizam de variáveis instrumentais relacionadas com os níveis básicos de 

ensino e não encontram evidências significantes. Moretti (2004a), por sua vez, 

cosidera tanto os efeitos de endogeneidade quanto os neoclássicos decorrentes do 

aumento da oferta de capital humano e, utilizando-se da proporção de 

trabalhadores graduados como variável independente, encontra fortes indícios da 

existência de externalidades de capital humano. 

 Na análise crítica propõe-se uma interpretação para as divergências entre 

os resultados obtidos. Primeiro se tenta converter os resultados encontrados pelo 

uso de variáveis diferentes, encontrando que retornos de 6% para o nivel médio 

equivalem a, de forma geral, retornos de 1% para a proporção de graduados. 

 Em seguida, conclui-se que as diferenças reais entre os resultados 

encontrados se deve majoritariamente ao uso de variáveis diferenciadas. Os 

estudos que utilizam variáveis relacionadas com a educação básica não encontram 

evidências significativas da existência de externalidades de capital humano, 

enquanto que os estudos que utilizam variáveis relacionadas com a educação 

superior apresentam fortes evidências. Interpretação esta que tem se disseminado 

entre estudos mais recentes. 

 Finalmente destaca-se que os resultados desse tipo não necessariamente 

serão mantidos para análises realizadas em contextos de outros países, 

principalmente para aqueles que não tiverem uma estrutura produtiva em 

estágios avançados de desenvolvimento. Esses países poderiam experimentar 

vantagens causadas por externalidades de capital humano de natureza bastante 

diferenciada. 
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 Sugere-se para estudos futuros a tentativa de identificar se estruturas 

produtivas diferenciadas, de fato, experimentam externalidades de capital humano 

diferentes. Além disso, sugere-se pesquisas sobre a maneira pela qual as 

externalidades de educação superior, que as evidências revelam ser 

experimentadas pelos EUA, se manifestam em outros países. 
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Resumo 

 Embora as greves sejam um tópico de continuado interesse para 

economistas, teorias que tentem explicá-las se desenvolveram lentamente ao 

longo da história do pensamento econômico. A grande questão que tem sido 

colocada é encontrar uma racionalidade econômica que tornasse a utilização de 

um mecanismo tão dispendioso como a greve uma resposta ótima de agentes 

racionais. Este artigo tem por objetivo apresentar as principais contribuições 

contemporâneas à literatura econômica de negociações trabalhistas e movimentos 

grevistas, buscando demonstrar o papel central dos problemas informacionais 

para a derivação dos modelos teóricos de movimentos grevistas. 
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1. Introdução 
 

 Sindicatos constituem um importante aspecto na realidade dos mercados 

de trabalho de diversas economias. Funcionando como uma espécie de cartel, os 

sindicatos conseguem exercer maior controle sobre a oferta de trabalho de modo a 

influenciar diretamente as relações deste mercado, em especial o número de 

postos de trabalho e o nível salarial (FREEMAN e MORRIS, 1990; ANDREW et al., 

1991; DAVID e DINARDO, 2004; FREEMAN, 2005; HIRSCH, 2008). 

 A abordagem econômica das negociações salariais entre sindicatos e 

empregadores tem tentado utilizar o arcabouço econômico (tanto microeconômico 

quanto macroeconômico) para modelar tal problema e entender o papel dos 

diversos parâmetros envolvidos no processo de negociação salarial. Dentre todos 

os possíveis resultados, as greves212 estão entre os que mais recebem atenção 

pública, o que pode ser explicado por seu elevado custo social percebido 

decorrente da paralisação temporária do processo produtivo. 

 Ashenfelter e Johnson (1969, p. 35), em um trabalho seminal a respeito da 

relação entre sindicatos e movimentos grevistas, afirmam que existem ao menos 

três motivos que tornam tal investigação profícua: 

 
Em primeiro lugar, pode-se argumentar que, devido à interrupção 
relativamente frequente de setores chave da economia, greves 
constituem o aspecto de política pública mais importante suscitado 
pela existência de sindicatos de trabalhadores. [...] Em segundo lugar, 
dados sobre disputas industriais proporcionam uma fonte 
potencialmente rica de material para testar as implicações de teorias 
de barganha que se propõem a explicar o resultado das negociações 
entre trabalhadores e a gerência das firmas. [...] Uma terceira razão 
para realizar um estudo deste problema advém do contínuo interesse 
no efeito dos sindicatos tanto sobre a estrutura de salários relativos 
quanto sobre a taxa de variação dos salários nominais agregados.313 

 

 Apesar de sua óbvia relevância e do continuado interesse de economistas 

pelas greves, até recentemente muito pouco era conhecido a seu respeito 

(McCONNEL, 1990). De fato, teorias que tentam explicar a razão para a ocorrência 

de greves têm se desenvolvido lentamente (HART, 1989; CRAMTON e TRACY, 

1992).  

                                                      
2 A definição de greve empregada neste trabalho é a seguinte: “[a]n economic strike is a suspension of 
production while workers and their employer argue about how to divide the surplus from their 
relationship” (KENNAN, 2008).  
3 Tradução própria. 
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 A grande questão que se coloca é explicar quais os motivos que levariam 

grupos racionais a recorrer a um mecanismo tão dispendioso como forma de 

distribuir os ganhos de troca. Acontece que se fosse possível explicar tanto a 

ocorrência de greves quanto seus termos de solução, não restaria muita razão para 

a atividade grevista, uma vez que se poderia chegar a acordos sem incorrer nas 

perdas associadas às greves.    

 O primeiro tratamento sistemático sobre greves a ressaltar esta 

dificuldade em construir uma teoria completa deve-se a John Hicks, motivo pelo 

qual se costuma chamá-la de paradoxo de Hicks. A principal conclusão de Hicks 

(1932) é que a presença de conhecimento perfeito das posições das partes 

envolvidas em uma negociação salarial (simetria de informação) sempre 

possibilitaria a obtenção de um acordo entre elas. Desse modo, greves resultariam 

de problemas de negociação decorrentes de assimetrias de informação entre os 

agentes. 

 A ideia de que meros problemas de negociação fossem as causas 

principais de fenômenos tão dispendiosos e potencialmente prolongados – como 

boa parte das greves de que se dispunha informações – não parecia, entretanto, 

suficientemente convincente. Nesse contexto, Arthur Ross (1948) propôs uma 

explicação alternativa, baseada em considerações a respeito do comportamento 

político e estratégico de uma figura central no âmbito das negociações salariais: o 

líder sindical. A explicação do movimento grevista vincular-se-ia, então, 

fundamentalmente à busca de satisfação dos objetivos dos líderes sindicais, os 

quais englobam a sobrevivência e crescimento dos sindicatos e de sua posição 

política pessoal. 

 A discussão sobre a origem e consequência das greves ganhou maturidade 

no fim da década de 1980 e ao longo de toda a década seguinte, apoiando-se em 

avanços nos campos de comportamento estratégico, microeconomia das relações 

de trabalho e economia institucional, assim como em técnicas econométricas mais 

sofisticadas e presença de dados de maior qualidade414. Cramton e Tracy (2003, p. 

87) expressam bem o pensamento atualmente dominante na literatura:  

 

 

                                                      
4 A grande maioria dos estudos econométricos realizados durante esse período utiliza dados 
provenientes de negociações trabalhistas nos Estados Unidos e no Canadá, países cuja catalogação é 
feita sistematicamente por órgãos oficiais responsáveis pelas relações de trabalho. A presença de 
trabalhos relevantes utilizando bases de dados para outros países, especialmente economias em 
desenvolvimento como o Brasil, é praticamente inexistente nesta literatura. 
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 O processo de negociação coletiva é complexo e qualquer 
modelo deve necessariamente envolver diversos pressupostos 
simplificadores. Disputas trabalhistas provavelmente ocorrem devido 
a uma grande variedade de motivos. Nenhum modelo capturará 
adequadamente todas estas forças. O objetivo do pesquisador é tentar 
identificar alguns dos fatores centrais que definem uma situação 
típica de negociação5. 15  

 
 O objetivo deste artigo é, portanto, apresentar as principais contribuições 

contemporâneas à literatura econômica de negociações trabalhistas e movimentos 

grevistas, buscando demonstrar ao longo da exposição a racionalidade econômica 

fundamental por trás das greves: a questão informacional.  

 Para tanto, o artigo está dividido de modo que, após esta introdução, 

apresentam-se as contribuições do modelo de agência de Ashenfelter e Johnson 

(seção 2); segue-se, na seção 3, uma discussão envolvendo a capacidade 

explicativa da hipótese de informação privada, ressaltando as contribuições 

individuais de dois grupos de modelos e suas particularidades. Na seção 4 serão 

apresentados os principais resultados empíricos obtidos por meio das relações 

funcionais propostas pelos modelos anteriormente discutidos. Por fim, a seção 5 

está encarregada da apresentação das considerações finais do trabalho.    

 

2. O modelo de agência 
 

 Os modelos convencionais de negociações trabalhistas que seguiram à 

contribuição de Hicks (1932) costumavam considerar situações genéricas com 

apenas dois jogadores, isto é, um monopólio bilateral entre a firma e o sindicato. 

Assumiam-se sindicatos maximizadores de uma função de utilidade quantitativa – 

como o valor presente dos salários de seus membros, por exemplo – e uma firma 

que maximiza intertemporalmente seus fluxos de lucro. 

 Considerando a existência de elevados custos para ambas as partes em 

não chegar a um novo acordo contratual antes da expiração do contrato 

atualmente em vigência, estes modelos concluem pela existência de uma tendência 

em direção ao ajustamento de posições de tal forma que as partes envolvidas 

chegassem a um acordo a tempo de prevenir uma greve. 

 A não obtenção deste equilíbrio cooperativo, em outras palavras, a 

ocorrência de uma greve resultaria (a) da possibilidade de que uma das partes 

julgasse incorretamente as intenções da outra ou (b) da irracionalidade de uma  

                                                      
5 Tradução própria. 
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das partes. A primeira destas possibilidades reflete a ideia básica de Hicks (1932) 

de que, na presença de conhecimento adequado, sempre será possível chegar a um 

acordo. A segunda, por sua vez, reflete a visão de que agentes racionais não 

cessariam as negociações e apelariam a uma greve em virtude dos desperdícios de 

recursos associados a ela616. De acordo com Ashenfelter e Johnson (1969, p. 36), 

no entanto, 

 
Não é evidente como a propensão de qualquer uma das partes a (a) 
interpretar erroneamente as intenções da outra ou (b) agir 
irracionalmente seria sistematicamente relacionado a qualquer umas 
das variáveis conceitualmente observáveis no sistema. 
Consequentemente, a abordagem da teoria de negociação tradicional 
não é muito útil na derivação de implicações quanto à frequência ou 
duração das greves7.17 

 

 A adoção de um modelo de agência, em que três agentes – a gerência da 

firma, a liderança do sindicato e a base sindical – estariam envolvidos nas 

negociações trabalhistas, surge como resposta à considerável inadequação dos 

modelos convencionais em explicar satisfatoriamente os aspectos relevantes das 

greves observadas. 

 O sindicato passa a representar a figura central das negociações, cabendo 

à liderança o papel central de conectar as expectativas de ajuste salarial da base 

sindical à disposição a ajustar salários da gerência da firma818. Apenas no 

improvável caso de coincidência entre as expectativas dos trabalhadores e da 

disposição a pagar da firma chegar-se-ia a um acordo de forma não dispendiosa. 

No caso mais provável de a disposição a pagar ser inferior à expectativa de ajuste 

dos trabalhadores, a liderança sindical ver-se-á frente a duas alternativas: (1) 

aceitar a proposta feita pela firma e assinar um novo contrato com ajuste salarial 

inferior ao esperado pelos membros da base; ou (2) recusar a proposta e iniciar 

uma greve para forçar a gerência a aceitar reajustes mais elevados. 

 Optar pela primeira alternativa, no entanto, poderia desencadear 

insatisfação e disputas internas no sindicato, enfraquecendo o apelo político da  

                                                      
6A exposição dos modelos convencionais de negociações trabalhistas está baseada em Bishop (1963). 
7 Tradução própria. 
8 O comportamento dos agentes é reconhecidamente derivado das hipóteses institucionais encontradas 
na abordagem de Ross (1948). Esta, entretanto, representa uma das principais limitações da 
abordagem de agência de Ashenfelter e Johnson (1969), pois as demandas salariais da base sindical são 
baseadas em conjecturas ao invés de resultarem de um processo estratégico de negociação (CRAMTON 
e TRACY, 1992). 
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liderança. Dada a suposição de que um dos objetivos da liderança é sua 

sobrevivência política, a segunda alternativa é a preferida, uma vez que se 

apresentar como adversário do empregador durante as negociações costuma 

angariar certo apoio político. Vale ressaltar que optar pela greve será tão mais 

contrário ao interesse dos trabalhadores da base quanto mais próxima da real 

disposição a pagar da firma estiver o reajuste proposto na última proposta 

anterior ao fim do contrato vigente. 

 Neste modelo, portanto, a opção de entrar em greve serve como um 

mecanismo de ajuste das expectativas da base sindical, pois à medida que se 

prolongam as negociações, mais evidente se torna que a resistência da firma em 

aceitar ajustes salariais mais elevados deve-se ao fato de sua proposta já 

encontrar-se muito próxima de sua real disposição a pagar. Além disso, a extensão 

da greve implica em redução de renda para os trabalhadores, reforçando o efeito 

informacional anterior de redução das expectativas de ajuste salarial em direção à 

disposição a pagar.  

 No momento em que a liderança perceber que ambas as expectativas e a 

disposição a pagar se encontram próximas o suficiente para que o custo político de 

aceitar a proposta vigente e assinar um novo contrato seja aceitavelmente 

reduzido em relação aos benefícios de por fim à paralisação, a negociação é 

finalmente concluída. 

 Deste modelo de agência conclui-se que os agentes estariam menos 

propensos a chegar a um novo acordo sem ter que incorrer em uma greve quanto 

maior for o ajuste salarial visto como aceitável pelos trabalhadores e quanto maior 

for a taxa de decrescimento das expectativas de ajuste salarial durante a greve. Em 

outras palavras, quanto mais persistentes e mais destoantes da real disposição a 

pagar da firma forem as expectativas de ajuste salarial dos trabalhadores, maior 

tenderia a ser a ocorrência de greves. 

 Do mesmo modo, os agentes estarão mais propensos a chegar a um acordo 

rapidamente quanto maior for a relação entre a lucratividade e a folha de salários 

definida pelo contrato prestes a expirar, quanto maior for a taxa de desconto 

intertemporal do fluxo de lucros das firmas e quanto maior for o mínimo aumento 

salarial aceitável pelos trabalhadores. Tais implicações indicam que quanto maior 

for o valor (a produtividade em termos de  geração de lucro) de um trabalhador 

para a firma e quanto maior o custo de oportunidade de ambas as partes, menor 

tenderia a ser a ocorrência de greves. 
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 A hipótese central para o funcionamento deste modelo, como descrito de 

forma intuitiva anteriormente, é a de que a firma conhece todos os parâmetros que 

definem o ajuste salarial aceitável pela base sindical já no momento da expiração 

do contrato anterior. A liderança sindical, por sua vez, consegue estimar com 

relativa precisão a real disposição a pagar da firma, pois está em contato direto e 

continuado com a gerência em virtude de negociações trabalhistas. 

 Nesse sentido, apesar da pretensão inicial de explicar a ocorrência de 

greves por meio do papel institucionalizado da liderança sindical, o modelo de 

agência de Ashenfelter e Johnson pode ser considerado um caso especial de um 

modelo de informação privada, isto é, o fato de as firmas possuírem mais 

informações a respeito de sua posição do que os demais trabalhadores é o gerador 

último de greves.  A liderança sindical, esteja em busca de satisfação política 

pessoal ou das preferências dos membros da base sindical, apenas atua como um 

intermediador entre ambas as partes, não sendo contudo, fundamental às 

conclusões do modelo. O essencial é que não seja possível verificar a informação 

privada a baixo custo (McCALL, 1990; CRAMTON e TRACY, 1992).  

 Há ainda que se fazer algumas ressalvas à hipótese de informação perfeita 

da firma no que diz respeito à sua capacidade explicativa. A adoção de tal hipótese 

concomitante simplifica a formulação matemática do modelo de agência e a 

derivação de conclusões explicitadas por equações de compreensão e 

interpretação mais diretas, ignora a possibilidade mais realista de que haja um 

desnivelamento de informação também por parte dos dirigentes da firma em 

relação às expectativas de seus trabalhadores.  

 O modelo limita-se então, necessariamente, a uma explicação da 

ocorrência de greves por meio de informação privada sob domínio exclusivo de 

um único agente (a firma), sem que seja apresentada qualquer justificativa para 

tanto que não a da mera simplificação matemática. O resultado é um modelo 

teórico que apesar de intuitivo e capaz de elucidar alguns interessantes aspectos 

das negociações trabalhistas, mostra-se restritivo demais para que possa ser 

considerado uma adequada aproximação da realidade.  

 

3. Modelos de informação privada 
 

 Retornando ao arranjo simplificado de monopólio bilateral, os modelos de 

informação privada têm como objetivo central explicar por que os sindicatos e as 

firmas não poderiam estar em melhor situação movendo-se imediatamente para a  
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distribuição final de excedente, desfrutando, assim, conjuntamente dos benefícios 

de uma maior produção. A chave para esse quebra cabeça aparentemente 

encontra-se na assimetria de informação entre as firmas e os sindicatos, 

comumente supondo-se que a firma possui informação privada sobre sua real 

posição919, a qual não está disponível sem custos ao sindicato (SOBEL e 

TAKAHASHI, 1983; FUDENBERG et al., 1985; GROSSMAN e PERRY, 1986).  

 A intuição fundamental em que se baseiam os modelos de informação 

privada sob poder da firma é que os sindicatos, via de regra, apresentar-se-ão 

relutantes em aceitar rapidamente as propostas iniciais realizadas pela firma. 

Afinal, dado que a disposição máxima a ajustar salários das firmas é desconhecida 

pelos sindicatos e que as firmas reconhecem e podem fazer uso desta informação 

privada em seu benefício, como saber que a oferta realizada não poderia ainda ser 

melhorada? Nesses modelos, seguindo a intuição essencial de Hicks (1932), no 

momento em que se impõe a hipótese de simetria de informação, ambos o 

sindicato e a firma estarão cientes de qual o real intervalo viável de negociação1020. 

Em tal situação, sempre haverá um resultado de equilíbrio não condizente com a 

ocorrência de greves (CRAMTON, 1992).  

 À medida que vão se sucedendo as rodadas de negociação, supõe-se que 

os valores revelados da disposição a pagar tende a subir e o da disposição a aceitar 

ajustes a diminuir, apresentando tendência à convergência. Ocorre que no 

momento em que a disposição revelada a pagar alcança um valor suficientemente 

próximo da real disposição máxima a pagar das firmas, estas tenderão a manter 

fixa sua oferta de ajuste deste ponto em diante nas negociações. A resistência da 

firma em alterar sua proposta de ajuste, portanto, funciona como um sinal de sua 

real disposição a pagar.  

 Os sindicatos não têm como diferenciar se a firma de fato alcançou sua 

disposição máxima a pagar ou se sua posição não passa de uma estratégia 

oportunista1121 para repartir a seu favor os ganhos de troca; a utilização da greve,  

                                                      
9 Por posição da firma entende-se o nível da variável de interesse que motiva a ação da firma. 
Comumente a posição da firma refere-se à sua lucratividade, embora possa também associar-se a seu 
valor de mercado, geração de fluxos de caixa etc.  
10 Por intervalo viável de negociação entende-se a diferença ente as reais disposição máxima a ajustar 
salários (ou simplesmente disposição a pagar) das firmas e a disposição mínima a aceitar ajustes 
salariais do sindicato. Em geral, para empresas com capacidade de permanência no mercado em que 
estão inseridas, supõe-se que este intervalo seja positivo, isto é, que a disposição máxima a pagar seja 
superior à disposição mínima a aceitar ajustes.  
11 “By opportunism I mean self-interest seeking with guile. This includes but is scarcely limited to more 
blatant forms, such as lying, stealing, and cheating. Opportunism more often involves subtle forms of 
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ou ao menos sua ameaça, surge então como uma forma de testar a validade do 

sinal apresentado pela firma. 

 Nesse contexto, a demora a chegar a um acordo é considerada um 

dispositivo de detecção (screening device) da informação privada. Não significa 

fracasso da negociação, acidente de percurso, erro ou comportamento irracional 

dos jogadores, como a teoria tradicional até recentemente a tratava (McCONNELL, 

1989); também não tem como objetivo, necessariamente, apressar o fim da 

negociação. O objetivo final de recorrer a uma greve é forçar a firma a revelar a 

informação privada que possui, seja diretamente ou por meio de sinalizações 

durante as negociações. 

 A utilização da greve como dispositivo de detecção de informação, no 

entanto, não é livre de riscos para o sindicato: caso a empresa esteja agindo de 

modo oportunisticamente, a greve pode levá-la a reavaliar sua posição frente aos 

elevados custos de uma paralisação da produção, levando-a a revelar sua real 

disposição a pagar por meio de propostas com ajustes mais elevados; por outro 

lado, caso a resistência da firma sinalizasse que de fato alcançara sua real 

disposição a pagar, incorrer com os custos de uma greve pode levar à redução do 

excedente produtivo e, consequentemente, reduzir a disposição a ajustar salários 

da firma. Neste último caso, a opção de utilizar a greve como um mecanismo de 

revelação de informação pode fazer com que o ajuste salarial final seja inferior 

àquele proposto na rodada de negociação anterior ao início da greve.   

 É importante notar que o sindicato conhece todos os possíveis resultados 

de suas ações e sabe, portanto, que a decisão de entrar em greve apresenta riscos; 

a firma, por sua vez, é capaz de avaliar ex ante as possíveis consequências de 

manter fixa uma proposta de ajuste e sabe que a consistência de sua proposta será 

revelada pela forma como responde aos custos decorrentes de uma possível greve. 

Depreende-se destas hipóteses comportamentais que uma greve pode ocorrer 

mesmo que as duas partes ajam racionalmente (KENNAN e WILSON, 1990). 

 Os resultados dos modelos de informação privada mostram que firmas 

mais lucrativas costumam perder mais com greves do que firmas pouco lucrativas 

e, portanto, tenderão a fechar novos acordos salariais rapidamente, concordando 

com ajustes mais elevados. As firmas pouco lucrativas, por outro lado, estarão 

preparadas para atrasar novos acordos até que a disposição a aceitar ajustes  

 

                                                                                                                                 
deceit. Both active and passive forms and both ex ante and ex post types are included” (WILLIAMSON, 
1985, p.47) 
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salariais caia o suficiente para se adequar a sua disposição a pagar. Oliver Hart 

(1989, p. 25) conclui que: 

 
A razão pela qual as partes não podem chegar a uma melhor solução, 
evitando a greve e dividindo os ganhos advindos de uma produção 
ampliada, é que não há nenhuma outra maneira para uma firma não 
lucrativa ‘provar’ que é não lucrativa a não ser enfrentando os altos 
custos de uma greve12. 22   

 

 Embora os modelos de informação privada pareçam ser suficientemente 

fundamentados para prover uma boa base para a análise econômicas das greves, 

sua adequação foi contestada pelo resultado conhecido como conjectura de Coase, 

inicialmente formulado para situações de monopólio de bens duráveis em Coase 

(1972). A conjectura de Coase, aplicada ao caso dos modelos de informação 

privada, afirma que a demora a chegar a um novo contrato apenas é obtida nesses 

modelos quando se assume a existência de um intervalo significativo de tempo 

entre as negociações ou que as partes conseguem assumir compromissos em 

relação às suas estratégias futuras de negociação. 

 O resultado da conjectura de Coase faz com que os modelos iniciais de 

informação privada que utilizam o comportamento oportunístico das firmas como 

parte essencial de suas hipóteses necessite adicionalmente da hipótese de 

intervalos significativos de tempo entre as negociações para que a ocorrência de 

greves de maior duração seja possível.  

 Até certo ponto, é plausível supor que haja um intervalo de tempo entre as 

negociações. Cada rodada de negociação envolve o estudo e análise detalhados das 

propostas, o que usualmente requer a participação de diversos representantes 

sindicais ou alto executivos de uma firma. Não é estanho supor que seja difícil 

organizar reuniões entre estes indivíduos, de modo que seja relativamente crível 

que após uma proposta ser rejeitada, uma nova não seja feita por algum período 

de tempo. Além disso, somam-se às razões transacionais de elaboração e análise 

de propostas, razões técnicas como o tempo necessário para contatar os 

trabalhadores ou preparar as fábricas para voltarem a operar após um período de 

paralisação. 

 Ainda assim, Hart (1989) demonstra que para que esses modelos fossem 

compatíveis com greves de durações que podem chegar a três ou quatro meses, 

seria necessário mercados funcionando com firmas em posições de lucratividade  

                                                      
12 Tradução própria. 
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muito contrastantes ou com uma enorme assimetria de informação entre o 

sindicato e a firmas com respeito à lucratividade destas. Conclui-se que superar as 

limitações impostas pela conjectura de Coase, apenas com base no intervalo entre 

negociações, requereria que condições muito improváveis para os parâmetros 

relevantes fossem satisfeitas, comprometendo a capacidade explicativa destes 

modelos iniciais de informação privada. 

 Ficou óbvio na literatura que alguma peça importante para melhor 

compreender o fenômeno da atividade grevista ainda faltava ser incorporada aos 

modelos de informação assimétrica. Diversas foram as contribuições que 

propuseram formas para superar os resultados restritivos impostos pela 

conjectura de Coase. Dentre eles, podemos destacar: 

 

(1) Hayes (1984) construiu um modelo em que tentou demonstrar que as partes 

envolvidas nas negociações trabalhistas desejariam manter uma reputação, 

garantindo assim um compromisso em relação a suas estratégias futuras, sendo 

assim capaz de explicar greves de duração considerável; 

 

(2) Admati e Perry (1987) mostraram que mesmo no caso de informação privada, 

greves podem ocorrer caso a firma possa parar de negociar temporariamente e 

utilizar esse tempo para sinalizar sua real posição (lucratividade) para o sindicato. 

 

(3) Cramton (1992) mostrou que caso ambas as partes, sindicatos e firmas, 

possuíssem informação privada relativa às suas posições, seria possível explicar 

de forma satisfatória longos intervalos de negociação sem que se chegasse a um 

novo acordo salarial. 

 

3.1. A ideia do decaimento de oportunidades 

 Uma quarta linha de argumentação que ganhou bastante destaque na 

literatura descartou a hipótese implícita na geração inicial de modelos de que uma 

oportunidade lucrativa que não é aproveitada no presente continuará a estar 

disponível no futuro, de forma que o único custo da demora em assinar um novo 

contrato trabalhista é que o fluxo de renda idêntico ao que seria possível obter no 

presente apenas terá início alguns períodos a frente. Para essa linha de modelos, 

baseado na contribuição original de Hart (1989), uma greve prolongada não só 

adiará a retomada do fluxo de renda, mas provavelmente também reduzirá a  
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lucratividade futura da firma. São apontados quatro razões fundamentais para 

tanto: 

 

(01) A firma pode perder espaço para concorrentes, o que pode ser parcialmente 

permanente na medida em que os clientes apresentem características de lock-in ou 

viés de status quo em seus hábitos de consumo, tornando custoso mudar de 

fornecedor; 

 

(02) Competidores podem conseguir avançar em termos de investimentos vitais e 

inovações, piorando a situação da firma cujos trabalhadores encontram-se em 

greve no momento em que retornar a participar da produção do mercado; 

 

(03) O maquinário e o capital humano1323 dos trabalhadores podem depreciar 

mais rapidamente durante a greve, devido à falta de manutenção e à falta de 

prática; 

 

(04) Devido à diminuição dos fluxos de caixa em decorrência da paralisação 

produtiva, e considerando haver certo grau de imperfeição no mercado de capitais, 

a firma pode enfrentar dificuldades para financiar as atividades de inovação e 

manutenção durante a greve. 

 

 Dando continuidade à hipótese de decaimento de oportunidades, supõe-se 

que este não ocorre de forma uniforme ao longo do tempo. Uma greve curta pode 

impor custos razoavelmente pequenos, ao passo que uma greve prolongada pode 

ser muito mais séria. Uma boa explicação para esta diferenciação temporal de 

custos pode estar associada ao nível de estoques: no curto prazo a firma pode 

manter o atendimento aos clientes utilizando o estoque previamente acumulado, 

deixando a realização de investimentos e atividade de inovação para um período 

posterior; com o passar do tempo, no entanto, os estoques exaurem-se e a firma 

começa a perder participação de mercado irreversivelmente para seus 

competidores. 

 Em termos da negociação trabalhista, o sindicato, até o dia em que o 

decaimento de oportunidades da firma se acentua – acabam os estoques –, está 

envolvido em um jogo em que a firma apresenta-se menos disposta a aceitar suas  

                                                      
13 Pela definição de Rosen (1987): “human capital refers to the productive capacities of human beings 
as income producing agents in the economy.”   
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reivindicações. Conseguindo manter as negociações para além desse momento 

crítico em que a firma passa a perder oportunidades de forma mais rápida, abre-se 

a possibilidade de que o sindicato participe de um segundo jogo de barganha, o 

qual, ceteris paribus, é mais atrativo para ele.  

 Caberá ao sindicato então ponderar os benefícios de participar desse 

segundo jogo contra os custos de manter as negociações até que ele comece. 

Dentre as principais implicações desta linha de modelos, mostra-se que 

negociações mais prolongadas são mais prováveis de ocorrer quando o tempo 

necessário ao esgotamento de estoques é menor e quanto maior for o grau de 

assimetria de informação e diferenciação entre firmas lucrativas e pouco 

lucrativas no mercado, o que indica substancial presença de ganhos em separar os 

tipos de firmas. 

 A principal conclusão é que greves prolongadas podem ocorrer mesmo 

que os intervalos de tempo entre as negociações sejam bastante curtos, desde que 

o sindicato possa se beneficiar de uma mudança de postura da firma frente às 

propostas de ajuste salarial caso resolva manter a greve até que a firma entre em 

um período de custos substanciais decorrentes da perda de oportunidades futuras. 

 

3.2. Incorporação de regras institucionais: possibilidade de holdout 

 O modelo de agência de Ashelfenter e Johnson tentou incorporar aspectos 

institucionais em sua análise por meio de suposições quanto ao comportamento 

político-estratégico das lideranças sindicais. Esta estratégia, no entanto, mostrou-

se insatisfatória pois carecia de fundamentação microeconômica para a derivação 

do comportamento de um dos agentes relevantes e, além disso, mostrou que a 

figura da liderança não era central para o modelo, pois desde que se mantivesse a 

hipótese de assimetria de informação chegar-se-ia às mesmas conclusões com ou 

sem liderança sindical. 

 Cramton e Tracy (1992), reconhecendo o papel central desempenhado 

pela posse de informação privada por um (ou ambos) os agentes, seguiram um 

caminho distinto para analisar o efeito de uma instituição específica presente na 

legislação estadunidense sobre as negociações salariais: o holdout (resistência 

contratual)1424. Ao invés de incorporar suposições comportamentais de origem  

 

                                                      
14 “A holdout is defined as the time between the expiration of the previous contract and either the 
beginning of a strike or the settlement of a new contract, whichever comes first.” (CRAMTON e TRACY, 
1992, p.101) 
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exógena no modelo, os autores modificaram as regras do jogo de negociação, 

incorporando uma nova possibilidade para o impasse entre firmas e sindicatos.  

 Passa a ser possível recorrer a dois dispositivos de detecção de 

informação, podendo os sindicatos escolher entre continuar trabalhando 

cumprindo exatamente os termos do contrato expirado (holdout) ou declarar uma 

greve. É importante ressaltar que ao cumprir com a ameaça de holdout, os 

sindicatos passam a dispor de um novo instrumento de negociação, a ameaça de 

greve, o que afeta significativamente a análise de negociações trabalhistas. 

 Assim como é feito em relação às greves, assume-se certa ineficiência 

associada ao holdout: 

 
Em primeiro lugar, durante um holdout os trabalhadores têm 
incentivo para trabalhar mais lentamente ou mesmo “work to rule”, 
isto é, trabalhar exatamente de acordo com as regras estabelecidas 
pelo contato expirado e nada mais. Quando a firma precisa contar com 
a cooperação da força de trabalho para uma produção eficiente, esta 
pode ser uma importante fonte de ineficiência associada à ameaça de 
holdout. Em segundo lugar, um dos problemas na negociação pode ser 
mudanças nas regras de trabalho que aumentarão a produtividade.[...] 
Por fim, devido à interrupção que uma greve potencial pode causar, 
alguns consumidores e fornecedores da firma podem mostrar-se 
relutantes em realizar transações com esta durante um holdout. 

 

 A terceira fonte de ineficiência associada ao holdout incorpora no modelo 

considerações de certa forma similares às dos modelos de decaimento de 

oportunidades (expostos na subseção 3.1.), como os próprios autores 

reconheceriam mais tarde em Cramton e Tracy (2003), no qual apresentam uma 

adaptação do modelo aqui exposto como o mais genérico da linha de modelos de 

informação privada. 

 Por essa construção teórica, percebe-se que a incidência geral de greves 

depende tanto da incidência de disputas salariais quanto da fração de disputas que 

envolvem efetivamente a ocorrência de greves1525. A quantidade de disputas 

depende do grau de incerteza envolvido na percepção das variáveis relevantes aos 

agentes. À medida que a incerteza aumenta, a ameaça de greve torna-se menos 

atrativa em relação à ameaça de holdout porque os custos de negociação 

associados com a greve são mais altos. Na presença de maior incerteza, portanto, o  

                                                      
15 A incidência de disputas de negociação refere-se à porcentagem das negociações contratuais que 
envolvem uma greve, um holdout ou um bloqueio de proposta. Similarmente, a incidência de greves 
refere-se à porcentagem de negociações contratuais que envolvem greves; e a incidência de holdouts à 
parcela de negociações que apresentam holdouts.  
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sindicato está mais inclinado a escolher a ameaça de holdout, indicando que há um 

viés de seleção de ameaças no qual greves deveriam, na média, envolver menos 

incerteza e ter taxas de efetivação de novos contratos superior à verificada em 

holdouts.  

 Demonstra-se ainda que a divisão das disputas entre holdouts e greves 

depende crucialmente da valoração que a firma faz da força de trabalho corrente 

trabalhando sob os termos de um contrato de duração limitada, assim como do 

nível de salário corrente definido pelo contrato expirado. Sugere-se que a maior 

parte da variação da atividade grevista seja devida a mudanças na composição das 

disputas, e não a mudanças na quantidade de disputas. 

  Uma última questão levantada por essa abordagem diz respeito à 

possibilidade que as firmas tem de evitar greves por meio de elevação salários 

corentes. Tal possibilidade surge em decorrência do crescimento descontínuo nos 

payoffs ex ante da firma quando o sindicato muda da ameaça de greve para a 

ameaça de holdout, reduzindo os custos esperados da negociação trabalhista. 

 O incentivo de uma firma para aumentar salários correntes como forma de 

pressionar os sindicatos a abandonarem a ameaça de greve em prol da ameaça de 

holdout depende de como o sindicato utilizará a elevação de salário corrente para 

inferir a real lucratividade da firma. No caso de expectativas passivas do sindicato, 

isto é, o caso em que o sindicato não percebe qualquer relação entre a elevação de 

salários e a informação privada da firma, o equilíbrio deste jogo coresponde a 

todas as firmas aumentarem salários correntes, evitando desse modo a ocorrência 

de greves.  

 Caso o sindicato infira que a firma possui alta valoração da força de 

trabalho corrente se ela está disposta a aumentar os salários correntes, então o 

único equilíbrio correspondente a esta situação é que nenhuma firma aumente 

salários com o objetivo de evitar greves. Conclui-se deste modelo que, devido aos 

problemas informacionais presentes no contexto das negociações trabalhistas, não 

só é possível haver greves prolongadas como as firmas não terão qualquer 

incentivo para evitar que ocorram.  

 

4. Discussão empírica 
 

 A escassez de dados sobre os aspectos essenciais das negociações 

trabalhistas – séries sobre expirações de contratos, acordos salariais, incidência de 

greves etc. – por muitas décadas impediu testes sistemáticos tanto da validade das  
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teorias de negociação quanto da magnitude das relações por elas descritas. 

Durante as décadas de 1980 e 1990, no entanto, fruto dos esforços de um 

significativo número de pesquisadores, a sistematização de dados relativos a 

negociações trabalhistas realizadas nos territórios estadunidense e canadense 

possibilitaram a geração de um sólido corpo empírico (CARD, 1990a; 1990b). 

 Trabalhos empíricos referentes a negociações realizadas em outros países, 

especialmente os em desenvolvimento, permanecem basicamente desconhecidos 

na literatura internacional. Mesmo para algumas economias importantes, como as 

da União Europeia, apenas nos anos 2000 surgiram os primeiros estudos 

empíricos de grande relevância, conforme evidenciam Kramer e Hyclak (2002), 

Aledo et al. (2006) e Male e Sanchez-sanchez (2011). 

 Seguindo Card (1990a), a discussão dos trabalhos empíricos aqui 

realizada será orientada em torno dos três temas centrais da agenda de pesquisa 

sobre negociações trabalhistas: (1) a incidência de greves e seus determinantes; 

(2) a duração das greves; e (3) a relação entre salários e movimentos grevistas. 

Não há a intenção de esgotar a literatura empírica existente. O objetivo desta seção 

é muito mais modesto, buscando simplesmente demonstrar a importância dos 

estudos e das teorias e modelos de negociação trabalhista para uma melhor 

compreensão da relação empregador-empregado e condução de políticas públicas. 

 

4.1. Incidência de greves 

 Dentre todas as negociações salariais de que se dispõem dados para a 

América do Norte, estima-se que cerca de 10 a 15% delas envolvam a realização de 

greves de qualquer duração. A incidência de greves mostra-se um pouco maior no 

setor manufatureiro, especialmente para indústrias de bens não duráveis e 

automobilística (GRAMM, 1987; McCONNEL, 1987). A incidência de holdouts chega 

a 47% do total das negociações trabalhistas nos Estados Unidos (CRAMTON e 

TRACY, 1992).  

 A variação da incidência de greves de ano para ano nas séries temporais 

também é significativa, fato geralmente atribuído ao caráter procíclico das greves. 

Vroman (1989) estima que uma elevação de cerca de 1% na taxa de desemprego 

de homens em idade ativa seria responsável por uma redução de cerca de 2 a 3% 

na probabilidade de ocorrência de greves nos Estados Unidos. A investigação de 

Card (1990b) demonstra efeito em magnitude similar para dados canadenses, 

enquanto Tracy (1986) já havia sugerido um efeito negativo pouco mais 

significativo (entre 3 e 4%), embora com uma base de dados menos expressiva. 
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 Uma proposta alternativa para explicar a variação da incidência de greves 

ao longo das séries temporais remete às conclusões e achados seminais de 

Ashenfelter e Johnson (1969), os quais encontraram que aumentos no salário 

nominal (definido pelos contratos trabalhistas) nos dois anos anteriores afetam 

negativamente o número agregado de greves em um dado trimestre. Diversos 

estudos posteriores confirmaram a correlação negativa entre a incidência de 

disputas e variações reais de salários entre o contrato anterior e o subsequente a 

ele (VROMAN, 1989; GUNDERSON et al.,1990; CARD, 1990b). 

 Esse efeito sistemático da taxa de ajuste salarial proveniente do contrato 

anterior, seja em termos relativos ou absolutos, nominais ou reais, sugere que seja 

difícil conciliar a evidência empírica com os modelos tradicionais de negociação 

com assimetria de informação em um único estágio, pois enfatizam o ponto de que 

negociações contratuais tipicamente ocorrem envolvidas pela sombra de um 

contrato existente. Os enfoques de informação privada que superam a conjectura 

de Coase, como Hart (1989) e Cramton e Tracy (1992), por outro lado, mostram-se 

adaptações teóricas que incorporam satisfatoriamente esta persistência observada 

da influência de contratos existentes sobre novas negociações (CARD, 1990a). 

 

4.2. Duração das greves 

 Estudos empíricos destinados a mensurar o efeito das variáveis 

apresentadas nos modelos de negociação sobre a duração das greves são mais 

raros na literatura, o que ainda reflete a escassez das séries temporais que mesmo 

quando relativamente extensas (cerca de uma ou duas décadas) não englobam 

número tão expressivo de greves para serem analisadas. 

 Card (1988) sugere que tanto a duração média quanto mediana de uma 

típica greve é curta, variando de 40 a 50 dias nos Estados Unidos e 25 a 40 dias no 

Canadá. Similarmente ao que ocorre nas séries temporais de incidência de greves, 

há grande variabilidade nas observações de duração de greves ao longo das séries. 

A explicação costumeira também se refere à relação das greves com o ciclo de 

negócios, embora não haja evidências conclusivas a este respeito. 

 Tracy (1986) encontra um importante efeito negativo da taxa de 

crescimento do desemprego no setor público americano sobe a duração das 

disputas, ao passo que o efeito da taxa de crescimento da atividade industrial é 

negligenciável. McConnell (1987) e Card (1990b), utilizando bases mais robustas, 

encontram um fraco efeito negativo das taxas de desemprego sobre a duração das  

 



  

99 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2011 

 

greves, mas efeitos positivos de grande magnitude e significância dos preços de 

venda industriais sobre a duração esperada das greves. 

  

4.3. Greves e salários 

 Uma das previsões centrais do modelo de agência de Ashenfelter-Johnson 

(1969) e dos modelos iniciais de negociação com informação privada em um único 

estágio é que o salário resultante das negociações são negativamente 

corelacionados com a duração das greves, o que é corroborado pelo primeiro 

tratamento empírico desta questão em Farber (1978). Riddell (1980) e Lacroix 

(1986), em análises melhor estruturadas com bases de dados mais extensas e de 

maior qualidade, encontram que negociações em que ocorrem greves estão 

associadas com ajustes de salários nominais significativamente maiores. 

 Modelando variações de salários reais, McConnel (1989) encontra uma 

associação negativa significante com greves, enquanto Card (1990a) não encontra 

nenhuma relação significante. A relação entre greves e salários continua em 

aberto, com trabalhos mais atuais indicando que os resultados contrastantes 

encontrados refletem a baixa qualidade geral dos dados em mensurar as 

verdadeiras variáveis de interesse, comprometendo como consequência a 

robustez dos modelos de estimação empregados.   

 

5. Considerações Finais 
 

 O desenvolvimento do corpo teórico de negociações trabalhistas e 

movimentos grevistas elucida um ponto bastante peculiar do pensamento 

econômico enquanto uma ciência social: a intenção generalizante. Partindo dos 

comentários iniciais de John Hicks (1932) a respeito das dificuldades de 

negociação entre sindicatos e firmas, a linha de pesquisa se expandiu com Arthur 

Ross (1948), buscando recursos teóricos característicos da ciência política para 

tentar sanar as limitações da abordagem desenvolvida anteriormente. 

 A partir de então, recorreu-se em diversos momentos aos avanços 

científicos da agenda de teoria de jogos e das relações microeconômicas de 

negociação entre agentes racionais, inovando e regastando ideias de modo a 

garantir o maior grau de generalidade possível ao modelo. A tarefa, afinal, não era 

simples. Almejava-se encontrar racionalidade em um fenômeno que, em primeira 

análise, se distanciava bastante dela. 
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 Após décadas de pesquisa e proposições de modelos explicativos para a 

ocorrência de greves, quando olhamos para trás percebemos que sempre houve 

um fio condutor que, estivesse explícito na análise ou não, garantia a viabilidade 

destes modelos. A assimetria de informação entre os agentes em negociação 

desempenhou este importante papel.  

 O que o relativo marasmo em termos de novas contribuições, depois das 

realizadas nas décadas de 1980 e 1990, parece indicar é que emergiu um consenso 

de que a racionalidade econômica compatível com a ocorrência das greves 

encontra-se nos problemas informacionais, e que este deve ser tomado como 

ponto de base para futuras contribuições, sejam elas empíricas ou teóricas.      

 No campo empírico também, embora a existência de dados críveis que 

garantissem resultados e conclusões sólidas ainda esteja longe de ser realidade, os 

trabalhos já realizados tendem a apontar para uma aceitação de que, de fato, os 

problemas informacionais são fundamentais à compreensão e explicação da 

ocorrência de greves. Isso não significa, no entanto, que tenham se esgotado as 

perguntas de interesse a serem feitas e respondidas. Muito pelo contrário, há ainda 

muito o que ser feito, como indicado pelas controvérsias apresentadas na seção 4 

deste artigo e pela generalizada carência de estudos que fujam do cenário Estados 

Unidos - Canadá. 

 O Brasil especialmente, apresentando greves periódicas das principais 

categorias e elevado poder de barganha dos sindicatos garantido por questões 

institucional-legais, apresenta grande potencial enquanto estudo de caso. Não se 

trata apenas de uma questão positiva de identificação das relações de causa e 

efeito das principais variáveis na identificação de seu impacto sobre as 

negociações coletivas. Há espaço para que os resultados de pesquisas deste tipo 

possam ser utilizados para embasar propostas consistentes, destinadas a sanar o 

grande entrave que é a sua atual (e defasada) legislação trabalhista. 
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Resumo 

 Esse trabalho procura relacionar a evidência teórica e empírica da relação 

entre crescimento econômico e capital humano, focando em uma aplicação para a 

economia brasileira. Discute-se a fundamentação teórica do crescimento 

econômico e do capital humano dentro do arcabouço do modelo de Solow 

Ampliado. Em seguida apresenta-se a evidência empírica para a economia mundial 

e também a evidência empírica para a economia brasileira. Ao final realiza-se uma 

decomposição do crescimento com e sem capital humano para a economia 

brasileira.  

 

Palavras-Chave: Crescimento econômico, capital humano, decomposição do 

crescimento, produtividade total dos fatores, economia brasileira. 
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1. Introdução 

 

 Adam Smith em seu livro clássico, A Riqueza das Nações, tinha como 

objetivo realizar uma investigação sobre o fator causador de crescimento das 

economias ao redor do globo. Encontrou no aumento da produtividade, oriunda da 

divisão do trabalho, a solução para esse dilema, que aumentaria a produção total 

da economia e assim o bem-estar da sociedade. 

 O pai da economia moderna já nos apontava a existência de 

primordialmente quatro tipos de “capital fixo” na economia e ele deixa claro que o 

quarto capital seriam as habilidades úteis adquiridas pelos indivíduos e habitantes 

da sociedade. Em sua abordagem, Smith mostra que no processo de treinamento, 

educação e manutenção dessas habilidades o indivíduo realiza gastos esperando 

retornos no futuro e, portanto esse conjunto se torna um capital fixo e realizado, 

em suas palavras: 

 
the acquired and useful abilities of all the inhabitants or members of 
the society. The acquisition of such talents, by the maintenance of the 
acquirer during his education, study, or apprenticeship, always costs a 
real expense, which is a capital fixed and realized, as it were, in his 
person (SMITH, 1776).  

 

 Desde então muito se dedicou ao estudo das fontes e causas do 

crescimento econômico gerando uma literatura vasta da ciência econômica e um 

questionamento que em nenhum momento deixou de ser primordial na agenda de 

pesquisa dos economistas ao redor do mundo. Com o surgimento e o 

detalhamento do conceito de capital humano ficou também claro o papel dos 

agentes na sua escolha por educação e o retorno que tal avaliação poderia trazer. 

 Surge assim a associação entre capital humano e crescimento econômico 

logo após a publicação do modelo de Solow-Swan (SOLOW, 1956), desde Hu 

(1976) e culminando em sua ampliação em 1992, com Mankiw et al (1992). Por 

fim, a teoria do crescimento endógeno, que viria revolucionar a concepção de 

ganhos de produtividade, beberia em Smith e no conceito de capital humano para 

nos indicar as causas e o motor do progresso tecnológico nas economias. 

 A partir daí, diversos testes empíricos surgiriam para testar a relação 

entre capital humano e crescimento econômico. Inicialmente pouca evidência foi 

encontrada, mas à medida que correções e melhoras nas mensurações surgiram, 

essa evidência se tornou mais robusta, como em Krueger e Lindahl (2001). 

Sabendo então da garantia da importância do investimento em educação para o  
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crescimento econômico surge o questionamento natural sobre como se dá esse 

impacto na economia brasileira. 

 Ao analisarmos um gráfico que confronta, normalizados para 100 em 

1970, o PIB per capita ( NY/ ) com a média dos anos de escolaridade da População 

Economicamente Ativa (PEA) do país, podemos encontrar indícios de uma 

associação positiva digna de investigação profunda. 

 

 
 

Figura 01 : PIB per capita versus média de anos de escolaridade da PEA. 

Elaboração própria. 

 

 O objetivo deste trabalho é realizar uma aplicação para a economia 

brasileira, em forma de decomposição do crescimento para fornecer evidência 

recente do quanto da taxa de crescimento do PIB per capita brasileiro é devido à 

taxa de crescimento do capital humano. 

 Nesse exercício empírico foram calibrados dois modelos seguindo a 

metodologia Kehoe e Precott (2002). O primeiro sem capital humano como fator 

produtivo e o segundo com a sua inclusão. Ao confrontarmos os dois, encontramos 

um diferencial na PTF e verificamos que, ao longo do período de 1970 a 2007, o 

capital humano cresceu 0,84% e a PTF 0,18% dentro de um crescimento de 1,9% 

do PIB per capita. 
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 A próxima sessão irá apresentar o arcabouço teórico utilizado ao longo do 

artigo no que tange à modelagem microeconômica do capita humano e a 

modelagem de crescimento. A terceira sessão apresenta a evidência empírica para 

a economia mundial e a economia brasileira. Na quarta sessão realizamos uma 

decomposição do crescimento para a economia brasileira e a última sessão conclui 

o artigo. 

 

2. Arcabouço Teórico 
 

2.1. Fundamentação econômica do capital humano 

 A abordagem moderna do capital humano se deve primordialmente a dois 

economistas expoentes da escola de Chicago, notadamente Gary Becker e Jacob 

Mincer (BECKER, 1962; MINCER, 1958). Becker elucida o modelo microeconômico 

de decisão do agente de investir em capital humano de forma ótima do ponto de 

vista social. Posteriormente viria a publicar o livro Human Capital (BECKER, 

1964), que se tornaria a maior e mais consultada referência no assunto nas 

décadas subseqüentes. 

 Becker assume que, se um indivíduo está propenso a investir em um ano 

adicional de freqüência a escola ou um ano adicional de treinamento para o 

trabalho ele só irá fazê-lo se o ganho marginal com tal investimento superar seu 

custo adicional. Os ganhos auferidos em um período completo de vida são 

descontados para o presente e pode ocorrer uma visão míope, sendo assim muitas 

vezes necessária a intervenção governamental para subsidiar os custos e estimular 

os ganhos relativos. Dessa forma, Becker coloca que os indivíduos irão se 

diferenciar substancialmente em produtividade advinda dessa escolha e que o 

capital humano será entendido como um fator de produção no processo produtivo. 

 O modelo de Mincer, por sua vez, trabalha com uma relação log-linear 

entre rendimentos e educação. Isso significa que somente se o único custo de 

adicional do indivíduo freqüentar a escola por um ano adicional é o custo de 

oportunidade do tempo e se o ganho proporcional dessa escolaridade for 

constante ao longo da vida, então o logaritmo dos rendimentos será linearmente 

relacionado com os anos de escolaridade do indivíduo. Assim, a inclinação dessa 

reta poderá ser interpretada como a taxa de retorno (TIR) do investimento em 

educação, capturada pelo   da equação de Mincer abaixo: 
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Swlnwln =    (01)
 

 

 Sendo w  o salário de um indivíduo que estudou S  anos e w  o salário de 

outro indivíduo sem escolaridade formal. A equação (11) também satisfaz a 

seguinte condição de igualdade de renda permanente, sendo R  a taxa de juros de 

mercado: 
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 A vantagem do modelo acima descrito é que ele já é per se um teste 

econométrico. Além disso, o causador maior da relação linear obtida é a variável 

“anos de escolaridade”, S . Essa vantagem fica evidente quando se verifica o fato 

de que comparações entre países são facilitadas, visto que os sistemas 

educacionais são diferentes nos países, mas os anos de escolaridade equivalentes 

podem ser facilmente obtidos. Mincer então encontra uma relação positiva no 

coeficiente indicando que há sim retornos positivos do investimento em 

escolaridade nos rendimentos dos agentes. 

 Diversos trabalhos empíricos foram feitos ao longo dos anos para corrigir 

e melhorar as estimativas de Mincer, e seus resultados indicam que o coeficiente 

  de Mincer é próximo ao valor obtido por mínimos quadrados (OLS). Sendo 

possível assim afirmar com certo grau de segurança que cada ano de escolaridade 

a mais eleva o logarítimico do salário em 10% no mercado americano (BARBOSA 

FILHO; PESSÔA, 2010). 

 Quando associamos a teoria colocada por Becker ao resultado obtido por 

Mincer encontramos a teoria padrão de capital humano na ciência econômica. 

Compreende-se que o agente ao realizar a escolha inerente ao trade-off entre 

investir em educação ou investir em outra possibilidade, visualiza os rendimentos 

futuros causados por essa educação. Tais rendimentos futuros são esperados 

positivos à medida que o indivíduo escolha mais anos de escolaridade, isso se dá 

pelo fato de que o agente adquire maiores capacidades produtivas o que facilita a 

divisão do trabalho e aumenta a produtividade. Dessa forma, o mercado remunera  
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esse indivíduo positivamente por contribuir não só no nível individual da firma, 

como para a economia como um todo. 

 

2.2. O modelo de Solow Ampliado 

 O modelo de Solow ampliado para a inclusão do capital humano como 

fator de produção na sua função agregada é o modelo proposto por Mankiw, 

Romer e Weil (1992). O artigo não se limita apenas à elaboração do modelo como 

também realiza vários testes empíricos tentando avaliar a adequação de Solow às 

diferenças dos padrões de renda internacionais e a hipótese de convergência. Os 

resultados da primeira parte do artigo – apenas sobre o modelo neoclássico 

padrão – mostram que os coeficientes de poupança e de crescimento populacional 

possuem o sinal esperado. 

 Os autores encontram novamente que as diferenças na taxa de poupança 

se devem às diferenças no produto per capita. Mas o modelo subestima o impacto 

da poupança e do crescimento da força de trabalho no crescimento. Isso fica bem 

claro quando pensamos que a participação do capital na renda,   é da ordem de 

1/3 , fazendo com que o produto se comporte de forma propocional à raiz 

quadrada da taxa de poupança, sy : . Ou seja, economias que poupam 4 vezes 

mais que a média apresentariam apenas o dobro da renda. 

 Frente à essa incosistência, Mankiw et al (1992) partem para a elaboração 

de um modelo novo. Nesse modelo, os agentes podem poupar de duas formas 

distintas, investindo em capital físico ou em capital humano, que aumenta o valor 

de mercado da força de trabalho. A função de produção fica da seguinte forma: 

 
  1)]()([)()(=)]()(),(),([=)( tLtAtHtKtLtAtHtKFtY  (03) 

 

 As equações de movimento tanto do capital humano quanto do capital 

físico são idênticas às de Solow e, portanto, geram um equilíbrio de estado 

estacionário muito semelhante, exceto pelo fato que os níveis das variáveis 

dependem conjuntamente da taxa de poupança dedicada ao investimento em 

capital humano e capital físico. Denotando )]()()/[(=
~

tLtAtHh   e Hg  como a 

fração da renda dedicada à acumulação de capital humano, e assumindo a mesma 

taxa de depreciação ( K ) para os dois fatores, temos as seguintes equações de 

movimento dos dois tipos de capital: 
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 Logo, em equilíbrio ou estado estacionário, e já aplicando para a 

especificação Cobb-Douglas da função de produção, obteríamos os seguintes níveis 

capital físico e capital humano por trabalhador efetivo 
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e de produto por trabalhador efetivo 
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 A taxa de crescimento da economia, todavia é idêntica à taxa do modelo de 

Solow ( Ag ), crescendo então à mesma taxa que o progresso tecnológico exógeno 

como o “maná que cai do céu”. 

 Várias implicações interessantes surgem da abordagem utilizada. 

Primeiramente, ao fazer a reunião dos dois tipos de capital, os rendimentos 

decrescentes acabam por ter impacto menor na função de produção, 

contrariamente ao modelo de Solow. Além disso, elucida algumas controvérsias 

discutidas nas décadas de 60 e 70. Mankiw resolve, por exemplo, a questão do 

crescimento lento dos países pobres, também chamada de convergência 

condicional na literatura. O teste econométrico dessa segunda parte melhora a 

desempenho do primeiro explicando 78% das diferenças de renda per capita das 

nações. 

 A equação usada pelos autores com apenas dois fatores, mesma PTF para 

ambos e taxas de depreciação distintas, em que i

EF

i gn  = , HKi ,=  , foi: 
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 A proxy utilizada para taxa de poupança (
Hs ) em capital humano foi a 

taxa de matrícula no ensino secundário. Assim, caso o nível educacional e o 

estoque de capital físico estiverem controlados, Mankiw et al (1992) verifica que 

os países pobres devem crescer mais rápido. Corrobora também a divergência 

condicional que prevê que após controle do nível de renda per capita, países com 

maior capital humano apresentarão uma tendência de crescimento mais vigorosa. 

 Além disso, evidenciou que os fluxos de capital entre os países podem 

ocorrer apenas com capital físico e não humano. Se os países pobres têm baixo 

capital humano, isso explica a pequena quantidade de investimentos nesses países 

pobres por parte dos investidores e a grande quantidade de investimento nos 

países ricos evidenciada nos dados apresentados inicialmente como “fatos 

estilizados” pelo autor. 

 Finalmente, cabe indicar a ressalva quanto ao fato que o modelo não é 

claro no que a variável h  representa. Se o progresso técnico for ilimitado o 

estoque de capital humano per capita também será, logo h  não poderá 

representar anos médios de escolaridade da PEA, uma variável limitada. Outra 

ressalva se insere no fato que os serviços produtivos do trabalho desqualificado L  

representam nesse modelo uma parte da população e não há um tratamento 

delimitado para essa parcela. 

 Dessa forma, Klenow e Rodríguez-Clare (1997), sugerem a alternativa de 

incorporar o capital humano no modelo de Solow utilizando a equação de Mincer: 
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em que h  representa os anos médios de escolaridade da PEA e   é TIR do 

investimento em educação de Mincer. Assim, há uma conexão mais direta dos 

dados com o modelo acima e uma união clara entre os aspectos macroeconômicos 

com a fundamentação microeconômica do capital humano. Supondo o capital 

humano como uma variável exógena, a equação acima se torna: 
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 Atualmente, há grande aceitação na literatura dessa formulação e 

discutiremos os resultados empíricos na próxima sessão. 

 

3. Evidência empírica 
 

3.1 Evidências da economia mundial 

 Muitos dos testes feitos para essa literatura visam corroborar resultados 

previstos nos modelos teóricos já apresentados. Outros, por sua vez, são 

abordagens para verificação de hipóteses ou fatos estilizados observados nos 

dados. É importante também afirmar que alguns dos modelos que apresentamos já 

incluíam testes estatísticos e econométricos das suas previsões ou relações, como 

por exemplo, o artigo de Mankiw et al (1992), que se propõe justamente realizar 

uma contribuição para a literatura empírica da teoria do crescimento econômico, 

ou também o de Jones (2002). 

 O trabalho de Mankiw et al (1992) estimou (7) supondo que as economias 

compartilham o mesmo valor para PTF e obteve resultados animadores. No 

entanto, críticas como a de Hall e Jones (1999) mostram que existe grande 

diferença de PTF entre as economias e que essa diferença está fortemente 

correlacionada com a produtividade do fator trabalho. Ainda mais, a formulação 

duplo logarítmica presente na equação (27) não possui suporte teórico ou 

empírico, incorrendo em um erro de especificação, sendo prevalecente então a 

formulação que segue a equação (9), chamada log-linear (FERREIRA; ISSLER; 

PESSÔA, 2004). 

 A abordagem feita por Klenow e Rodríguez-Clare (1997) mostra que se a 

variável de investimento em educação for considerada como a taxa de matrícula 

no ensino primário e não secundário, como é sugerido em MRW, os resultados 

mudam completamente. Assim, a tendência que se seguiu foi a de estimar 

regressões em que utiliza-se observações de anos médios de escolaridade da 

População Economicamente Ativa (PEA) dos países, de forma a isolar a imensa 

variabilidade nas taxas de matrícula entre países ricos e pobres. 

 Os primeiros resultados com dados agregados cross-country são negativos. 

Benhabib e Spiegel (1994) obtêm um resultado que favorece a formulação da  
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educação como facilitadora de difusão tecnológica na medida em que não encontra 

coeficientes positivos para o capital humano em sua análise. Pritchett (1996a), por 

sua vez, obtém também resultados similares aos de Benhabib e Spiegel, 

encontrando coeficientes do capital humano, em regressões de taxa de 

crescimento do produto contra variação da educação, com valores negativos ou 

não-significantes. 

 As relações estimadas pela literatura de capital humano como facilitador 

da adição de tecnologia são do tipo (BARBOSA FILHO; PESSÔA, 2010): 
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ou também, caso assuma-se uma função de produção do tipo 
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indicando que o crescimento do produto em um intervalo de tempo depende não 

somente da variação, como também do nível de capital humano. 

 Temple (1999) mostra que, caso retirados um conjunto pequeno de 14 

países em desenvolvimento da amostra, os resíduos da regressão usada por 

Benhabib e Spiegel se tornariam normais. E, além disso, para essa amostra 

reduzida, os resultados indicam forte impacto da acumulação de capital humano 

sobre o crescimento. No entanto, outras críticas são feitas às abordagens de 

Pritchett e Benhabib e Spiegel, notadamente por Topel (1999) e Krueger e Lindahl 

(2001), que dão ênfase ao erro de mensuração no dado de variação de educação. 

 Topel esbarra em dificuldades de controlar a endogeneidade do capital 

humano e do capital físico na regressão que estima, que aumenta na medida em 

que este procura minorar o problema do erro de medida. O autor conclui que o 

retorno social da educação oscila, nos mínimos, entre 7% e 10%. Já Krueger e 

Lindahl desenvolvem testes tanto para a fundamentação microeconômica do 

capital humano bem como a sua relação com crescimento econômico proposto 

pela macroeconomia. Eles realizam uma réplica dos testes já feitos nessas duas 

abordagens e evidenciam que a dificuldade da literatura macroeconômica está nos 

erros de medida na primeira diferença nos dados de educação entre países. 
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 Como forma de tentar solucionar essa discrepância, os autores propõem 

uma medida corretiva de mensuração de capital humano bem como uma 

abordagem com variáveis instrumentais, saindo do padrão de MQO tradicional nas 

comparações cross-country. O artigo conclui que de fato existem efeitos positivos 

de educação no crescimento econômico quando se utiliza as correções de 

mensuração propostas e que estes são tão grandes quanto a abordagem 

microeconômica sugere. Além disso, qualquer alegação de causalidade reversa 

pode ser resolvida com a não colocação da variável educação como exógena e a 

utilização de variáveis instrumentais. 

 Em suma, utilizando estimativas que consideram um intervalo de 10 anos, 

podemos sugerir que o coefieciente agregado de Mincer para o retorno da 

educação é da ordem de 7% a 10%. Tanto Krueger e Lindahl quanto Topel irão 

corroborar esse dado, pois ampliando-se o intervalo para 20 anos, tal efeito 

aumenta. Todavia o problema de endogeneidade também aumenta, forçando-nos a 

considerar mais robusta a primeira mensuração em intervalo de tempo menor. 

 Dentro da alternativa de se utilizar a medida de capital humano como a 

taxa de matrícula, ou seja número de alunos matriculados sobre população em 

idade escolar, temos Bils e Klenow (2000), que procuram contrapor a evidência 

apresentada por Barro (1991) de que não há causalidade inversa na relação entre 

investimento em educação e crescimento econômico sustentado e que a taxa de 

matrícula em 1960 é um bom preditor para o crescimento do produto nos 30 anos 

seguintes. 

 Os autores inicialmente mostram que há pouca relação entre o capital 

humano e o crescimento econômico quando aquele é medido por meio de anos de 

escolaridade, idade média da PEA e a taxa de matrícula em 1960. Tal resultado não 

é surpreendente na medida em que a acumulação de um estoque durante 30 anos 

não possa ser bem explicada e assim prevista com o fluxo do primeiro ano. Ainda 

mais, o artigo sugere a existência de uma possível causalidade reversa em que um 

maior crescimento é o que gera uma maior escolarização. No modelo calibrado, as 

discrepâncias de nível educacional medidas pelo capital humano entre os países 

explicam menos de um terço da amostra, contrariando a evidência empírica 

benchmark da literatura, que atribui, desde o modelo de Solow aumentado, pelo 

menos um terço da explicação do diferencial de renda entra os países à diferenças 

de estoque de capital humano. 

 Tal dificuldade de mensuração e validação empírica dos modelos que 

vimos até agora é discutida por Easterly (2002) que mostra que o efeito da  
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educação no crescimento não é uniforme entre os países, podendo existir diversos 

exemplos em que tal associação não ocorre e que o aumento da escolaridade não 

causou impacto relevante na taxa de crescimento do produto. Easterly se baseia no 

famoso estudo de Pritchett para o o Banco Mundial Where Has All the Education 

Gone? (PRITCHETT, 1996b) e exemplifica com países da África como Botswana, 

que acompanhou taxas expressivas de crescimento da renda per capita e da 

escolaridade, e como Senegal e Gana em que esse impacto não ocorre apesar dos 

grandes investimentos. 

 O autor afirma que para maximizar o efeito da educação sobre o 

crescimento é necessária a adoção de políticas de investimento na qualidade do 

ensino em conjunto com políticas que forneçam os incentivos corretos para que os 

ganhos de qualificação tenham seu benefício social internalizado. Vale aqui 

ressaltar que a evidência de Pritchett (1996b) permanece como talvez uma das 

últimas que ainda sustenta a visão de que não há impacto algum da educação 

sobre a renda agregada. 

 Dentro de um arcabouço de análise de PTF, Hendricks (2002) realiza uma 

investigação da razão da existência de diferença de renda entre os países. A 

evidência empírica obtida sugeriu que essa diferença é muito maior que a que os 

modelos neoclássicos previam até aquele momento. O artigo propõe uma 

mensuração estatística nova que corrige os problemas antigos e procura revelar a 

real participação de capital humano e físico nessas diferenças. 

 A medida utilizada fornece uma nova forma de medir estoque de capital 

humano por trabalhador por meio de uma análise relativa de imigrantes e 

comparação com o próprio mercado de trabalho em que o agente está inserido. Os 

dados mostram que as diferenças de habilidade entre os imigrantes são muito 

menores que as diferenças de renda entre os países e portanto rejeita a hipótese 

de que capital humano e físico seriam o core das diferenças de renda entre os 

países e sugerindo que a mensuração mais precisa está na utilização da 

produtividade total dos fatores sugerida por Solow. 

 Retomando o tema que sugere a educação como facilitadora da tecnologia, 

Benhabib e Spiegel (2005) fazem uma nova estimação, agora em duas etapas. Os 

autores calibram a PTF para uma série de países entre 1960 e 1995 e regridem a 

taxa de crescimento da PTF contra o nivel de educação inicial. Obtêm então que o 

capital humano pode ser um bom preditor para o crescimento dessa 

produtividade, dando mais força à evidência de externalidades positivas da 

educação associada à novas tecnologias. 
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 Atualizando a análise mais recente empregada por Benhabib e Spiegel, 

Vandenbuschee et al (2006) incluem em sua regressão um termo de interação 

entre dotação de capital humano e a distância da fronteira tecnológica. Medindo, 

essa distância como a diferença da PTF do país em questão para com a dos EUA, o 

resultado é que quanto mais próxima da fronteira o país estiver, mais importante 

será o capital humano na explicação do crescimento. No entanto, a análise feita por 

esses autores apresenta uma deficiência na medida em que ao calcular a PTF para 

as diversas economias eles não consideram o crescimento do capital humano, 

superestimando a importância do capital humano nas suas regressões (BARBOSA 

FILHO, PESSÔA, 2010). 

 Não obstante as evidências subsequentes às conclusões de Topel (1999) e 

Krueger e Lindahl (2001), La Fuente e Doménech (2006), procuram dar 

tratamento novo ao problema do erro de mensuração da variável anos médios de 

escolaridade da PEA. Trabalham com diferentes bases de dados de diferentes 

qualidades e mostram que à medida que a qualidade da base cresce, também 

cresce o coeficiente agregado de Mincer. A conclusão dos autores é que este 

coeficiente será provavelmente superior a 6%, reforçando o valor que a evidência 

anterior sugeriu. 

 Assim, é feita logo em seguida uma nova realização do exercício MRW por 

Cohen e Soto (COHEN; SOTO, 2007) que considera uma formulação minceriana no 

modelo de Solow, estimando a equação (8) na forma logarítimica: 

 

hlnslnAlnyln EF

F 











)(

11

1
=  (12) 

 

 Novamente, a dificuldade dessa abordagem é a incapacidade de 

identificação da PTF por país como já mencionado anteriormente. Mas os autores 

corrigem esse problema utilizando variáveis dummies para os continentes, 

obtendo 1/3 para a participação do capital físico no produto e 8,5% para o 

coeficiente agregado de Mincer. Os resultados estão em consonância com a 

contribuição de La Fuente e Doménech e também sugere que não há forte 

evidência de externalidades associadas à acumulação de capital, tanto físico, 

quanto humano. Todavia, vale relembrar, como vimos, que apesar da evidência das 

externalidades positivas ser fraca, também não é forte a evidência para 

externalidades negativas. 
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3.2. Evidência da economia brasileira 

 

3.2.1. Crescimento econômico 

 A título de uma compreensão global do fenômeno do crescimento na 

economia brasileira, é interessante também analisar um pouco da literatura não 

relacionada especificamente com a conexão entre capital humano e crescimento 

econômico aplicada ao Brasil. Bonelli (2004) tenta encontrar uma resposta para o 

pequeno crescimento da economia brasileira pós 1980, fato presente nos dados e 

estilizado na literatura, sendo este muito diferente do anterior a essa data. O Brasil 

acabou por enfrentar uma grande queda de acumulação de capital, evidenciado 

por um growth accounting que o ele realiza, devido ao aumento demasiado de 

preço do investimento. Além disso, mostra que nos períodos de choques externos 

o país exibiu produtividade total dos fatores negativa, sugerindo que na década de 

90 essa produtividade não foi baixa como o crescimento recrudescente sugeriria. O 

problema maior foi a escassez de poupança, que conseqüentemente, diminuiu o 

investimento e gerou declínios na relação capital-produto. 

 Também dando ênfase à poupança e progresso técnico como 

determinantes do crescimento, Bacha e Bonelli (2004) chegam à conclusão de que, 

para os anos próximos, não é capacidade de investimento do setor privado 

brasileiro a principal restrição à sua aceleração. Usando modelos do tipo AK e 

Solow-Swan, os autores defendem que há na realidade uma restrição externa e que 

a fraqueza do mercado de capitais de longo prazo brasileiro seria uma das 

questões delicadas e determinantes para o que os autores chamam de mistério da 

experiência de crescimento de longo prazo do país. 

 Também sobre o Brasil, o estudo do FMI feito por Adrogué et al (2006), 

utiliza a técnica de painel em dados cross-country e mostra que as reformas ao 

longo da década de 90 foram as principais causadoras do crescimento no início dos 

anos 2000. Porém, para os autores esse crescimento continuará a ser moderado 

caso não haja reformas estruturais, o que fragiliza o potencial de crescimento. Os 

autores apontam que, em seu modelo, a redução do consumo do governo poderia 

aumentar o consumo geral da economia, diminuindo seu custo intertemporal (a 

taxa de juros real), o que ajudaria a aumentar o investimento e promover o 

crescimento. 

 Esse fato também é concluído em um artigo recente, que indica que as 

taxas de poupança no Brasil são demasiadamente baixas para garantir a 

sustentação de maiores taxas de crescimento que as da média histórica recente  
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(BONELLI, 2010). Sugere então uma reforma fiscal que combine redução no 

consumo do governo com investimento público em infraestrutura e uma reforma 

tributária. Dessa forma seria possível aumentar a participação do investimento no 

PIB sem alterar a estabilidade macroeconômica. 

 Por fim, vale a pena também ressaltar que há uma literatura vasta e 

produtiva nas últimas décadas que focaliza a explicação da trajetória de 

crescimento brasileira com ênfase na Produtividade Total dos Fatores. Bonelli e 

Fonseca (1998), Silva Filho (2001), Pinheiro et al (2001), Ferreira e Rossi (2001) e 

Bugarin et al (2004) seriam exemplos notáveis dessa corrente. Um dos pontos em 

comum desses trabalhos é que eles encontram uma taxa de crescimento negativa 

para a PTF durante a década de 1980 assim como em Bonelli (2004), enquanto na 

década de 1990, aponta-se significativa recuperação. Entretanto, essa literatura 

não inclui o capital humano como fator de produção em sua análise. Como vimos, a 

inclusão desse fator é de extrema importância para a compreensão do fenômeno 

do crescimento, assim na próxima sessão apresentamos os resultados que o 

incluem. 

 

3.2.2. Crescimento econômico com capital humano 

 Temos, como ponto de partida, o estudo do Banco Mundial para o Brasil 

intitulado Brazil: The New Growth Agenda (WORLD BANK, 2002) que realiza 

descrição detalhada do histórico de crescimento de nossa economia e propõe 

medidas para garantir o crescimento sustentado e em ritmo mais forte. A principal 

mensagem do documento é que o Brasil precisa criar um ambiente que seja 

condutor do crescimento econômico, aumentando a eficiência de sua dívida 

pública, criando um clima favorável ao investimento, fomentando um sistema de 

inovações e focando na capacitação de sua mão-de-obra, ou seja, no capital 

humano. 

 Com relação ao capital humano, o estudo mostra que evidência 

econométrica corrobora o fato de que as correlações de curto prazo entre capital 

humano e crescimento econômico no Brasil são fracas, enquanto as de longo prazo 

são fortes. Isso sugere que políticas de longo prazo devem ser mantidas, como o 

investimendo em educação e em capital humano complementar. Todavia, o estudo 

alerta para o fato de que o país não deve focar na expansão de educação em nível 

superior, algo que o relatório indica ter sido prioridade durante o fim da década de 

90. Assim, o Brasil necessitaria de foco em escolarização primária e em maiores 

taxas de adesão em ensino fundamental. 
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 Esse é também um argumento sugerido por Ferreira e Veloso (FERREIRA; 

VELOSO, 2004), que mostram que o Brasil melhorou nos indicadores educacionais 

nas últimas décadas, mas esses ainda se encontram baixos quando comparados 

com países de estágio semelhante de desenvolvimento. Os autores mostram 

também que o capital humano foi um fator importante no crescimento econômico 

do Brasil e concluem que políticas que garantam incentivos na escolha de 

investimento em capital humano são cruciais na resolução do problema dos fracos 

indicadores educacionais cuja melhora impactaria ainda mais o aumento do 

produto. Eles também afirmam que a redução na desigualdade de renda do país 

pode estar fortemente associada à disparidade na qualidade da educação. 

 No mesmo artigo, os autores ressaltam que poucos estudos analisam a 

relação entre educação e crescimento no Brasil e sugere como resenha sobre tal 

relação o texto de Bonelli (2002). No entanto, a análise pioneira de Gomes et al 

(2003) é a que procura quantificar a importância do capital físico, do capital 

humano e da produtividade total dos fatores para o PIB per capita do Brasil entre 

1950 e 2000. A medida utilizada pelos autores é construída com base na 

formulação de Bils e Klenow (2000). 

 Os autores concluem que o capital humano explica uma parcela 

significativa do crescimento do produto no período em questão e que a 

importância da educação para o crescimento da economia brasileira tem se 

elevado a partir da década de 1980 e especialmente na década de 1990. Gomes et 

al (2003) mostram que, devido à elevação da escolaridade média da força de 

trabalho nessa década, o aumento da PTF foi menor que o encontrado em estudos 

que não incluem o fator capital humano em sua abordagem. 

 É interessante também notar que esses resultados seriam confirmados em 

um outro estudo posterior sobre a produtividade total dos fatores que argumenta 

que seu comportamento é robusto à modificações de medidas de capital e 

variações no capital humano (FERREIRA; ELLERY Jr.; GOMES, 2008). O único caso 

encontrado pelos autores em que há modificação do comportamento da PTF é o 

que aplica correções de distorções no preço relativo do capital. 

 Outro estudo de PTF é feito por Bertussi (2005) para países da América 

Latina e do Leste Asiático inclui uma análise de decomposição do crescimento que 

engloba o Brasil. A avaliação, feita com base em dois modelos, um sem capital 

humano e outro com o fator, semelhante a Ferreira et al (2008), acaba por 

corroborar os resultados tradicionais da literatura, queda da produtividade em 

1980 e crescimento a partir de 1990. No entanto, a autora verifica que no período  
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de 1990 a 2000, o fator que mais contribui para o crescimento da economia 

brasileira são os anos de escolaridade da PEA, o que leva a crer que para períodos 

mais recentes o fator capital humano pode se mostrar mais robusto como 

determinante da renda per capita. 

 O estudo já supracitado de Barbosa Filho e Pessôa (2010) apresenta um 

detalhado estudo da relação entre educação e crescimento tanto pela evidência 

teórica quanto pelo evidência empírica. Esse artigo serviu de grande inspiração 

para esse trabalho na medida em que as propostas de pesquisa possuíam grande 

similaridade. O trabalho fornece uma análise com maior riqueza em detalhes da 

parte empírica e amplia para temas como mensuração correta dos anos de 

escolaridade da PEA, qualidade da educação e também desenho de políticas 

educacionais a partir da literatura levantada. 

 Ao final desse artigo, há um apêndice que calcula a parcela de diferencial 

de renda que pode ser explicada pela dotação mais baixa de capital humano da 

economia brasileira quando compara à economia dos EUA. Os autores encontram, 

baseando-se na função de produção que inspira (10) e supondo que os parâmetros 

tecnológicos de Brasil e EUA são iguais, que o atraso educacional é responsável por 

45%, aproximadamente, da diferença de produtividade do trabalho. 

 A evidência acima sugere a validade de uma investigação procurando dar 

ênfase à capacitação de mão-de-obra da economia brasileira como relevante para 

seu crescimento econômico. Assim, em uma contribuição também extremamente 

recente, Barbosa Filho et al (2010) criticam a formulação apresentada por Gomes 

et al (2003) e corroborada em Ferreira et al (2008). Os autores argumentam que 

essa abordagem possui a fragilidade de mensurar o capital humano por meio de 

um índice quantitivativo que leva em conta apenas os anos médios de escolaridade 

da PEA. 

 No artigo, os autores constroem uma medida específica de capital humano 

por meio de uma regressão minceriana que acaba por mensurar tanto evolução da 

participação dos diferentes níveis de escolaridade e experiência do trabalhador 

como a variação de sua produtividade no tempo. Os autores chegam ao resultado 

de que a PTF estimada com essa medida de capital humano teve um crescimento 

de 11,3% no período de 1992 a 2007, contribuindo com cerca de 22,9% do 

crescimento do PIB. 

 Aliado ao resultado de que o capital humano da força de trabalho se 

manteve estacionário no estudo, verifica-se que a elevação do componente do 

capital humano foi compensada por uma redução do componente de  
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produtividade. Ou seja, o decréscimo da PTF com a inclusão do capital humano 

fornece evidência de que este fator é importante para explicar a trajetória de 

crescimento da economia brasileira. No entanto, uma possível explicação para os 

resultados baseada no baixo crescimento da PTF é que a contribuição do capital 

humano foi bem menor seria esperado com base na elevação da escolaridade 

média do período. Isso sugere que políticas que elevem o retorno da educação, 

como o aumento de sua qualidade, podem aumentar os impactos da qualificação 

da mão-de-obra no crescimento da economia brasileira. 

 

4. Aplicação à economia brasileira 
 

 O objetivo dessa sessão é realizar uma aplicação da metodologia 

apresentada à Economia Brasileira, servindo de comparação às evidências 

empíricas que temos disponíveis. Serão realizadas duas decomposições do 

crescimento, uma incluindo capital humano como fator produtivo e a outra apenas 

com capital e trabalho. Ao final, comparam-se ambos os modelos e apresentam-se 

seus resultados mais evidentes. 

 

4.1. Dados 

 A principal fonte dos dados utilizada foi a recém atualizada Penn-World 

Table 7.0 (PWT, 2011). Essa é uma base que contém informações sobre 189 países 

e territórios para 23 variáveis básicas de 1950 a 2009. A escolha pelas estatísticas 

fornecidas por essa base e não pelos órgãos usuais de fonte de dados da Economia 

Brasileira, como o IBGE, foi feita baseada na proximidade de atualização com a 

realização do estudo, quase simultânea e também pela qualidade de suas séries, 

todas a preços constantes em US$ de 2005 em Paridade do Poder de Compra 

(PPP). 

 A série do PIB real (Y ) foi obtida a partir das séries do PIB real per capita 

e da população brasileira ( N ). A série para a a força de trabalho ( L ) foi obtida 

com a série do PIB real e do PIB por trabalhador. Já o investimento bruto ( I ) foi 

obtido multiplicando-se a porcentagem do PIB direcionada à investimentos pelo 

PIB real calculado. 

 A outra série utilizada foi a de anos de escolaridade média da PEA, 

utilizada no modelo com capital humano. Esta foi obtida no site Ipeadata, tema 

Social, série ``Anos de Estudo - média - pessoas 25 anos e mais - Anual''. A série 

finalizava-se em 1981 e para obter os valores até 1970, utilizou-se uma  
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extrapolação baseada na taxa de crescimento dessa variável ao longo do período 

total disponível. Também haviam alguns valores faltantes entre anos que foram 

estimados por interpolação linear, de forma a deixar a sére homogênea e completa 

 Nesta seção, analisaremos a economia brasileira para o período de 1970 a 

2007. O ponto de partida em 1970 é escolhido para poder gerar melhores 

comparações com Bertussi (2005) e Ferreira et al (2008), que são os artigos nos 

quais a metodologia usada é inspirada, e também por conta da ampla evidência de 

declínio da PTF em 1980, englobando assim essa movimentação. O ano de término 

é escolhido apenas por ser o último ano em que foi possível obter os dados para 

todas as séries utilizadas. 

 

4.2. Decomposição do Crescimento 

 

4.2.1. O Modelo 

 

 A análise da economia brasileira será feita por meio da metodologia de 

decomposição do crescimento sugerida por Kehoe e Prescott (2002), utilizando 

uma função de produção agregada do tipo Cobb-Douglas: 

 
 1= tttt LKAY  (13) 

 

 Em que as variáveis tY , tL  e tK , representam, respesctivamente, o PIB 

real, o número de trabalhadores e o estoque de capital da economia no ano t . tA  

captura a PTF e   é a participação do capital na renda. 

 

 A PTF  é então calculada da seguinte forma27: 

 

 1
=

LK

Y
PTF t

t  (14) 

 

  

                                                      
27

O termo PTF , se encontra na grande parte deste capítulo em itálico para indicar que 

é uma variável calculada e não mais uma referência de nomenclatura 
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 Podemos descontar a PTF  da taxa de crescimento da PTF da economia 

dos Estados Unidos no século XX, encontrando a PTFD . Assim podemos ter uma 

noção de aproximação ou distanciamento da fronteira tecnólogica analisando o 

sinal de crescimento dessa. Utilizamos o seguinte método: 

 

1970)(1
=

 t

EUA

t
g

PTF
PTFD  (15) 

 

em que EUAg  é a taxa de crescimento secular da PTF  dos Estados Unidos que 

será sempre potencializada à diferença entre o ano corrente e o ano inicial da base 

de dados, no caso, 1970. 

 O estoque de capital para cada ano foi encontrado por meio do Método do 

Inventário Perpétuo (MIP), que, a partir de uma certa relação capital produto 

inicial 00/YK  assumida pelo pesquisador, obtém os valores por meio da equação 

abaixo: 

 

11)(1=   ttt IKK   (16) 

 

 em que   é a taxa de depreciação do capital e tI  é o investimento agregado no 

ano t . 

 A decomposição do crescimento é feita a partir da multiplicação da 

equação (3.1) por tNY 
, da seguinte forma: 
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=  (17) 

 

em que tN  representa a população total e assim tt NY /  é o PIB per capita e tt NL /  

é a proporção da população empregada. 

 Assim, podemos decompor as taxas de crescimento de cada um desses 

componentes em uma soma, log-linearizando 
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1
=  (18) 

 

e tomando o diferencial total com relação ao tempo , obtendo assim a 

decomposição do crescimento para a economia, como em (9). 

 

4.2.2. Parâmetros 

 Calculamos a relação capital-produto inicial 00/YK  utilizando a sugestão 

feita em Kehoe e Prescott (2002) de utilizarmos a média das dez primeiras 

relações capital-produto a partir da obtida no segundo ano como a nossa relação 

inicial. No entanto, fizemos isso partindo de 1950, de forma que em 1970, ano de 

início da análise, assumimos então 00/YK  como possuindo o valor de 1,69. Esse 

valor não é muito discrepante, por exemplo, do valor sugerido por Bertussi (2005), 

que utilizou a relação como 2 para 1950. 

 Assumimos o parâmetro   como 0,4 e também o parâmetro   como de 

9%, assim como sugerido em Ferreira et al (2008). Existem outros valores 

utilizados na literatura como 5% para a taxa de depreciação (SILVA FILHO, 2001), 

todavia procuramos focar no benchmark de Ferreira et al (2008), por ser o artigo 

que mais se aproxima da análise aqui feita, facilitando comparações. Temos a 

evidência apresentada por Golin (2002) que sugere que tal valor é o melhor 

indicado para corrigir possíveis problemas de mensuração do capital. Além disso, 

também baseado no artigo de Ferreira et al (2008), utilizaremos a taxa de 1,44% 

ao ano para o crescimento da PTF nos Estados Unidos ( EUAg ). 

 

4.2.3. Resultados 

 Após o exercício de decomposição do crescimento, obtemos as trajetórias 

para as variáveis presentes na equação (3.5). O gráfico na Figura 2 abaixo mostra 

essas trajetórias das variáveis de 1970 até 2007, com 1970 sendo o nível inicial 

100. É evidente a presença da queda já discutida pela literatura da PTF durante 

toda a década de 1980 e o início de sua recuperação apenas partir da década de 

1990. 
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Figura 02: Decomposição do crescimento sem capital humano. Elaboração própria. 

 

 Podemos ver, no entanto, uma recuperação mais brusca que acontece a 

partir dos anos 2000 e alavanca em 2004, seguindo até 2007, período em que a 

economia brasileira cresceu de forma mais acentuada, como a própria série do 

produto per capita nos mostra. Outro fato interessante é a queda da relação 

capital-produto nos anos recentes, dando indícios do início do possível processo 

de desindustrialização e do aumento da capacidade ociosa da economia brasileira. 

 O próximo gráfico nos mostra a PTF original e a PTF descontada para a 

fronteira de crescimento da economia dos EUA. Verificamos comportamento bem 

similar em termos de flutuação. É importante notar que, no gráfico, o 

comportamento de cada série deve ser analisado individualmente, já que o 

aumento da abertura em termos de nível para os anos recentes era o esperado 

dada a construção da equação (46). 
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Figura 03: PTF e PTFD. Elaboração própria. 

 

 A Tabela 01 contém a decomposição do crescimento da economia 

brasileira. Verificamos resultados similares aos apontados pela literatura, 

mostrando que o crescimento da economia da década de 1970 foi puxado 

eminentemente pela PTF, que a partir da década de 1980 ela se torna negativa e 

apenas em 1990 há relativa recuperação. 

 Vale no entanto fazer uma ressalva com relação ao resultado negativo 

para a relação capital-produto na década de 1970, pois a evidência empírica, como 

em Bacha e Bonelli (2004), sugere que nessa década houve um capital deepening 

na economia brasileira. É possível que tal divergência possa ser oriunda de um 

problema da base PWT que utiliza interpolação de preços para a garantia da PPP 

nos agregados. Imperfeições e discrepância seriam naturalmente esperadas dentro 

de um ambiente de preços relativos altamente distorcidos como era o da época 

(FERREIRA; ELLERY Jr.; GOMES, 2008). 
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Período Y/N PTF K/Y L/N 

1970 a 1979 5,87% 5,43% -0,58% 1,02% 

1980 a 1989 -0,08% -1,91% 0,85% 0,97% 

1990 a 1999 0,12% -1,40% 0,12% 1,40% 

2000 a 2007 2,15% 2,76% -1,56% 0,95% 

1970 a 2007 1,90% 1,02% -0,22% 1,09% 

 

Tabela 01: Decomposição do crescimento sem capital humano 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando a PWT 7.0 

  

 Podemos perceber que houve um aumento significativo da PTF nos 

últimos anos de 2000 até 2007, no entanto com declínio da relação capital-produto 

o que pode vir a corroborar a visão apresentada por Bonelli (2004), na qual 

haveria uma escassez de poupança e assim um baixo investimento em estoque 

físico de capital no comportamento recente da economia brasileira. 

 

4.3. Decomposição do crescimento com capital humano 

 

4.3.1. O modelo 

 

 Para analisar a participação do capital humano no crescimento econômico 

foi utilizada uma função de produção como a sugerida por Bils e Klenow (2000): 

 
 1)(= ttttt LHKAY  (19) 

 

 Assim, assumiremos a hipótese de que o capital humano da PEA, tH , 

determina o nível de habilidade do trabalhador com   anos de escolaridade e que 

é 
e  maior que o nível de habilidade de um trabalhador sem nenhuma educação. 

O parâmetro   é a TIR à educação baseada em Mincer (1974), logo: 

 

t
t eH


=  (20) 
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 Assim, a decomposição do crescimento fica da forma: 
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 Fazendo a log-linearização 
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e diferenciando com respeito ao tempo, obtemos a decomposição do crescimento 

dessa economia com capital como humano como fator produtivo. Nesse modelo, 

assumimos que o capital físico segue o método MIP como no primeiro 

apresentado, seguindo a equação (16). 

 

4.3.2. Parâmetros 

 Utilizaremos os mesmos valores para os parâmetros   e   da sessão 

anterior. A série de tK  também foi calculada utilizando a mesma relação capital-

produto inicial. A única diferença desta abordagem é que, para o parâmetro t  

utilizamos a série de anos de escolaridade média da PEA para cada ano da análise 

para o parâmetro  , ou TIR ao ano incremental de educação, utilizamos o valor 

0,08 ou 8%, como sugerido em Ferreira et al (2004). 

 

4.3.3. Resultados 

 O gráfico na Figura 4 nos mostra as trajetórias das variáveis após a 

decomposição do crescimento pelo segundo modelo, agora incluindo o nível de 

capital humano H  e a PTF calculada como resíduo de um conjunto diferente de 

fatores da primeira: 
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Figura 04: Decomposição do crescimento com capital humano. Elaboração própria. 

 

 O comportamento da trajetória das variáveis segue o do modelo original, 

por construção, havendo diferenças apenas na PTF. A queda sofrida por essa após 

a década de 80 é ainda mais forte quando na presença do capital humano e 

apresenta uma baixíssima recuperação nos anos 1990, só voltando a apresentar 

tendência de alta a partir de 2003. 

 O próximo gráfico que nos mostra a PTF com a PTFD do modelo com 

capital humano. Verificamos pouca divergência de oscilação entre as duas, assim 

como no modelo original. 
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Figura 05: PTF e PTFD com capital humano. Elaboração própria. 

 

 Por fim, temos a Tabela 02 que mostra a decomposição do crescimento 

com capital humano para os cortes de décadas analisados e também para o 

período todo. 

 

Período Y/N PTF K/Y H L/N 

1970 a 1979 5,87% 4,84% -0,58% 0,60% 1,02% 

1980 a 1989 -0,08% -2,74% 0,85% 0,83% 0,97% 

1990 a 1999 0,12% -2,21% 0,12% 0,81% 1,40% 

2000 a 2007 2,15% 1,59% -1,56% 1,18% 0,95% 

1970 a 2007 1,90% 0,18% -0,22% 0,84% 1,09% 

 

Tabela 02: Decomposição do crescimento com capital humano 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando a PWT 7.0 e Ipeadata - Social - Anos de 

estudo - média - 25 anos e mais 
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 Verificamos que a evidência da literatura a respeito da década de 1970 e o 

comportamento da PTF se mantém inalterada, o mesmo acontecendo para as 

décadas de 1980 e 1990. No entanto, o crescimento a partir dos anos 2000 atinge a 

média de 2,15% ao ano, sendo este empurrado principalmente pelo componente 

de capital humano em conjunto com a PTF, que contribuem com magnitudes 

próximas para essa taxa. É importante notar também que o componente de capital 

humano esteve presente com influência positiva no crescimento em todo o 

período analisado atingindo uma média de 0,84%, chegando à ordem dos 1,18% 

no período mais recente analisado. 

 

4.4. Compração dos Resultados 

 Podemos comparar os resultados dos dois modelos apresentados e 

observar que para as décadas de 1970 e 1990, não há dúvidas de que a evidência 

da literatura se mantém e o comportamento da trajetória dos agregados é muito 

similar à defendida pelos autores que apresentamos. No entanto, a partir da 

década de 1990, o modelo com capital humano aponta que o crescimento e a 

recuperação da economia não foi tão acentuado quanto o modelo sem capital 

humano mostrou. 

 Os gráficos que seguem abaixo, comparando as duas PTF, evidencia a 

diferença de nível entre elas, mostrando que parte do componente da primeira 

seria devido à presença não explícita do capital humano como fator produtivo no 

modelo. 
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Figura 06: PTF sem capital humano e PTF com capital humano.  

Elaboração própria. 

 

 Verificamos que o comportamento das duas séries é muito similar, apesar 

da diferença de nível. Esse nível se estreita ainda mais quando utilizamos a 

PTFD  para comparar os dois modelos. 

 Além dos resultados discrepantes para a década de 1990, podemos 

evidenciar para os dados recentes de 2000 a 2007 que a economia brasileira 

recupera-se de forma mais vigorosa, acentuando a tendência iniciada 10 anos 

antes. Contudo, o modelo com capital humano mostra que há sim presença da PTF 

nessa arrancada, porém a presença e contribuição do capital humano é ainda 

maior que nos outros períodos. 

 

 
 

Figura 07: PTFD sem capital humano e PTFD com capital humano. Elaboração 

própria. 

 

 Quando confrontamos esse resultado com a comparação entre as PTF com 

e sem tendência em cada modelo, verificamos que a PTF sem capital humano dá 

um salto mais acentuado ao final do período que a PTF com capital humano. Isso 

mostra que tal deslocamento pode estar associado à não captura do efeito do 

capital humano, que aumentou e impactou de forma positiva nesse período final,  
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mostrando maior relevância do capital humano no fenômeno do crescimento do 

que a literatura propunha até 2000 e componodo com os resultados em mesmo 

sentido de Barbosa Filho et al (2010). 

 

5. Conclusão 
 

 Esse trabalho procurou realizar um estudo da modelagem de crescimento 

econômico e capital humano, partindo do marco teórico do modelo de Solow-Swan 

e detalhando a teoria de Mincer e Gary Becker de capital humano até culminar na 

abordagem de Mankiw, Romer e Weil (1992). 

 Objetivou-se também a resenha da evidência empírica feita na literatura 

para corroborar, explicar e testar os modelos e os paradigmas apresentados no 

primeiro capítulo. Há grande evidência a favor da contribuição significativa do 

capital humano para o crescimento à medida que se fazem correções na forma de 

mensuração dos nos anos médios de escolaridade da PEA. À medida que houveram 

evoluções nos testes surgiram resultados de coeficiente de Mincer agregado da 

ordem de 7% como em Topel (1999) e em Krueger e Lindahl (2001). 

 Além disso, apresentamos uma discussão detalhada dos testes e da 

literatura que avalia tanto crescimento econômico quanto crescimento econômico 

com capital humano para a economia brasileira. Apresentaram-se os argumentos 

de evolução da PTF, seus fatos estilizados, como a queda nos anos 1980 e leve 

recuperação a partir dos anos 1990 e do pouco impacto que ela sofre em modelos 

que adicionam capital humano. Também foi apresentada a crítica que contrapõe 

tal evidência mostrando que diferenças na mensuração do capital humano nos 

modelos podem mostrar sua relevância para a trajetória de crescimento de longo 

prazo do Brasil e que o que o atraso educacional é responsável por 45%, 

aproximadamente, da diferença de produtividade do trabalho quando 

comparamos Brasil e EUA. 

 Ao final, foi feito um exercício empírico de decomposição do crescimento 

que buscou confrontar dois modelos, um com capital humano e outro sem, para 

direcionar melhor a avaliação dos últimos anos de evolução da PTF e dos 

agregados da economia brasileira. Observou-se que o modelo com capital humano 

mantém as conclusões da literatura a respeito da PTF nas décadas de 1970 e 1980, 

porém a partir da década de 1990 o modelo mostra um comportamento diferente 

da PTF do caso base e atribui grande impacto do capital humano no crescimento  
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recente até 2007, quando uma taxa média de 1,18% de crescimento é encontrada 

para o capital humano no período em que o produto per capita cresceu 2,15%. 

 Indicamos como objeto de pesquisa futura esse comportamento da PTF a 

partir do ano 2000 frente às modificações sofridas na escolaridade média da força 

de trabalho e também as possíveis causas desse aumento, como aumentos no 

retorno do investimento educação e capacitação como também o impacto de 

aumentos na qualidade desse investimento. Acreditamos que a contribuição do 

trabalho reside em indicar que há forte relevância do capital humano para o 

fenômeno do crescimento econômico e mais especificamente, o da economia 

brasileira no período de 1970 a 2007. 
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Apêndice 01 
 

 Este apêndice contém a tabela com o dados utilizados para realizar o 

exercício de decomposição do crescimento no capítulo 3 desse trabalho. 

 Na tabela que segue, a notação é a mesma utilizada no artigo, em que NY/  

é o PIB real per capita, YK/  é a relação capital-produto, NL/  é a proporção de 

trabalhadores na população, 
1PTF  e 

2PTF  são as produtividades totais dos 

fatores para o 1º e o 2º modelo, respectivamente e H  é o estoque de capital 

humano, medido pela exponencial de  . 

 

Anos NY/  YK/  NL/  1PTF  2PTF  H  

1970 4471,03 1,690381239 0,343411324 9,174939214 7,221584149 1,270488445 

1971 4892,92 1,567737888 0,347043662 10,44724297 8,17826981 1,277439265 

1972 5339,58 1,47844689 0,350656975 11,7333168 9,133915535 1,284587836 

1973 5916,23 1,393674272 0,354175559 13,38809974 10,36278185 1,291940711 

1974 6290,03 1,396344224 0,357719975 14,07498247 10,83103622 1,299504699 

1975 6382,73 1,475308444 0,361212112 13,63501489 10,43000968 1,307286888 

 

Tabela 03: Séries utilizadas na decomposição do crescimento. 
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Anos NY/  YK/  NL/  1PTF  
2PTF  H  

1976 6953,14 1,451993733 0,365006872 14,85605295 11,29484788 1,315294647 

1977 7052,18 1,528365466 0,368879539 14,40856329 10,88641873 1,323535651 

1978 7223,91 1,566986811 0,372535288 14,3734608 10,79074159 1,332017886 

1979 7580,01 1,562077762 0,376318478 14,96163774 11,15915824 1,340749671 

1980 8025,3 1,536683841 0,379769118 15,8690872 11,75714661 1,349739672 

1981 7366,89 1,760040694 0,385469564 13,11028965 9,647034128 1,358996918 

1982 7298,66 1,814628786 0,388999422 12,61156492 9,271111552 1,360307753 

1983 6870,04 1,943883355 0,394298036 11,18633578 8,121647205 1,377348153 

1984 6956,36 1,896442855 0,396153027 11,46108931 8,258827717 1,38773803 

1985 7113,26 1,831842422 0,397488532 11,95323171 8,483418789 1,409011155 

1986 7826,58 1,656166551 0,40018837 13,97134529 9,836780327 1,420316895 

1987 7834,97 1,68162413 0,409781766 13,52068685 9,437595907 1,432641001 

1988 7587,36 1,75502125 0,412097169 12,65424212 8,74166114 1,44757866 

1989 7516,52 1,775553863 0,414718738 12,36062957 8,487402845 1,456350051 

1990 7197,57 1,838526722 0,419693171 11,42722286 7,776821243 1,469395078 

1991 7145,03 1,820887342 0,434335127 11,03207108 7,466218749 1,477598159 

1992 6996,21 1,843129817 0,45044628 10,33195602 6,953579865 1,485847035 

1993 7205,32 1,768538708 0,45342657 10,8660057 7,23906722 1,501022904 

1994 7486,27 1,701203957 0,458505129 11,4573373 7,582976855 1,510928692 

1995 7644,25 1,68291048 0,463287598 11,66210277 7,667896574 1,520899852 

1996 7692,35 1,693410817 0,455679593 11,88204619 7,713690823 1,540384035 

1997 7824,76 1,691442279 0,464454076 11,86743311 7,656670901 1,549946872 

1998 7743,11 1,750059938 0,46849176 11,38094148 7,260723637 1,567466557 

1999 7610,11 1,808912825 0,477081308 10,74451397 6,806248563 1,578624975 

2000 7787,18 1,76488362 0,478504657 11,14337288 6,988545099 1,594519707 

2001 7820,07 1,770845536 0,480360378 11,12217376 6,90571837 1,610574478 

2002 7945,18 1,747520581 0,489069589 11,1974264 6,859041571 1,632505982 

2003 7793,63 1,76293678 0,492498115 10,84369729 6,563751792 1,652057792 

2004 8157,7 1,663904996 0,500140091 11,61601179 6,967384537 1,66719832 

2005 8349,95 1,623573392 0,507900485 11,90119663 7,066581003 1,684152014 

2006 8606,51 1,568000534 0,515717795 12,36471632 7,21223616 1,714408131 

2007 9040,19 1,500036196 0,514742156 13,4025261 7,728035732 1,734273309 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando a PWT 7.0 e Ipeadata - Social - Anos de 

estudo - média - 25 anos e mais 
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Resumo 

 O capitalismo está sujeito a crises e choques de diversos tipos. No ano de 

2008, um choque originado no mercado hipotecário americano deu origem a 

grandes abalos que afetaram toda a economia mundial, surgindo a necessidade de 

uma nova orientação para o sistema. Este artigo tem por objetivos caracterizar a 

crise financeira, bem como as respostas dos agentes privados e, principalmente, 

estatal. Além disso, busca-se analisar uma tendência de orientação da economia 

em direção ao modelo proposto originalmente por Keynes. 

 

Palavras-Chave: John Maynard Keynes, crise financeira, Estado, regulação, 

intervencionismo. 
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1. Introdução 
 

O sistema capitalista mundial vive em transformação. Com o 

desenvolvimento de novas tecnologias em comunicações e transportes, as pessoas 

ficaram mais próximas. Passaram a interagir com novos povos e culturas, mesmo 

separados por distâncias geográficas. Na economia isso também aconteceu, pois 

com o passar dos anos, o sistema econômico ficou cada vez mais interligado, 

conectando países, empresas e capitais em todo o globo. 

Porém, a economia também está suscetível a crises. De acordo com John 

Maynard Keynes, os choques aconteceriam em momentos que o sistema financeiro 

se sobrepusesse ao sistema produtivo, mediante uma desregulamentação do 

sistema (AMADO, 2000). 

Nos anos 2000, com um otimismo de mercado cada vez mais alto, os 

investidores passaram a se direcionar cada vez mais para o setor financeiro e, 

visando maior rentabilidade, passaram a englobar também mercados de maiores 

riscos, apostando em concessões hipotecárias ao mercado subprime229. Artifícios 

foram utilizados no sistema financeiro para a manipulação dos riscos inerentes e, 

frente a um mercado desregulamentado, chegou um momento que se conjecturou 

uma crise financeira. E, com um capitalismo cada vez mais integrado, o choque se 

tornou global. 

Na literatura econômica, o modelo keynesiano  mostra-se eficaz para 

enfrentar esse tipo de situação. Neste artigo, busca-se analisar até que ponto os 

governos se basearam na teoria de Keynes para enfrentar a crise financeira de 

2008. A obra está dividida em três partes além desta introdução. Na segunda, 

Teoria Keynesiana, serão expostas as linhas gerais do modelo keynesiano, bem 

como suas críticas ao modelo clássico e será feita uma análise da inserção do 

agente estatal no cenário econômico, tendo em vista suas atitudes e prováveis 

posturas durante uma crise. Na seção seguinte, serão apresentados os principais 

fatos que levaram ao acontecimento do choque econômico de 2008 e expostas as 

reações mundiais frente ao choque na economia, bem como as medidas dos 

governos e suas orientações ao modelo de Keynes, além de ser colocado em foco as 

ações do governo brasileiro sob uma interpretação heterodoxa. Por fim, haverá 

uma conclusão que buscará analisar os governos e suas possíveis orientações às 

idéias formuladas por John Maynard Keynes. 
Crise financeira e política estatal: uma abordagem keynesiana 

                                                      
2 Subprime é um crédito de risco tomado a um agente que não oferece garantias suficientes, tendo em 
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2. Teoria Keynesiana 
 

O modelo exposto por John Maynard Keynes na sua Teoria Geral do 

Emprego, do Juro e da Moeda (1936) apresenta uma análise diferente a respeito da 

economia e como os agentes se comportam em determinadas situações. Conceitos 

como a não neutralidade da moeda, regulação do sistema econômico, intervenção 

estatal foram tidos como surpreendentes e sua aplicabilidade em alguns 

momentos se torna necessária para a manutenção de uma economia saudável. 

 

2.1. Estado de produção e intervenção 

John Maynard Keynes foi um economista britânico com grandes 

contribuições para o desenvolvimento do pensamento econômico no século XX, 

cujas idéias serviram como base referencial para a macroeconomia moderna. A 

maior parte de sua vida esteve relacionada às atividades públicas, do Estado. 

Entretanto, para analisar o modelo econômico proposto por Keynes, temos que ter 

em mente o contexto no qual foi concebido. Primeiramente, Keynes questiona a 

aplicabilidade e a funcionalidade do modelo neoclássico, preponderante até então, 

já que o autor confrontava-se com um ambiente econômico conturbado, em meio à 

crise de 1929 e as duas Guerras Mundiais. Apesar de suas críticas, Keynes fora 

educado nessa tradição ortodoxa, mas, vendo que essa corrente não conseguia se 

adequar aos fatos de sua época, ele próprio tentou explicar o motivo pelo qual os 

clássicos não explicavam as dificuldades econômicas e o porquê do não 

funcionamento da Lei de Say. Para o autor, a atividade econômica  verifica-se em 

um ambiente de incerteza provocada, por um lado, pela descentralização das 

decisões, recorrente da heterogeneidade dos agentes e, por outro, pelo futuro 

desconhecido. 

Nesse caso, as decisões serão irreversíveis, ou seja, não se pode voltar 

atrás, pois os agentes, de acordo com o modelo keynesiano, levarão em conta suas 

ações o passado e as expectativas para o futuro, sendo que eles não possuem o 

total conhecimento das informações de mercado e não tem certeza sobre os 

retornos esperados. 

Em um contexto de incerteza a respeito do futuro e o possível não 

cumprimento das expectativas acerca das decisões dos agentes econômicos, o 

entesouramento de moeda torna-se racional, uma vez que a moeda ‘protege’ o 

agente, já que ela possui liquidez máxima, ou seja, ela pode ser convertida sem 

perda de valor, sendo que essa retenção de moeda torna-se um ponto importante  
Laboratório de Economia: Monografias 2011 
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na teoria de Keynes, uma vez que põe em xeque a não neutralidade da moeda. Ela 

passaria a exercer outra função330, a de reserva de valor. Agora, a moeda 

conseguiria manter durante algum período de tempo seu valor total. 

Assim, sendo o entesouramento racional, basta que os agentes temam o 

futuro para que retenham moeda para se proteger. Por conseguinte, haverá um 

vazamento no fluxo circular da renda431 e, de acordo com Keynes, surgir-se-iam 

produtos que não poderiam ser vendidos, resultado de um cenário de excesso de 

oferta, uma vez que a quantidade de moeda destinada ao consumo, dado o 

entesouramento, não será suficiente para comprar todos os produtos disponíveis 

no mercado. 

Além disso, esse hiato no fluxo circular de renda ocasionará um 

desemprego estrutural, resultado do entesouramento da moeda. Como nem todos 

os produtos serão consumidos, já que a demanda será menor que a oferta, não há 

motivo para que a economia opere em pleno emprego, ou seja, não há razão para 

que todos os trabalhadores estejam empregados. Assim, um impasse: com piores 

expectativas, as pessoas vão entesourar mais, maior será a saída de moeda do 

fluxo de renda, mais produtos não serão vendidos, menor o incentivo para o pleno 

emprego conjecturando em um maior desemprego involuntário. Portanto, nesse 

contexto, a moeda afetaria a economia real532, ao contrário do que afirmavam os 

clássicos que diziam que a moeda era um véu monetário, ou seja, neutra.  

Outro ponto que Keynes discorda dos clássicos se refere à questão da 

relação entre poupança e investimento. Para o autor, eles não poderiam ser iguais 

antes das decisões (ex-ante), pois seus determinantes são diferentes. Enquanto a 

poupança é determinada pela renda, ou seja, quanto maior a renda, maior a parte 

poupada, dado que os agentes consomem uma parte fixa de sua renda para 

sustento, o resto será destinado ao entesouramento ou empréstimo633. Por sua vez, 

o investimento seria influenciado pela taxa de juros e pelas expectativas dos 

agentes frente ao futuro. Quanto maiores os juros, maior será o preço do  
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3 Para os neoclássicos a moeda tinha duas funções básicas: meio de troca e reserva de valor.  Por meio 
de troca (PAULANI, 2006), entende-se como instrumento intermediário que divide o processo de 
compra e venda. Por sua vez, meio de troca é a propriedade que a moeda fornece o padrão para que as 
moedas expressem seus valores, ou seja, será o referencial para a cotação dos bens. O preço relativo 
será dado em termos de moeda.  
4 O fluxo circular da renda afirma que o fluxo real será igual ao fluxo monetário. Ou seja, a circulação de 
bens e serviços fatores de produção será igual ao movimento do fluxo das remunerações dos agentes, 
portanto, ele prevê que todo o dinheiro recebido pelos agentes será gasto na economia. 
5 Por economia real entende-se como a economia que envolve bens e serviços. 
6 Por definição, poupança será a parte da renda destinada ao consumo futuro, sendo que tanto o 
entesouramento quanto o empréstimo representam consumo futuro. 
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investimento e menor será sua taxa de ocorrência. Pelo lado das expectativas, 

como há um hiato temporal entre o investimento e a produção recorrente dele, e a 

consequente chegada de retornos, poderá, nesse meio tempo, ocorrer crises ou 

outros acontecimentos que afetem o preço do dinheiro, portanto prejudiciais à 

produção. Com isso vemos que Keynes, ao contrário da visão ortodoxa, não atribui 

apenas à taxa de juros a responsabilidade de determinação da poupança e o 

investimento, nem sua igualdade ex-ante7.34 

Assim, temos um investimento volátil, que depende de decisões cruciais 

diante de um futuro incerto e, portanto, de boas expectativas sobre o futuro. Essa 

incerteza, para Keynes, não poderia ser probabilizada, o que nos leva ao 

aparecimento de mercados não reguláveis, dado que as expectativas frente ao 

futuro variam de agente para agente, o que gera uma heterogeneidade do 

comportamento dos mesmos. Então os indivíduos poderiam assumir diversos 

papéis dentro da economia (poupador, investidor, especulador), dependendo de 

suas expectativas. Além disso, com diferenças nas ações dos agentes, ficaria mais 

difícil a agregação dos comportamentos, gerando assim uma falácia da 

decomposição, ou seja, os valores macroeconômicos não podem ser obtidos pela 

soma dos comportamentos microeconômicos. 

Portanto, diante de uma volatilidade do investimento e o aparecimento de 

mercados não reguláveis, Keynes, para resolver esse impasse, atribui ao Estado 

um papel interventor, de natureza anticíclica. Ou seja, o Estado assume os riscos 

frente à incerteza, para que as dúvidas dos agentes sejam superadas e eles não 

optem pela liquidez máxima da moeda, levando a maiores vazamentos no fluxo 

circular da renda, o que geraria uma crise. Caberia ao Estado superar essa 

instabilidade do capitalismo. Esse ponto será discutido em mais detalhes na 

próxima seção. 

 

2.2. Estado e Economia 

Para analisar o papel do Estado, há de se ressaltar alguns pontos. Em sua 

análise, Keynes analisa a eficiência do capital, não a eficiência do investimento. 

Essa eficácia do capital está relacionada à expectativa de rendimento futuro dos 

bens de investimento, ou seja, a capacidade do empreendimento de gerar  
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7 Mas há de se considerar que ex-post o investimento se igualará à poupança devido ao multiplicador 
do investimento sobre a renda. 
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excedente, podendo ocorrer tanto em uma esfera produtiva, chamada riqueza 

nova8,35 quanto na esfera financeira, chamada riqueza velha9.36 

Segundo Amado (2000), o mercado de capitais seria capaz de alterar as 

expectativas e o estado de confiança dos agentes, pois a análise do mercado é 

resultado da propriedade efetiva do capital e da gestão da máquina produtiva, ou 

seja, o que se produz no futuro estará correlacionado com o que é produzido hoje 

vinculado com a opinião do agente de qual será o comportamento futuro da 

economia, para só a partir dessa análise tomar sua decisão. 

Diante disso, instalar-se-ia uma crise quando houvesse acúmulo de 

riqueza velha em detrimento de riqueza nova. Nesse contexto, os agentes estariam 

mais propensos a investir no mercado financeiro do que em investimentos 

produtivos. Com isso, os recursos seriam alocados da produção para a especulação 

do mercado de capitais. Sendo que esse comércio de capitais é bem mais volátil. O 

mercado financeiro tende a ter decisões e contratos mais em curto prazo, 

permitindo ao dinheiro investido maior mobilidade. 

Em uma crise, haveria, então, uma elevação pela preferência à liquidez, 

uma vez que investimentos maiores abarcam maior prazo de maturação do 

negócio e confiança no mercado, o que não estaria ocorrendo. Estariam os 

investimentos em produção, portanto, inibidos. Os agentes correriam em busca de 

ativos mais líquidos, principalmente moeda, visto sua reserva de valor. Tendo em 

mente que o mercado segue ‘efeitos de manada’, essa busca por moeda se torna 

generalizada, fazendo com que se altere seu preço relativo, ou seja, os juros, 

pressionando para um aumento. Isso aconteceria, pois, segundo Keynes, os juros 

indicam o preço pela abstinência à liquidez. Como os agentes estariam mais 

propensos a possuir a moeda, diante do colapso econômico, os juros tenderiam a 

se elevar. 

Em suma, a crise do capital  origina-se do colapso da sua eficiência 

marginal, que é explicada pela incapacidade de se realizarem investimentos 

prováveis, na medida em que se projetou uma renda que não foi realizada, o 

capital, buscando uma maior valorização, é barrado pelas altas taxas de juros. 
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8 A riqueza nova se insere nos setores de produção, renda e emprego. Nesse caso, a economia é capaz 
de produzir novos produtos ou funções. Os investimentos originados nessa esfera são menos voláteis. 
(AMADO, 2000) 
9 A riqueza velha é assim denominada, pois não há geração de nova produção. Investimentos em ações 
de bolsa de valores, mercados cambiais e aplicações a juros fazem parte desse tipo de riqueza. Como 
nesse setor é importante, as expectativas dos agentes são mais voláteis. (AMADO, 2000) 
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Keynes indica que, diante da incapacidade do mercado de atingir o nível 

ótimo de produção e emprego agindo livremente, surge a necessidade de 

intervenção de um agente que impeça que os níveis de produção, bem como os de 

renda e emprego, estejam ameaçados, ou seja, há necessidade do agente estatal. 

Ele deve agir como sinalizador das expectativas, assumindo caráter corretivo e 

preventivo e, ainda, deve evitar flutuações súbitas da eficiência marginal do 

capital, agindo em prol da ocorrência de investimentos na esfera produtiva10.37 

O Estado seria o agente ideal para a intervenção, uma vez que ele 

internalizaria o conflito entre interesses individuais e coletivos, sendo que, devido 

ao seu poder de mercado, é capaz de influenciar a economia devido à grande 

habilidade na mobilização de recursos, controlando a oferta monetária, arcando 

com possibilidades maiores de correr riscos e, ainda, no molde das expectativas 

dos agentes privados, por meio  de leis, impostos ou outros meios. Portanto, ele 

daria o rumo das decisões de mercado, até porque seu poder perante ele é 

considerável, uma vez que sua capacidade financeira e regulatória o faz 

determinante perante o sistema econômico (ALVES, 2009). 

Pelo lado da mobilização de recursos, o agente estatal pode arrecadar 

grandes quantias rapidamente por meio de impostos e contribuições. As porções 

reservadas aos impostos nos produtos podem ser elevadas, bem como as taxas 

alfandegárias, ou seja, ele tem uma gama de possibilidades para conseguir 

dinheiro. 

Pela oferta monetária, o Estado é monopolista na criação de moeda, uma 

vez que tem a capacidade única de geração de moeda, seja de modo direto, pela 

emissão de moeda, ou de forma indireta, pelo controle dos bancos, por meio da 

fiscalização do volume de crédito1138 fornecido à economia e pela taxa de depósito 

compulsório1239 a que se submetem os bancos e por operações em mercado 

aberto, com compra e venda de títulos. 

Como o agente estatal não visa o lucro, é de se esperar que ele tome frente 

em alguns projetos que gerem aumentos de bem estar, mas que, de antemão, não  
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10 O estímulo à esfera produtiva estimula os níveis de produção e emprego a se manterem altos, o que 
mantém a economia aquecida e garante taxas de crescimento satisfatórias. 
11 O crédito é capaz de fazer com que os agentes, através de contração de dívidas, aumentem seu 
consumo presente. Através de sua regulação, o Banco Central tenta regular essa capacidade de 
endividamento dos indivíduos e a expansão do consumo que pode gerar inflação. 
12 Por definição, o depósito compulsório é a parte retida pelo Banco Central dos depósitos bancários. O 
principal motivo para sua fixação é regular a quantidade de moeda escritural na economia, bem como a 
expansão dos meios de pagamento, reduzindo assim o efeito multiplicador de moeda que os bancos 
possuem.  
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sejam tão bons ou lucrativos a ponto de estimular a iniciativa privada a fazê-los. 

Isso nos leva ao fato de que o Estado deve agir correndo alguns riscos, seja 

assumindo esse tipo de projeto, ou aumentando os incentivos para os agentes 

privados. Recursos como subsídios, isenção de impostos ou apresentação de 

preços competitivos podem ser alternativas para tal. Também pode agir de 

maneira anticíclica diante de um choque econômico, ou seja, aumentando gastos 

para que a economia não se retraia. Assim, quando os agentes privados estivessem 

retirando seu dinheiro de circulação, o Estado estaria aumentando sua 

participação para a sustentação da demanda efetiva e manutenção do nível 

produção e emprego. 

Em suma, caberia ao agente estatal exercer, em parte, uma influência 

sobre a propensão a consumir, em outra fixando a taxa de juros13.40 Há a 

necessidade de garantir uma estrutura financeira que viabilize a conversão de 

dívidas de curto prazo em dívidas de maior prazo, de forma que se compatibilizem 

as escalas intertemporais de investimentos. Assim a economia estaria operando 

tendo base contratos de médio e longo prazo, o que dá maior estabilidade para o 

sistema e o ‘blindaria’ de um efeito especulativo. 

Para isso, ele teria dois grandes instrumentos14:41 a política fiscal e a 

política monetária. Pelo lado fiscal, o agente estatal deveria, como dito 

anteriormente, adotar ações anticíclicas, ou seja, elevar o gasto agregado para 

afetar o efeito multiplicador. Nesse caso, o orçamento dividir-se-ia em duas partes: 

o de capital e o orçamentário. Enquanto este se refere a gastos correntes, devendo 

assumir caráter equilibrado ou superavitário, aquele se refere aos investimentos 

produtivos cujo comportamento poderia ser deficitário15.42Há de se convir que o 

autor nunca disse como, nem onde o dinheiro deveria ser investido. Mas esses 

comportamentos justificam-se, uma vez que um aumento nos gastos correntes, em 

razão da contratação de pessoal, por exemplo, aumentaria o nível de consumo, 

sendo que em uma crise, os agentes podem optar por não gastar ou não investir 

todo o dinheiro, ou seja, o investimento inicial do governo não estimularia a 

economia como previsto, por isso a escolha por uma atuação no máximo  
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13 Taxas de juros competitivas estimulam a contração de empréstimos e, por conseguinte, geração de 
investimentos. 
14 A política cambial também poderia ser utilizada, porém possui efeitos mais restritos, como no caso 
do Brasil. (FURTADO, 1959) 
15 Esses caráteres, deficitários ou superavitários, devem depender do momento pelo qual o país passa. 
Em momentos normais, o orçamento estatal deve pender ao superávit, porém caso ocorra alguma crise, 
o orçamento de capital poderia ser deficitário. 
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equilibrada. Já pelo lado do orçamento de capital, o déficit se justificaria na medida 

em que, como o Estado deve agir em prol da manutenção de um nível estável da 

taxa de investimentos, e que em uma crise ela estaria conjunturalmente em queda, 

o aumento de gastos manteria a economia aquecida e evitaria maiores transtornos. 

Por fim, o governo deveria investir no setor produtivo, pois assim não deixaria o 

setor de produção desamparado, muito menos permitiria uma brusca alteração no 

nível de emprego, o que seria desastroso. Com isso, o déficit seria compensado 

posteriormente, porque um nível elevado de investimentos eleva mais que 

proporcionalmente a renda pelo efeito multiplicador. A arrecadação de impostos 

em longo prazo compensaria esse déficit. 

Já a política monetária influenciaria a taxa de juros e oferta de moeda, por 

meio da variação da oferta de liquidez, com impactos sobre o nível de 

investimento. Os juros devem ser menores que a eficiência marginal do capital, 

pois taxas altas inibem investimentos produtivos, já que eles se tornariam mais 

caros, e investir no mercado financeiro seria mais atrativo. A oferta monetária 

seria controlada pelos meios descritos anteriormente. 

Assim sendo, a política monetária deve ter caráter acomodativo para 

evitar maiores impactos nos níveis de investimento (CARVALHO, 1994). Ela deve 

acompanhar as oscilações da demanda causadas pelas variações no produto 

nominal e no grau de preferência da liquidez. Com isso, vemos que a política 

monetária é insuficiente para regular o sistema econômico e a volatilidade das 

decisões. Há necessidade de o Estado atuar no lado produtivo para que as metas 

de crescimento sejam alcançadas (ALVES, 2009). 

Mas Keynes não afirma que o Estado deve agir sozinho ou que a atuação 

privada seja maléfica. Para o autor, é necessário haver uma cooperação entre as 

duas forças para se chegar a um equilíbrio. Não adianta nada o setor público agir 

sozinho, pois isso ocorrendo durante algum tempo, levaria a déficits estruturais 

fortes ou a uma estagnação. Por outro lado, o setor privado é suscetível aos 

humores do mercado. Uma ação conjunta seria o que de melhor poderia acontecer. 

As propostas econômicas em Keynes apontam pela regulação pública da economia, 

mas essa regulação não é centralizada. O Estado atuaria coordenando e ordenando 

o sistema para atingir uma economia com menos flutuações (LIBÂNIO, 2001) e 

uma arbitragem da concorrência capitalista. Pelo lado estatal, deve-se buscar uma 

burocracia eficiente agindo em prol do bem estar da população e do crescimento 

econômico (ALVES, 2009). 
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3. Crise financeira 
 

A crise financeira de 2008 foi originada devido a busca, por parte dos 

investidores, das maiores taxas de retorno possíveis, assumindo riscos que, em um 

sistema sem regulamentação rígida e novos mercados a serem explorados, 

levaram os agentes a buscar novas formas de financiamento e a maquiagem dos 

riscos inerentes as suas ações. Mas esse choque mostrou algumas características 

peculiares, como a rapidez nas respostas dos governos e a natureza de suas ações. 

 

3.1. Crise em linhas gerais 

O sistema capitalista está suscetível a encontrar barreiras ao livre 

funcionamento do sistema, os chamados choques. A partir de 2008 vimos mais um 

exemplo disso, mas esse abalo à economia desta vez não foi restrito, fácil ou rápido 

de se superar, o que deixou em xeque o sistema de regulação e a arquitetura de 

todo o modelo financeiro global. Nesta parte, procuraremos apresentar as 

principais linhas que levaram à crise financeira em todo o mundo. 

Ao analisar as causas da crise, Bresser-Pereira (2009) apontava para 

fatores como: concessão irresponsável de empréstimos, a negligência das agências 

de rating, a desregulamentação dos sistemas financeiros e a reafirmação da 

doutrina liberal como os atenuantes para a crise se tornar séria e global. 

Com o passar dos anos, vimos que a economia se tornara um sistema 

integrado, no qual os investidores de um país levavam seu dinheiro para vários 

outros e, no fim, o capital estaria espalhado por todo o planeta. Os investidores, 

ancorados nessa globalização econômica, passaram a investir em países em 

desenvolvimento, na expectativa de receberem maiores retornos16.43 Mas a 

instabilidade política e as crises17,44 principalmente a Crise do México de 1994, 

evidenciavam problemas nesses países e faziam com que os recursos não mais se 

dirigissem para essas regiões. Nesse sentido, os investidores dos países 

desenvolvidos passaram a procurar um jeito de investir nos seus próprios países, 

tendo em vista a confiabilidade e segurança que seu mercado apresenta. 

A conjuntura macroeconômica mundial, aliada a uma tendência 

liberalizante pregada pelo sistema, fazia com que a confiança do mercado se  
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16 Países em desenvolvimento costumam apresentar incentivos para a atração de capitais, como taxa de 
juros mais altos. Em 2009, o Brasil apresentava taxa anual de 8,65%, enquanto a Suíça apresentava taxa 
na casa do 0%. 
17Além da Crise do México, os choques econômicos que abalaram a Ásia em 1997 e 1998 causaram 
efeitos globais. 
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encontrasse em alta. As teorias de autores como Milton Friedman, Buchanam, 

Olson e Prescott, publicando obras como Capitalismo e Liberdade e A Teoria da 

Ação Coletiva, ganharam bastante importância no período. Esses trabalhos 

defendiam o laissez faire, o liberalismo econômico e um Estado menor. Os 

investidores, influenciados por isso, passaram a apostar em novos segmentos de 

mercado, visando maiores lucros.  

O sistema financeiro passou a unir os anseios da classe de renda mais 

baixa em ter uma classe própria e os anseios da classe de maiores rendas por alta 

rentabilidade financeira (SISCÚ, 2009). Esses cidadãos de renda mais baixa 

apresentavam alto risco18,45 pois não tinham, muitas vezes, forma de comprovar 

renda, emprego formal ou garantias de pagamento. Com isso, os empréstimos 

firmavam contratos com juros mais altos do que os normalmente praticados, mas 

esses juros se diferenciavam ao longo do tempo. No início, as taxas eram mais 

baixas e, na medida em que se passava o contrato, as taxas subiam. Os juros 

começaram a subir de tal maneira que, em um determinado momento, a prestação 

não conseguia ser paga. Estava aí criado um desenho propício para uma crise de 

crédito. 

Numa crise clássica de crédito, os prejuízos a serem arcados e sua 

distribuição já seriam conhecidos, pois a junção de todos os contratos não pagos 

formaria a massa inadimplente, enquanto que com a globalização, isso se daria de 

forma diferente. Na atual arquitetura financeira internacional, os derivativos de 

crédito e produtos estruturados lastreados em crédito imobiliário multiplicariam 

esses prejuízos por um fator e redistribuiriam globalmente os riscos relacionados. 

Ou seja, as dívidas potenciais foram modificadas e os prejuízos foram diluídos e 

redistribuídos em pacotes de derivativos em torno do globo (FARHI, 2009). 

A crise se dava da seguinte forma: alguns agentes passaram a assumir os 

riscos dessas operações envolvendo o público subprime, na expectativa de receber 

retornos elevados. Esses agentes eram conhecidos como shadow banking 

system19.46Essas instituições buscavam financiamento no mercado financeiro e  
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18 Receberam a denominação de mercado subprime. 
19 Forma esse grupo bancos de investimento independentes, hedge funds, fundos de pensão e 
seguradoras. O shadow banking system não está sujeito às normas dos Acordos de Basiléia que visam 
supervisionar as ações bancárias. Isso os dava maior capacidade de manobra e maquiagem de suas 
ações. 
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adotando alguns artifícios20,47 fazendo que alguns bancos, que se tornaram seus 

credores, retirassem de seus balanços os riscos associados e, ao mesmo tempo, as 

empresas do shadow banking passaram a ter novas formas de exposição aos riscos, 

até porque as agências de riscos avaliaram os títulos com nota máxima, AAA 

(BRESSER-PEREIRA, 2009). Isso dava aos investidores a coragem necessária para 

ingressar nesse tipo de negócio (FARHI, 2009). 

Mas, para se prevenirem de algum risco mais evidente, as instituições 

passaram a securitizar suas ações. Os swaps de inadimplência de crédito foram os 

mais comuns. Nesse mecanismo há uma troca: enquanto um agente compra 

proteção ele paga um prêmio a quem lhe concede essa proteção. Essas medidas 

faziam com que mais empresas estivessem ligadas ao negócio subprime, mesmo de 

forma indireta. 

Com isso, houve forte interação entre as instituições financeiras, pois, em 

alguns casos, passaram a desenvolver funções pelas quais não eram responsáveis.  

Muitas vezes, as instituições não estavam preparadas para tais funções, não 

acumulando reservas de capital nem assumindo os riscos necessários, o que 

gerava uma descentralização no mercado de investimentos financeiros. Os bancos, 

baseados nessa interação, queriam retirar de seus balanços os riscos de crédito e 

fazer com que eles se tornassem mais líquidos. E, ancorado nesse objetivo de 

transferência e aumento de liquidez, houve uma disseminação desses títulos. Esses 

ativos foram reempacotados e revendidos para outras instituições que, por sua 

vez, revendiam esses e outros ativos e assim sucessivamente. A crise tornava-se 

global. 

Há de se esclarecer um ponto. Na medida em que esse empacotamento 

acontecia, os riscos dos ativos originais eram replicados, associando aos riscos 

desses novos pacotes, os riscos iniciais, gerando uma imensa pirâmide invertida 

no mercado financeiro. 

Como dito anteriormente, a ideologia neoliberal passou a orientar as 

decisões dos agentes no mercado, principalmente a partir da década de 70 

(BRESSER-PEREIRA, 2009). O modelo diz que os mercados são auto-reguláveis, ou 

seja, estarão sempre em posição melhor quando operam sozinhos do que quando 

há uma interferência exógena, estatal, por exemplo. Sem a supervisão ou regulação 

do mercado, as instituições passaram a considerar métodos alternativos para 

avaliação de riscos. Modelos cada vez mais complexos e notas das agências de  
Crise financeira e política estatal: uma abordagem keynesiana 

                                                      
20 Os bancos utilizavam a arbitragem regulatória: produtos estruturados (debêntures, bônus, títulos de 
crédito negociáveis, hipotecas, dívida de cartão de crédito) e derivativos de crédito (FARHI, 2009). 
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ratings ganhavam cada vez mais importância, fazendo com que, em algumas vezes, 

os reais riscos associados aos investimentos fossem mascarados, como o que 

ocorreu na crise em questão. 

 

3.2. Conjuntura internacional 

Nesta seção, os impactos da crise financeira de 2008 são apresentados em 

âmbito global, tendo em vista uma adequação keynesiana a respeito das ações 

realizadas pelos governos. Busca-se compreender a orientação teórica das 

atitudes, bem como uma tendência à heterodoxia quando se vigora um choque 

econômico.  

Em seus textos, Keynes argumenta que uma crise  caracteriza-se quando o 

capital financeiro se sobrepuser ao capital produtivo, ou seja, quando o mercado 

financeiro estiver maior que o mercado produtivo. Nesse contexto, haverá um 

acúmulo de riqueza velha em detrimento da nova e não ocorrerá um 

desenvolvimento do sistema baseado na geração de produção, renda e emprego 

(AMADO, 2000). 

Na crise, isso pôde ser verificado. Com a crescente desregulamentação do 

sistema, maior agilidade nas operações e otimismo de mercado, os agentes logo 

alocavam seus recursos para o setor com maior rentabilidade. Como naquele 

momento o setor financeiro apresentava pacotes com altas taxas de retorno e 

riscos relativamente pequenos, os investidores passaram a se voltar para esse 

ramo. 
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Figura 01: Participação (%) do lucro do setor financeiro no lucro interno dos EUA. 

Fonte: Bureau of Economic Analysis (BEA), Income and Employment by Industry 

(2009). Elaboração: Revista USP. 

 

Do gráfico 01 infere-se que, no início da década de 80, o sistema financeiro 

era responsável por uma média de 15% do lucro dos EUA, mas que, no período 

anterior à crise, o sistema financeiro cresceu fortemente em importância na 

economia americana, atingindo cerca de 40% do lucro interno local. As tentativas 

de regulação do sistema financeiro, com a adoção dos Acordos de Basiléia em 1988 

e 2004, colapsaram para uma diminuição da participação relativa do sistema 

financeiro. Confirma-se o que dizia Keynes, que a regulamentação de mercado 

desestimularia, ou pelo menos não incentivaria uma grande alocação de recursos 

destinados à geração de riqueza velha. Sem essa regulamentação, vê-se uma 

tendência de financeirização econômica. 

No período entre 2002 e 2003, o sistema financeiro apresentava 

remuneração aos seus trabalhadores cerca de 80% superior à média nacional 

(SILBER, 2010), o que aponta cada vez mais para um aumento na significância do 

setor financeiro. A riqueza velha se sobrepôs à riqueza nova. 

Mas, com a globalização, essa valorização financeira se espalhou pelo 

mundo. Na Europa e na Ásia podem-se observar fenômenos parecidos. A 

participação do setor financeiro quase dobra num período de cerca de 20 anos. 
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Figura 02: Participação (%) do lucro do setor financeiro no PIB. 

Fonte: OCDE (2009). Elaboração: Revista USP. 

 

Assim, aponta uma conjuntura em que ocorrera uma crise gerada por uma 

ineficiência de mercado que fez com que os Estados passassem a intervir mais 

ativamente na economia, tendo em vista uma regulamentação do sistema e a 

minimização dos efeitos desses choques econômicos. Após fortes quedas nas 

bolsas por todo o mundo, anúncios de fortes prejuízos e falências pelas 

empresas2148 e restrições bruscas ao crédito, os agentes passaram a reter moeda 

na expectativa de que o mercado encontrava-se muito incerto para se tomar uma 

decisão de investir. Com isso, socorros foram estabelecidos pelos governos. 

 

 
 

Figura 03: Pontuação média de Dow Jones de Janeiro de 2006 à Novembro de 2008 

Fonte: World Crisis. 
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21 Os bancos Citigroup, Credit Suisse apresentaram em 2007 queda nos lucros de 57%, 72%, 
respectivamente. A agência de crédito hipotecário Fannie Mae registrou prejuízo de US$ 2,19 bilhões e 
relação ao primeiro trimestre de 2008. O lucro da Goldman Sachs caiu 70% no terceiro trimestre do 
mesmo ano, cotando sua ação a US$ 1,81.  Também em 2008, a seguradora AIG, maior do mundo, 
anunciou perdas de US$ 5,3 bilhões no quarto trimestre.  
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Ao ver que a economia mundial encontrava-se com grandes problemas, os 

governos intervieram rapidamente, ao contrário do que ocorreu em 1929. Na 

época, os governos acreditaram que a crise era um choque passageiro e não 

agiram no sistema econômico de antemão. A crise ganhou proporções 

gigantescas22,49 gerando a necessidade de se tomar medidas fortes. O governo 

apenas interviu em 1933, quatro anos após o crash da Bolsa de Valores de Nova 

York, com a adoção do New Deal.  

O New Deal foi um programa econômico misto que buscava integrar a 

iniciativa privada com a intervenção estatal em diversos setores da economia, 

sendo que com essa forte ação por parte do governo, foi abandonado o liberalismo 

de mercado e adotou-se uma teoria chamada capitalismo monopolista de Estado. 

Suas principais medidas eram: o controle sobre instituições financeiras, altos 

investimentos em infraestrutura para a geração de empregos23,50 aumento do 

mercado consumidor e criação da Previdência Social. 

 

 
 

Figura 04: Débito nacional como % do PNB. 

Fonte: Historical Stats US. 
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22 Redução de 54% da produção industrial americana entre 1929 e 1932 e geração de 13 milhões de 
desempregados em 1933, 27% da população economicamente ativa americana. 
23 Na década de 40, o desemprego americano baixou para 15%. 
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Mesmo com uma elevação no dispêndio, como visto na figura 04, vê-se um 

aumento dos gastos ancorado em medidas que buscavam aumentar o bem-estar 

da população, com a adoção de ações como a criação da Previdência Social. Por 

conseguinte, a economia mostrou uma resposta positiva a esses gastos. 

 

 
 

Figura 05: PNB 1920-1940. 

Fonte: Historical Stats US. 

 

No que diz respeito à crise de 2008, já em fevereiro pode-se ver a primeira 

grande intervenção estatal na economia. Passando por grandes dificuldades, o 

banco britânico Nothern Rock foi estatizado. Isso demonstrou que o Estado iria 

intervir fortemente no sistema. Outras ações de nacionalização foram feitas: o 

Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, resolve nacionalizar a 

seguradora AIG, fornecendo empréstimo de US$ 85 bilhões em troca de 79% de 

seu capital. 

Ainda buscando uma regularização mais precisa do sistema econômico, os 

bancos centrais passaram a criar planos que injetariam grandes quantias de 

dinheiro na economia. Isso se justificava na medida em que, com a desconfiança 

presente no mercado, os agentes resolviam reter a moeda em vez de gastá-la. Com 

estatizações e injeções de dinheiro no sistema, o governo daria sinais de 

estabilidade ao mercado, mostrando que não irão acontecer grandes distúrbios. No  
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sistema, isso afetaria positivamente, visto que tem por objetivo a recuperação da 

confiança dos investidores e que eles voltem a aplicar seus recursos. 

Em agosto de 2008, o Banco Central americano, anunciou um plano de 700 

bilhões de dólares para comprar títulos hipotecários que perderam valor e 

ameaçavam na crise, além de fazer o resgate das maiores agências do setor de 

hipotecas, Fannie Mae e Freddie Mac. 

Seguindo a tendência americana, os países europeus também agiram. O 

governo alemão em parceria com os bancos do país criaram um acordo de 50 

bilhões de euros para ajudar a economia, em especial o banco Hypo Real Estate. No 

Reino Unido, um plano de 50 bilhões de libras foi lançado para ajudar o setor 

bancário. 

O Estado passou a ser o grande regulador da economia, mesmo que 

arcasse com dívidas. Essas medidas tinham objetivo de garantir o sistema em um 

patamar mais seguro para que, no futuro, esses gastos sejam reavidos. 

 

 
Figura 05: Déficits americanos (% do PIB). 

Fonte: FMI. Elaboração: Revista USP. 

 

Em suma, infere-se que, internacionalmente, os governos tenderam a 

tomar medidas heterodoxas e intervencionistas na economia. Houve uma 

diminuição do mercado financeiro, quando ocorreram tentativas para sua 

regulamentação, buscando reduzir a possibilidade de crises oriundas do setor. Mas 

a grande influência de Keynes é demonstrada nas políticas fiscais. Isso se confirma  
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na medida em que os Estados assumiram caráter deficitário, buscando uma 

posterior alteração nas expectativas dos agentes privados, para que, quando eles 

voltassem a investir, o país pudesse recuperar a quantia gasta na solução da crise. 

Mesmo com a adoção de grandes pacotes anticrise, as economias dos 

países não mostraram uma resposta esperada quando criaram os planos 

econômicos. Fatores como empecilhos burocráticos impediram investimentos 

mais rápidos em áreas mais sensíveis no momento. As ações demoravam a ser 

realizadas e quando eram outros setores que necessitavam de mais ajuda. Medidas 

parciais que não solucionavam os problemas por inteiro, ou que eram 

superestimadas, foram comumente tomadas. Os governantes achavam que com 

poucas medidas ou grandes volumes de dinheiro, a crise seria resolvida. 

Divergências políticas nos governos desses países também contribuíram para que, 

na formulação desses planos, os debates fossem em muitas vezes para o campo 

político, ao invés de se restringir ao campo econômico. Mas, sem um planejamento 

mais preciso os planos não mostraram uma eficácia satisfatória. 

 

3.1. Brasil 

 

Cada vez mais integrado na economia global, o Brasil também sentiu os 

efeitos da crise e uma diminuição na confiança dos agentes. No dia 6 de outubro de 

2008, os mercados desabaram, fazendo com que a Bovespa interrompesse o 

pregão duas vezes, após registrar quedas de mais de 15%. 

O Banco Central brasileiro também decidiu adotar uma postura econômica 

intervencionista. Com a redução do otimismo no sistema, o crédito no Brasil, que 

já era limitado, ficou cada vez mais restrito. Tentando resolver esse problema, o BC 

injetou R$ 100 bilhões no BNDES para financiar investimentos do Programa de 

Aceleração do Crescimento, o PAC, Petrobrás e para impedir que os empresários 

recorram ao endividamento externo. Essas medidas de injeção de moeda tiveram 

por objetivo repor os recursos retirados da economia devido à queda das 

expectativas e a recuperação da confiança dos agentes. 

Para diminuir o efeito da armadilha da liquidez citada por Keynes, a 

autoridade monetária liberou 98 bilhões de reais em depósitos compulsórios, além 

de aumentar recursos para pequenos e médios bancos, que representaria uma 

injeção de cerca de R$ 40 bilhões. Essas medidas teriam objetivo de manter o setor 

de financiamento privado aquecido e evitar uma dependência do Governo na 

concessão de crédito. 
Laboratório de Economia: Monografias 2011 
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Mas a medida intervencionista que mais se destaca foi a criação do 

Programa de Aceleração do Crescimento24,51 o PAC. As políticas por ele englobadas 

preveem investimentos de R$ 503,9 bilhões até 2010. Ele é composto por cinco 

grandes blocos: infraestrutura, estímulo ao crédito e financiamento, investimentos 

na área ambiental, redução tarifária e medidas fiscais de longo prazo. No programa 

estão previstos investimentos diretos do governo de hidrovias, ferrovias, rodovias, 

portos, aeroportos, e recursos hídricos. 

Na esfera cambial, o Banco Central resolveu vender dólares no mercado à 

vista para tentar reduzir a forte desvalorização do real que acontecia naquele 

momento. As atuações no câmbio chegaram a 53,4 bilhões de dólares entre 19 de 

setembro e 16 de dezembro de 2009. 

Pelo lado tarifário, o governo concedeu uma redução no IPI25,52 que 

afetariam eletrodomésticos da linha branca, como geladeiras e fogões, eletrônicos 

e automóveis, sendo que alguns produtos tiveram sua alíquota zerada, além de 

desoneração em setores de bens de capital2653 e isenção de PIS/Confins em 

investimentos que se destinarem à infraestrutura27.54 

Essas medidas tinham objetivo de estimular o consumo desses produtos e 

buscar a manutenção no nível de produção e emprego nesses setores. Para isso, o 

intervencionismo estatal foi mais do que necessário. Além disso, com a criação de 

grandes programas de investimento, como o PAC e o Minha casa minha vida28,55 

uma tendência de direcionar os esforços estatais para o desenvolvimento do setor 

produtivo, uma vez que grandes quantias de dinheiro foram investidas 

diretamente na economia, com destaque no setor de construção civil, que emprega 

grande quantidade de pessoas e melhora as condições de urbanização das cidades. 

Esses investimentos, por sua vez, seriam sustentados em uma demanda de 

mercado interna cada vez mais consolidada, pois o governo, por meio de 

programas de transferência de renda, como o Bolsa Família29,56 garantia, além de 

um crescimento do volume de pessoas aptas a consumir, um crescimento da  
Crise financeira e política estatal: uma abordagem keynesiana 

                                                      
24O PAC 1 foi criado em 28 de janeiro de 2008. 
25 O Imposto sobre Produtos Industrializados, ou IPI, é incidido sobre produtos industriais brasileiros e 
importados. 
26O setor de máquinas seria o mais beneficiado. 
27Transporte, energia e saneamento. 
28 Programa habitacional criado pelo Governo Federal em 2009 visando a construção de 1 milhão de 
casas para famílias de baixa renda. Os recursos estão orçados em R$34 bilhões. 
29 Criado em 2003, o Bolsa Família é a junção de outros programas assistencialistas do governo: Bolsa 
Escola, Auxílio Gás e Cartão Alimentação.  O público alvo são pessoas que possuem renda familiar entre 
70 e 140 reais e seu objetivo é erradicar a pobreza no Brasil. 
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quantia a ser consumida. Esse fato estimularia a indústria, aumentaria as 

expectativas dos investidores frente ao mercado nacional e blindava o Brasil dos 

efeitos da crise financeira global. 

 

 
Figura 05: Taxa (%) de crescimento, 2000-2008. 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

 

A figura 07 nos mostra que, com a adoção dos planos do governo, o 

crescimento do Brasil se manteve elevado, tanto em PIB quanto em PIB per capita. 

O aumento de gastos previsto manteve o nível de confiança dos agentes e permitiu 

uma manutenção do nível econômico. 

Com isso, vemos que as ações brasileiras se mostraram próximas ao New 

Deal americano, o que mostra uma intervenção mais forte do Estado na economia, 

bem como uma aproximação em relação à teoria keynesiana, principalmente no 

que se refere aos gastos estatais diretos no setor produtivo, mantendo o país em 

um nível estável e aquecido de crescimento, o que mostra boa resposta do país em 

relação a essas medidas. 

 

4. Conclusão 

 
O aumento do setor financeiro desproporcionalmente e de maneira 

desregulada fez com que uma crise ficasse cada vez mais próxima. Keynes  
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argumenta que há uma necessidade de regulamentação da economia, pois os 

mercados por si só não levariam a melhores alocações dos recursos, na medida em 

que os agentes buscam apenas o lucro. 

Em um contexto em que esse controle do sistema financeiro não foi feito, 

instala-se uma crise de caráter internacional que, originada na concessão de 

hipotecas para um mercado de risco, espalhou-se por toda a economia, chegando a 

causar falências e grandes prejuízos de bancos e empresas. Com isso, o Estado se 

viu em uma situação em que sua intervenção foi necessária, tanto para ditar as 

regras do jogo, quanto para orientar os gastos em um sistema econômico sem 

rumo. Mudando as expectativas dos agentes, seria possível que a economia 

voltasse a seguir caminhando com seus próprios pés. 

Com a adoção de medidas como a criação de pacotes que injetariam 

bilhões no mercado, estatização de bancos e instituições financeiras e a adoção de 

déficits na conta de capital, infere-se que os governos de todo o mundo se guiaram 

pelo modelo proposto por Keynes na Teoria Geral. Além disso, nos períodos em 

que se buscou um controle mais rígido do sistema financeiro, em 1988 e 2004, na 

adoção dos Acordos de Basiléia, observou-se uma contração na participação desse 

setor na economia, o que leva a argumentar em prol da teoria keynesiana que uma 

regulamentação do sistema financeiro pode ser uma medida preventiva às crises. 

O Brasil se mostrou um país fortemente heterodoxo. Isso se confirma na 

medida em que as atitudes vistas no período se assemelhavam com o New Deal 

americano, no qual foi proposto um modelo capitalista de Estado onde o Governo 

assumiria uma função produtora, além de regular o funcionamento do sistema 

econômico como um todo. Os déficits fiscais, principalmente centrados em planos 

de investimentos produtivos, como o PAC e o Minha casa, minha vida, fizeram com 

que o governo estimulasse a geração de empregos, e mantivesse o produto 

nacional em um nível de crescimento. Assim, o Brasil ficou isolado dos efeitos mais 

graves da crise, além de que se consolidou o novo momento econômico no qual o 

país vive. 
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Resumo 

 A economia peruana na última década tem apresentado elevadas taxas de 

crescimento e um ambiente macroeconômico estável e favorável ao 

desenvolvimento. Seguindo basicamente um modelo primário exportador, a 

política econômica adotada por suas autoridades está talvez mais que em outros 

países da região, ligada à conjuntura interna dos anos 70, 80 e 90. A excessiva 

preocupação com garantir o livre investimento privado, o livre comércio e a 

manutenção de baixos níveis de inflação é reflexo direto da experiência dos 

últimos decênios do século passado. Este trabalho tem como objetivos apresentar 

um quadro geral da economia peruana desde 1950 dando uma ênfase maior nos 

últimos dez anos e como a abordagem/experiência Estruturalista e do Consenso 

de Washington (CW) influenciam de forma decisiva a política econômica local. 

 

Palavras-Chave: Economia peruana, Industrialização por Substituição de 

Importações (ISI), Consenso de Washington (CW), Tratados de Livre Comércio 

(TLCs). 
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1. Introdução 
 

 A história econômica latino americana durante a segunda metade do 

século XX pode ser dividida em dois claros períodos, diametralmente opostos, 

entretanto semelhantes para as economias que formam a região. No período que 

compreende os anos de 1950 até 1980 a forte presença e intervencionismo do 

Estado na economia, seja como agente produtor direto seja como financiador e 

protetor da atividade econômica interna, especialmente a industrial, se fazem 

presentes de forma um tanto natural. A crise fiscal que acompanha o fim dos anos 

70 e o esgotamento do modelo de crescimento via substituição de importações 

introduzem na década seguinte uma reação também um tanto comum, pautada 

pelo Consenso de Washington, em uma tentativa clara de restabelecer a 

estabilidade macroeconômica e permitir sua reinserção na economia mundial. 

 Nos últimos dez anos a região tem retomado o caminho do crescimento 

apesar de não observarmos mais o mesmo padrão geral que existia até 1980. Uma 

categorização de caráter didático nos permitiria separar os países em três grandes 

grupos. O primeiro, formado por Brasil e Argentina, foi o que alcançou maior 

sucesso no processo de industrialização. O peso significativo do setor secundário 

em suas economias se reflete na timidez com que é encarado o livre comércio e os 

elevados custos em matéria de emprego de uma abertura de grande magnitude. No 

segundo grupo estão países que entraram nos anos 2000 com a retomada do 

intervencionismo estatal na economia. Formado basicamente por Venezuela, 

Equador e Bolívia, a maior presença do estado é justificada pela necessidade de 

reduzir a pobreza e garantir a inclusão social. Por último, um terceiro grupo 

formado por Peru, Colômbia e Chile é caracterizado por seguir uma linha quase 

que estritamente liberal continuando com as políticas liberais ortodoxas propostas 

pelo CW.  

 Embora a experiência dos anos 70, 80 e 90 tenha influenciado, e ainda 

influencie, em maior ou menor grau os rumos da política econômica dos países que 

formam a região, talvez em nenhum outro esta influência seja tão grande como no 

caso peruano. Pouca ênfase é dada ao fato da radicalização dessa liberalização 

mesmo depois do fim da era Fujimori em 2001 e a retomada da democracia de 

fato, ser conseqüência direta do trauma que os anos 80 representam para a 

história não apenas econômica, mas social e cultural do país. 
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 No último qüinqüênio da década de 80 a inflação ultrapassou a casa dos 

7500% e o PIB teve queda de 13.5% segundo estatísticas oficiais258 sendo que o 

nível de renda pré 1980 só seria retomado na entrada do século XXI. Durante todo 

o período de transição não houve resistência nem reclamo popular contra as 

medidas que vinham sendo tomadas em um quadro em que grupos terroristas 

eram só mais um dos reflexos da grande depressão peruana. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho é mostrar a evolução da economia peruana desde o 

processo de substituição de importações passando pela abertura econômica de 

1990 e culminando com os últimos dez anos de crescimento acelerado, dando uma 

ênfase especial na grande depressão peruana de 1989 e na completa oposição do 

novo modelo de crescimento ao aplicado durante a maior parte do século passado. 

 Este artigo está dividido em três partes. Na primeira apresenta-se a 

evolução da economia peruana e as transformações que sofreu com a introdução 

da ISI indo do período chamado Golden Age até a forte recessão de 89 e os efeitos 

da mesma sobre o crescimento, o comércio exterior e os níveis de renda. Na 

segunda parte analisa-se o processo de estabilização econômica e os reflexos da 

mesma sobre o crescimento econômico, o emprego, o comércio exterior e a renda. 

Por fim, na última seção analisamos o novo modelo de desenvolvimento 

construído e a retomada do crescimento dos anos 2000. 

 

2. Estruturalismo e o processo de substituição de importações 
 

 Durante o século XX a economia dos países latino-americanos passou por 

profundas transformações na sua estrutura produtiva, seu comércio e sua 

organização financeira. É nesse período que surgem as primeiras interpretações 

para a dinâmica econômica regional, fundamentais para o crescimento observado 

especialmente após a 2ª guerra mundial e que se estendeu até o fim do penúltimo 

decênio. A mais importante delas, a escola estruturalista cepalina, identifica o 

subdesenvolvimento não como um estagio intermediário prévio ao 

desenvolvimento, mas como um estado permanente resultado de três “fraturas” 

fundamentais: a setorial, a social e a regional. Tal diagnóstico se encaixa ainda hoje 

ao caso peruano, em que se observa uma nítida quebra regional - entre Costa, 

Sierra e Selva – setorial – setores de elevada produtividade como o minerador e o 

agroindustrial coexistindo com agricultura de subsistência – e social – dados os  
 

                                                      
2 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) e o Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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elevados níveis de concentração de renda. Como barreiras adicionais para o 

crescimento sustentável, estariam a posição marginal no comércio internacional e 

a incapacidade de gerar inovação endogenamente. É nesse contexto que devemos 

entender a entrada da economia peruana na segunda metade do século XX. 

 

2.1. Golden Age e o início da Industrialização por Substituição de 

Importações (ISI) 

 O período que vai de 1950 a 1975 ficou conhecido na história econômica 

peruana como Golden Age pelas elevadas taxas de crescimento apresentadas de 

maneira especial no setor industrial, que consolida sua importância no produto 

interno. Uma característica interessante do início dos “anos de ouro” foi o caráter 

liberal com que se iniciou efetivamente o processo de industrialização paralela à 

orientação primário-exportadora que o país seguia. De acordo com Thorp e 

Bertram (1985) a economia desde 1948 até o fim da década de 60 era um sistema 

orientado para as exportações em que as dificuldades no balanço de pagamentos 

eram combatidas por meio da contração da demanda interna e desvalorizações 

cambiais, com participação estatal mínima e livre entrada de capitais. Interessante 

comparar a linha ortodoxa seguida até 65, diferente de Brasil359 e Argentina, por 

exemplo, que antes mesmo de 1950 já vinham abandonando as interpretações 

ortodoxas tradicionais. Nesses vinte cinco anos observa-se um crescimento médio 

de 5.5% ao ano sendo que o setor secundário cresceu em media 8.5% ao ano. Nos 

primeiros quinze anos, início do Golden Age, a indústria peruana cresceu a taxas de 

9% a.a. e o produto teve expansão média da ordem de 6% a.a. como podemos 

desprender da figura 01. 

 O Peru desde os tempos da colonização espanhola é conhecido pela sua 

vocação para a mineração. A abundância e qualidade de seus minerais sempre 

foram um atrativo para investimentos no setor, principalmente estrangeiros. 

Apesar das fortes turbulências políticas com militares e civis se alternando no 

poder, em matéria econômica a política foi relativamente clara. Seguindo uma 

linha liberal ortodoxa, optou-se por uma abertura para o ingresso do capital 

estrangeiro sustentando o crescimento através de um modelo primário 

exportador. 

 

                                                      
3 Na década de 50 o Brasil já se empenhava de forma ativa na promoção do desenvolvimento industrial 
com a criação do BNDE, o Plano de Metas, a instrução 70 e 113 da antiga SUMOC com regras para 
câmbio e importação entre outras. 
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Figura 01: PIB real (%) 

 Fonte: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Elaboração própria. 

 

 Uma economia dependente de exportações primárias, no caso minerais, 

está sujeita a alguns problemas estruturais a começar pela natureza dos 

investimentos realizados. Como apontado por Furtado (1969), a unidade 

mineradora se expandia tendo como núcleo central a região explorada, não 

havendo articulação com outros setores da economia. Os investimentos em 

infraestrutura se davam nesse núcleo, sendo que a integração de cadeias 

produtivas tendo como base a mineração era muito pequena. Por fim, o controle 

de uma atividade tão capitalizada e que utiliza pouca mão de obra por grupos 

estrangeiros tende a fazer com que o sistema se comporte como uma célula 

independente do resto da economia. O grande peso das commodities tanto 

minerais como agrícolas na balança comercial pode ser observado na figura 024.60 

 Outro grave problema dizia respeito ao balanço de pagamentos. Apesar 

das exportações estarem em expansão, esta era acompanhada por um aumento de 

mesma magnitude das importações, o que gerava não raramente desequilíbrios no  

                                                      
4 As exportações são divididas em “tradicionais” e “não tradicionais” sendo que “prod. agrícolas” e 
“prod. minerais” se encontram dentro das exportações tradicionais. 
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balanço. Os dados da figura 03 ilustram bem os problemas na balança comercial. 

Seu saldo será deficitário em seis dos quinze anos que compreendem o período. 

 

 
 

Figura 02: composição das exportações 

Fonte: BCRP. Elaboração própria. 
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Figura 03: balança comercial. 

 Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 Por fim, temos o intenso processo de urbanização pelo qual o país passava. 

À medida que inexistia em Lima - que hoje concentra 1/3 da população do país - 

infraestrutura adequada para o número de imigrantes que chegavam, o custo de 

vida ia se encarecendo e a insatisfação popular aumentava. 

 Em meados dos anos 60, assume a presidência o Sr. Belaúnde Terry, com a 

proposta de iniciar a Industrialização por Substituição de Importações (ISI). 

Embora o país já viesse observando a formação de uma indústria com importante  

participação no PIB, faltava um plano centralizado de desenvolvimento5.61 

Levando em conta que os principais produtos de exportação eram minerais em 

estado bruto662 e as exportações de produtos não tradicionais eram pequenas, 

desprendemos que a indústria existente estava voltada para o mercado interno, 

basicamente em bens de consumo não duráveis (ver figura 12). Jimenez (1998) 

considera que um estímulo efetivo à produção industrial nacional só se iniciou 

quando a rentabilidade dos investimentos no setor exportador começou a cair 

como resultado da instabilidade de preços dos anos 53-54 e 57-58. 

 A ISI era vista como uma alternativa para modernizar o país e superar os 

problemas do balanço de pagamentos. O que se observava então além da forte 

oscilação dos preços das commodities era que as quedas acostumavam serem 

maiores que os picos, havendo pois uma deterioração dos termos de troca. Isso 

tinha impacto direto sobre as contas externas. O argumento da deterioração dos 

termos de troca no comércio internacional e a dicotomia “setor industrial VS setor 

primário” eram um tanto comuns no período7.63 

 Segundo Hirschman (1968) uma industrialização por substituição de 

importações se dá por uma de três razões: dificuldades no fechamento do balanço 

de pagamentos, crescimento da renda impulsionado pelas exportações ou uma 

política desenvolvimentista deliberada. No caso peruano, as dificuldades no 

balanço de pagamentos foram o principal motivador da ISI na medida em que até  
 

                                                      
5 Oficialmente em 1959 promulgou-se a Ley de promoción industrial, entretanto é no mandato de 
Belaúnde Terry que o processo de industrialização toma corpo sendo radicalizado com Velasco 
Alvarado. 
6 Principalmente cobre, ouro, zinco, chumbo, prata e estanho 
7 Para Prebisch “A relação de troca produtos primários/produtos industrializados tem se deteriorado 
com o passar dos anos. Os preços dos produtos primários caem mais do que os dos produtos 
industrializados à medida que se obtém os ganhos em produtividade”. 
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1960 a balança comercial encontrava-se perigosamente deficitária, situação que 

começa a ser revertida com os primeiros esforços de criação de um parque 

industrial. 

 Com a deterioração dos termos de troca, o processo de industrialização 

era visto como caminho para a superação do subdesenvolvimento. Como até então 

o modelo de crescimento sempre estivera voltado para fora – o famoso 

crescimento hacia afuera - a proposta consistia em crescer voltados para dentro, 

explorando o mercado interno substituindo importações. A industrialização 

permitiria obter ganhos de produtividade que se expandiriam aos outros setores 

da economia aumentando os níveis gerais de renda. Nesse contexto o Estado 

assumiria um papel fundamental na promoção desse processo, seja diretamente 

através de empresas públicas ou indiretamente através do controle do cambio e 

elevadas tarifas alfandegárias. 

 Durante o mandato de Belaúnde Terry, o PIB cresceu a taxas médias de 

6,25% ao ano e a produção industrial se expandiu em 7,8% a.a. Desde o inicio do 

processo observou-se uma forte tendência para a instalação de indústrias 

produtoras de bens de consumo e de máquinas com deficiências nas indústrias de 

insumos e tecnologia. Os problemas estruturais não foram alterados, não havendo 

da mesma forma mudança na estrutura do comércio exterior ou articulação com o 

mercado interno. No período entre 1965 e 1968, a dívida externa tem um aumento 

de quase 200% e a inflação permaneceu na média com dois dígitos. Estes dois 

vilões, somados aos problemas no balanço de pagamentos acompanharão a 

economia peruana pelos próximos 25 anos, terminando com a liberalização 

econômica dos anos 90. Ainda no mandato de Belaúnde, optou-se por controlar a 

inflação através de câmbio fixo, uma espécie de âncora cambial, que agravou os 

problemas na balança comercial e levou a uma estagnação das exportações. A 

situação fica insustentável e em 1969 o general Velasco Alvarado aplica o golpe de 

estado. 

 

2.2. Estruturalismo nacionalista e o fim da ISI 

 O regime militar que se inicia é marcado por adotar o que chamamos 

neste trabalho de estruturalismo nacionalista. Trata-se de um modelo de 

crescimento que na prática equivale à continuação do modelo de substituição de 

importações pautado por uma maior intervenção estatal e acompanhado de um 

discurso fortemente nacionalista. Nesse período sucedem-se importantes 

mudanças na estrutura agrária do país através de uma ampla reforma agrária,  
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reformas no sistema educacional, expropriação de empresas estrangeiras em 

setores estratégicos, como o energético e mineral, e criação de empresas estatais 

que assumiram o controle dos empreendimentos expropriados. As estatais nos 

anos 80 chegaram a controlar entre 15% e 20% do PIB (ARIELA RUIZ CARO, 2007) 

e os problemas que um aparato estatal excessivamente pesado trazem consigo, 

começaram a se sentir na própria década de 70. De acordo com o BCRP, os déficits 

públicos se agravaram a partir de 1970 passando de 1.7% do PIB para 9.5% em 

1979 persistindo nos primeiros anos da década de 80 próximos a 8%. Os choques 

do petróleo de 1973 e 1979 não se fizeram sentir diretamente nos preços internos 

porque foram subsidiados pelo Estado, mas esse subsídio foi de custo enorme para 

o resultado fiscal8.64 

 O projeto de modernização econômica pecou ao não eliminar o atraso 

produtivo do modelo primário exportador que ele viera substituir. Ao invés de se 

modificar a natureza do déficit no balanço de pagamentos articulando as cadeias 

produtivas, intensificou-se a dependência por tecnologia externa. Existia uma 

indústria líder de bens de consumo – duráveis e não duráveis - mas inexistia uma 

indústria local de insumos e bens de capital (ver figura 12). A indústria, motor do 

desenvolvimento, carecendo de qualquer tipo de vantagem comparativa, tinha sua 

produção sustentada por distorções alfandegárias e não conseguiu se inserir no 

mercado internacional muitas vezes nem sequer no nacional dadas as pequenas 

proporções do mercado consumidor peruano e os fortes estímulos ao contrabando 

no que Fajnzylber (1983) chama de protecionismo frívolo. A maior parte da 

produção era efetuada por empresas de capital estrangeiro atraídas pela proteção 

alfandegária, exonerações fiscais, etc. Importavam-se insumos para serem 

transformados localmente e bens de capital para poder efetivar a transformação e 

manter a capacidade produtiva. 

 Como o objetivo do processo de industrialização era abastecer o mercado 

interno e a produção nacional carecia de produtividade suficiente para competir 

no mercado externo via exportações, o crescimento destas é atribuído ao setor 

primário (figura 05) mesmo no auge da ISI. De todos modos, como pode ser notado 

no figura 04, os déficits na balança comercial não foram revertidos na medida em  

 

                                                      
8 Em 78 o Perú se tornou auto-suficiente em petróleo, entretanto os problemas fiscais já haviam 
atingido enormes proporções e com a dívida externa próxima dos 60% do PIB o país declara moratória 
em maio de 1983. O endividamento público peruano vem caindo desde a abertura econômica e hoje é 
um dos mais baixos da região. Em 2010 a dívida pública correspondeu a 23.5% do PIB sendo 12.9% 
externa e 10.6% interna. 
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que a indústria local era extremamente dependente da importação de insumos e 

equipamentos. 

 

 
 

Figura 04: balança comercial. 

 Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 A proporção do comércio externo no total do PIB sofreu algumas 

oscilações, mas nunca esteve abaixo dos 20% (somando importações com 

exportações). No tocante às importações, extraímos da figura 05 que elas 

permanecem concentradas em insumos e bens de capital como conseqüência da 

expansão da indústria de bens de consumo sem uma contrapartida local em 

máquinas e insumos. O comércio exterior de maneira geral permanece sendo de 

pequenas proporções, passando de menos de US$2 bilhões para cerca de US$8 

bilhões no seu melhor momento em 1980. 
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Figura 05: composição das exportações. 

Fonte: BCRP, Elaboração própria. 

 

 
 

Figura 06: composição das importações. 

Fonte: BCRP. Elaboração própria. 
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 Com a volta da democratização nos anos 80, tentou-se sem muito sucesso 

levar a cabo o processo de abertura econômica. O Peru a semelhança de seus 

vizinhos latino-americanos tinha se endividado a juros flutuantes. A crise do 

petróleo na virada dos anos 1970 para 1980 levou a uma elevação das taxas de 

juros internacionais. Como conseqüência, em agosto de 1982 o México declarou 

moratória gerando um efeito dominó nas economias da região. O Peru declarou o 

não pagamento da dívida externa em 83 e para compensar a perda decorrente da 

redução/reversão no fluxo de capitais houve um aumento das tarifas de 

importação, o que naturalmente levou novamente a um protecionismo comercial 

(PINTO, 2003). É nesse período também que os problemas sociais começam a se 

agravar. Grupos terroristas - tendo Sendero Luminoso, como máximo 

representante - aos poucos foram ganhando força, especialmente nas regiões mais 

pobres na zona rural, mas com ações também nas grandes cidades. Entretanto, o 

momento mais crítico ainda estaria por vir com a chegada ao poder em 1985 do Sr. 

Alan Garcia Perez. 

 A importância dos últimos cinco anos da década está basicamente no 

trauma que eles geraram no conjunto da Economia, cujo crescimento já vinha se 

desacelerando alguns anos depois da chegada dos militares ao poder. O desastre 

que será a política econômica levará a uma rejeição por parte dos policy makers e 

da população de maneira geral às grandes intervenções estatais na mesma. Nas 

eleições presidenciais depois da grande depressão de 89 a abertura econômica e 

uma profunda desestatização da economia eram propostas quase unânimes entre 

os principais candidatos9.65 

 Nos dois primeiros anos do mandato de García, implantou-se o Plan de 

emergencia de corto plazo, que tinha como objetivos basicamente aumentar a 

demanda para retomar o crescimento ao mesmo tempo em que as tarifas básicas 

(tipo de cambio, taxas de juros e tarifas públicas) foram congeladas. O 

congelamento das tarifas públicas apenas agravou o processo de sucateamento das 

empresas responsáveis pelos serviços públicos já que tiveram minada sua 

capacidade de investimento pelos problemas financeiros que o estado passava. 

Doravante, os resultados se fizeram sentir – mesmo que momentaneamente - com 

a retomada do crescimento e a redução da inflação. 

 A seguinte fase do plano foi chamada de Consertación, e no papel consistia 

na elaboração de projetos conjuntos entre agentes privados e estatais com  

                                                      
9 Os dois principais candidatos ao pleito eleitoral daquele ano foram o prêmio Nobel de literatura  
Mario Vargas Llosa e o engenheiro Alberto Fujimori 
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colaboração do Banco Mundial. As importações foram restringidas por meio de 

cotas estabelecidas pelo Banco Central (BCRP) dentro de um orçamento oficial de 

divisas destinadas às importações. Sob o pretexto de democratizar o acesso aos 

serviços bancários, estatizou-se todo o sistema bancário de por meio de decreto. 

Os resultados não foram muito animadores e o país entrou em uma depressão 

econômica profunda e generalizada no fim dos anos 80 como pode ser visto nas 

figuras 07 e 08. 

 

 
 

Figura 07: PIB setorial. 

 Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 A hiperinflação e a recessão que marcaram o fim da década de 1980, 

foram resultado de manobras desastrosas como a estatização bancária, o total 

descontrole nos gastos públicos, as fortes desvalorizações utilizadas para tentar 

aliviar o problema da escassez de divisas e a fuga de capitais que se seguiu à 

declaração de moratória. A população sofreu enormemente com a hiperinflação e 

posteriormente com a falta de produtos de primeira necessidade (açúcar, leite, 

pão, gasolina, etc) que se seguiram aos “planos econômicos”. 
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Figura 08: PIB real (var. %) 

Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 Em 1990 a inflação superou a casa dos 7500% e o PIB teve uma variação 

negativa de 13.5%. Nesse período os grupos terroristas se fortaleceram e se 

iniciou um processo de intensa fuga de cérebros. Atualmente cerca de 80% da 

produção cientifica peruana é realizada por nacionais que vivem fora do país 

(CUEVAS, 2005). No intervalo de 20 anos que se seguem, foram deixadas de lado 

as interpretações locais para seguir estritamente as orientações que vieram do 

famoso Consenso de Washington. 

 Uma grande dificuldade enfrentada desde o Golden Age até o fim do 

processo de substituição de importações foi a falta de continuidade e coordenação 

da política econômica. Embora fossem elaboradas por economistas peruanos, a 

maior parte dos planos não passaram de adaptações do modelo de crescimento 

brasileiro e argentino, sofrendo ainda da constante instabilidade política local. 

Essas sucessivas quebras na direção se refletem nas quebras que podem ser 

observadas na expansão do produto. O crescimento econômico apresenta picos e 

quedas muito acentuados. Entre 1951 e 1957 temos expansão acelerada do PIB 

seguida de uma queda em 58, resultado da queda nos preços internacionais das 

commodities minerais. Novamente temos um forte crescimento entre 59 e 67 para 

lhe suceder nova queda no ano seguinte. Até 1968, entretanto, o país não tinha  
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ainda experimentado uma recessão profunda. Depois do último intervalo de 

crescimento que vai de 1969 ate 1975 observamos expansões e contrações 

sistemáticas do produto sendo cada vez mais profundas as depressões (ver figura 

08). A partir da década de 80 o comercio exterior da mesma forma que o produto 

passa a apresentar uma tendência de estagnação/queda. 

 No período tratado até aqui, que vai de 1950 a 1989 o PIB quadruplicou, 

passando de S./22 bilhões (nuevos soles de 199410)66 para S./86.5 bilhões. 

Entretanto, no transcorrer dos anos 80 se observa uma queda do produto de 90.5 

bilhões para 86.5 bilhões de nuevos soles. Como a população cresceu de 17 milhões 

para 21 milhões de habitantes, houve um empobrecimento real da população da 

ordem de 20%. 

 

3. Liberalização e o Consenso de Washington 

 

 O Consenso de Washington correspondeu a um conjunto de medidas 

liberalizantes sugeridas aos países latino-americanos para superarem seus 

problemas inflacionários e fiscais, além de possibilitarem a retomada do 

crescimento econômico estagnado na década anterior. No seu conjunto não houve 

formulações novas, mas como considera Paulo Batista (1994) se registraram, com 

aprovação, o grau de efetivação de políticas já recomendadas em diferentes 

momentos por diferentes agencias. 

 A priorização dos gastos em infraestrutura em detrimento dos gastos 

sociais era a apresentada como a chave para solucionar os sucessivos déficits 

públicos. Para tal foi proposta uma rígida disciplina fiscal. O regime cambial 

também deveria ser mudado para um de livre mercado evitando as infelizes 

experiências anteriores da manipulação cambial e as distorções de preços por ela 

geradas. Seguindo essa linha de pensamento, acrescentam-se outras medidas 

como a liberação financeira e comercial bem como a eliminação de barreiras aos 

investimentos estrangeiros. Esta abertura de mercado permitiria uma reinserção 

de forma competitiva na economia mundial. Com o objetivo de atrair o investidor 

estrangeiro, deveria ainda haver garantias ao direito de propriedade e isso inclui o 

reconhecimento de patentes, uma reforma tributária11,67 a flexibilização da  
 

                                                      
10 Multiplicando o valor dado em nuevos soles de 1994 por 0.75 obtêm-se os valores equivalentes em 
dólares atuais 
11 A carga tributária peruana é uma das mais baixas da região, correspondendo a aproximadamente 
15% do PIB de acordo com o BCRP 
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legislação trabalhista e uma redução do aparato burocrático, reduzindo assim os 

custos do investimento e aumentado as garantias de retorno e respeito aos 

compromissos firmados. Por último e talvez uma das medidas mais marcantes foi 

a privatização intensiva de empresas estatais de modo a conseguir recursos para 

reajustar a dívida externa. 

 Conforme estipulado pelo CW, o Peru entrou em um programa de 

disciplina fiscal e priorização do gasto público levado a cabo pelo presidente 

Alberto Fujimori, que governaria o país primeiro democraticamente e depois 

através de um “auto-golpe” de Estado até 2001. O plano foi fortemente 

influenciado pelas idéias do economista Hernando de Soto12,68 que apontava o 

livre acesso à propriedade como a maneira mais efetiva de superar a pobreza. A 

ênfase dada à micro e pequena empresa (mypes) nesse contexto como ferramenta 

de combate a pobreza foi grande. Acompanhando a idéia de livre acesso a 

propriedade, em 1994 através do Sistema de Participación Ciudadana, 410.000 

pessoas se tornaram proprietárias de ações, correspondendo à experiência mais 

importante desse tipo na AL. 

 A reforma constitucional de 1993 teve como chave a promoção da livre 

iniciativa privada, a livre competição e igualdade de trato entre as atividades 

econômicas: 

 
La gestión de todas las actividades productivas debe estar en manos 
privadas. Además, no es cierto que el Estado deja de ganar utilidades 
futuras de las empresas que generan ganancias. Las proyecciones de 
futuras ganancias estarán incluidas en el precio de venta. En todo 
caso, el Estado deja de recibir las utilidades de períodos futuros, pero 
recibe hoy el valor presente de dichos flujos. Además, cualquier 
empresa que pueda tener una gestión más eficiente e incrementar sus 
ganancias, está perdiendo dinero. Por otro lado, al incrementarse los 
niveles de producción en las empresas privatizadas, el Estado recibirá 
mayores ingresos vía una mayor recaudación de impuestos (COPRI: 
op. cit., p. 14) 

 

 Com o objetivo de reduzir as enormes proporções da economia informal e 

tornar o país mais atrativo ao investidor estrangeiro foram reduzidos os encargos 

trabalhistas facilitando a inserção da micro e pequena empresa no mercado formal 

e reduzindo o custo do trabalhador para todo tipo de firma. 

 Além da flexibilização do mercado de trabalho, a privatização de empresas 

estatais foi de grande importância no processo de abertura, seja atraindo  

                                                      
12 Hernando de Soto é presidente e fundador do Instituto libertad y democracia 
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investimentos externos e reduzindo a intervenção estatal na economia seja 

gerando receita para o cumprimento dos compromissos fiscais. Dentre os recursos 

obtidos pelas privatizações calcula-se que 1/3 foi gasto em defesa, outro terço no 

refinanciamento da dívida externa e o restante em matéria social de caráter 

assistencialista13.69 

 No âmbito monetário, a inflação foi controlada através de uma âncora 

cambial o que gerou déficits na balança comercial (figura 10) que foram 

compensados com o fluxo de capitais. O Nuevo Sol (S/.) passou a ser a nova moeda 

e se mantém como símbolo da estabilidade econômica sendo uma das que menos 

tem sofrido oscilações na região. A inflação foi reduzida sistematicamente no 

período, mantendo-se ainda acima de 10% até 1996 sendo que desde então não 

tem ultrapassado esse patamar (figura 09). Existe uma preocupação muito grande 

ainda hoje com o controle da inflação que atualmente está entre as mais baixas do 

mundo14.70 

 Durante a década de 90, o país retoma o crescimento econômico, como 

podemos ver na figura 11, embora ainda fosse castigado pela crise asiática/russa 

de 97/98. Nesse período, com a abertura comercial muda-se o modelo de 

crescimento para um voltado hacia afuera. O resultado pode ser visto com um leve 

aumento do comercio exterior que vai ganhando relevância à medida que nos 

aproximamos do ano 2000. 

 

                                                      
13 Informe final de la Comisión Investigadora del Congreso sobre Delitos Económicos y Financieros 
cometidos entre 1990 y 2001, junio del 2002 
14 Segundo o relatório de competitividade de 2011 do World Economic Forum (WEF), no quesito 
inflação o Perú ocupa a primeira posição (junto a vários outros países), onde quanto mais perto da 
primeira posição a inflação é menor e menos volátil. 
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Gráfico 09: IPC (var. anual) 

 Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 
 

Figura 10: balança comercial. 

Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 A Economia que até os anos 80 se baseava no setor agroexportador e 

minerador, possuindo um componente industrial articulador, (GONZÁLEZ, 2004) 

perdeu esta sua última característica com a liberalização econômica dos anos 90. A 

indústria no seu apogeu chegou a contribuir com 22% do PIB1571 sendo que essa 

parcela caiu para 17% no inicio dos anos 90 e não tem se alterado 

significativamente na última década girando ao redor de 15% do produto. A 

participação da indústria de bens de consumo não duráveis no total da produção 

industrial permaneceu praticamente intacta desde o Golden Age até meados da 

década de 90, oscilando entre 40 e 50%. Já a produção de bens duráveis e de 

capital teve dois momentos marcantes: pré 1975, quando sua participação passou 

de 6.3% para 16.6%, e pós 1975 quando chegou a 4.9% do total (figura 12). O 

setor industrial que melhor resistiu à abertura econômica foi o setor têxtil, 

tradicional no Perú e que vai se consolidar a partir de 90 como veremos adiante. 

                                                      
15 Instituto Nacional de Estatística e Informatica - INEI 
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Figura 11: PIB (var. %). 

Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 
 

Figura 12: composição da indústria. 

Fonte: Jimenez (1998). 
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 As alterações sofridas no setor industrial tiveram um impacto negativo 

sobre o emprego. A abertura econômica tinha um custo em termos do número de 

empregos que não muitos estavam dispostos a pagar. Entretanto, a crise peruana 

era de tamanha magnitude que esse fato foi até certo ponto desconsiderado. Com a 

forte contração do PIB nos anos 80 já se vinha observando um aumento do 

número de desempregados. Os níveis de desemprego médio entre 1990-1995 

aumentaram em 3.11% se comparado com o desemprego médio entre 1985-1989 

(5.35% contra 8.46%)1672 havendo uma mudança no perfil do mercado de 

trabalho. O aumento do desemprego ocorreu basicamente nos setores ligados à 

produção de bens de capital e de consumo duráveis. No curto prazo, esse aumento 

era esperado porque os setores que estavam se contraindo eram justamente os 

que empregavam mais. 

 Os empregos perdidos para a indústria no período de liberalização foram 

absorvidos pelo setor primário - reduzindo-se a participação das grandes 

empresas em detrimento das pequenas - e informal que a propósito já se mostrava 

crescente mesmo nos anos 80 dada a impossibilidade de absorção de toda a mão 

de obra (SAAVEDRA, 1996). 

 O início do século XXI foi também o início de uma nova etapa no 

desenvolvimento econômico peruano, com a saída do presidente Fujimori1773 e a 

entrada por via democrática do economista Alejandro Toledo. Os anos que se 

seguem serão caracterizados pela continuidade da abertura iniciada na década 

anterior, um crescimento forte e a rejeição a uma maior intervenção do Estado na 

Economia. 

 

4. Anos 2000, estabilidade e retomada do crescimento 
 

 As dificuldades no balanço de pagamentos e a necessidade de modernizar 

o país motivaram o processo de industrialização na década de sessenta através da 

substituição de importações. Os efeitos desastrosos da forma como foi conduzido 

esse processo no Peru se refletem na acentuada mudança que observamos na 

política econômica adotada a partir da liberalização iniciada na década de 90.  

                                                      
16 Base de dados do FMI. Calculo das médias próprio. 
17 Fujimori, acusado de corrupção e crimes contra os direitos humanos, fugiu para o Japão onde 
permaneceu até 2005. Nesse ano ele viajou para o Chile – se especula ainda muito sobre os motivos 
dessa viagem – onde foi preso, extraditado para o Perú dois anos depois e julgado junto com seu braço 
direto Vladimiro Montesinos – capturado na Venezuela em 2001. Hoje cumpre pena de 25 anos de 
prisão e ainda enfrenta outros processos da mesma natureza. 
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Tendo sido alcançada a estabilidade macroeconômica, com o controle da inflação, 

dos gastos públicos e uma reestruturação do sistema produtivo, o país tem 

retomado um crescimento robusto e não fragmentado. 

 A política econômica tem se voltado desde então a um crescimento 

voltado para fora, sustentado pelas exportações e pelo investimento externo 

direto, sendo que há uma crescente importância da pequena e microempresa 

(mypes) principalmente no mercado de trabalho. Esse tripé é resultado direto das 

experiências negativas anteriores à liberalização e será mais bem trabalhado 

adiante sendo sempre feito um link com os períodos tratados anteriormente. 

Tanto o PIB quanto as exportações e a conta financeira têm apresentado a mesma 

tendência como pode ser apreciado na figura 1318.74 

 

 
 

Figura 13: PIB/Exportações/Fluxo de capitais. 

Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 O crescimento médio observado na primeira década dos anos 2000 é da 

ordem de 7% ao ano (figura 14) tendo sido interrompido momentaneamente em  

                                                      
18 As curvas foram obtidas pela superposição da “Conta capital e financeira” e da “Exportações totais” 
sobre o “PIB”. 

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

260000

280000

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

Export. Totais (mill.
US$)

Conta capital e
financeira (mill. US$)

PIB (mill. S/. de 1994)



  

185 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2011 

 

2009 pelos efeitos da crise norte-americana. No ano seguinte os patamares do 

período pré-crise foram retomados, havendo uma expansão do produto de quase 

9%. O clima de otimismo geral foi reforçado com a elevação do grau de 

investimento do país pelas principais agências medidoras de risco19.75 Como o 

crescimento é sustentado pelo ritmo das exportações e um elevado nível de 

Investimento Externo Direto (IED), a maior prioridade da política econômica tem 

sido justamente garantir a estabilidade macroeconômica. As autoridades centrais 

também têm feito esforços significativos visando reduzir os conflitos sociais 

principalmente na região mineradora e de selva para desse modo aumentar a 

atratividade dos investimentos especialmente em infraestrutura, mineração e no 

setor energético20.76 

 

 
 

Gráfico 14: PIB real (var. %). 

 Fonte: BCRP. Elaboração própria. 
 

                                                      
19 BBB pela Standard & Poors, BBB pela Fitch Ratings e Baa3 pela Moddy’s para dívida soberana em 
moeda externa. 
20 Perú e Brasil, por exemplo, subscreveram um convênio de integração energética em 2008, assinado 
em 2010 em que empresas brasileiras estão autorizadas a investir no setor energético peruano por um 
prazo de 30 anos, sendo que o excedente produzido durante o período de vigência do acordo será 
exportado para o Brasil. 

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



  

186 

 

Estruturalismo, liberalismo e o crescimento econômico peruano no período 1950-2010 

 

 A evolução geral do PIB peruano desde os anos 50 até 2010, observada na 

figura 15, nos permite fazer uma clara divisão, até mesmo visual, dos três 

momentos históricos com que estamos trabalhando. Entre 1950 e 1975 

observamos um crescimento contínuo justamente no período chamado de Golden 

Age até os primeiros dez anos da ISI. A ele se seguem praticamente vinte anos de 

oscilações e estagnação econômica e por fim observamos a retomada acelerada do 

crescimento até 2010. 

 

 
 

Gráfico 15: PIB (Mill.S/.de 1994). 

Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 A renda per capita voltou a crescer depois da forte contração de 20% do 

ultimo qüinqüênio da década de 80. Durante os cinco primeiros anos da abertura 

econômica, ela registrou uma expansão de 18% sendo que nos cinco anos 

seguintes, com o efeito da crise asiática e russa, a expansão foi de apenas 2.5%. 

Reforçamos assim a idéia de que a estabilização que se seguiu à grande depressão 

conseguiu apenas neutralizar os efeitos negativos sobre a renda do período 

anterior. Embora o grande mergulho da renda per capita tenha ocorrido na década 

de 80 ela já vinha oscilando significativamente desde 1975 com tendência de 

queda. Mesmo com a recuperação da grande depressão, os níveis de renda de 1975 

– auge da ISI - só foram recuperados em 2006. Nos anos 2000, observa-se um 

crescimento de 54% da renda per capita sendo que entre 2005 e 2010 o  
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crescimento foi de 34%. Se compararmos com os anos dourados da ISI, sua 

expansão foi de proporções semelhantes, sendo que o crescimento então foi de 

cerca de 50% para um período cinco anos maior. Os indicadores de pobreza que se 

mantiveram praticamente constantes em 50% entre 1975 e 2005, com pico de 

55% em 1991 e vale de 38% em 1985, caíram sistematicamente desde 2005 a 

taxas médias de 3.5% a.a. segundo o Banco Mundial passando de 48.7% naquele 

ano para 31.3% em 2010, justamente quando a renda per capita ultrapassa a 

observada em 1975 (ver figura 16). 

 

 
 

Figura 16: PIB per capital (Mill. S/. de 1994). 

Fonte: BCRP e Banco Mundial. Elaboração própria. 

 

4.1. Novo modelo de crescimento: Investimento Externo Direto (IED) e 

comércio externo 

 À semelhança do que vinha ocorrendo no Chile, o Peru passou a promover 

tratados bilaterais de livre comércio (TLC) com seus principais sócios comerciais. 

Cerca de 95% de todas as exportações e importações são cobertas por esse tipo de 

acordo21.77 Os TLCs são tratados entre dois ou mais países em que ambas as partes 

concedem preferências aduaneiras e a redução de tarifas de importação, sendo 

que na maioria das vezes as tarifas são eliminadas ou quase eliminadas. Faz parte  

                                                      
21 Ministério de Comercio Exterior – Perú, 2011 
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de sua negociação a incorporação de termos referentes à propriedade intelectual, 

legislação trabalhista e ambiental, serviços financeiros e investimentos. 

 O país tem acordos desse tipo com a Comunidade Andina das Nações 

(CAN, membro fundador), o MERCOSUL (membro associado), China, Estados 

Unidos (EUA), União Européia (UE), Coréia do Sul, México, Singapura, Canadá, 

Chile, Tailândia e Honduras. Atualmente 29% das exportações peruanas têm como 

destino a América do Norte, outros 29% vão para a Europa, 25% vão para a Ásia e 

16% correspondem aos vizinhos Sul-americanos. 

 Apesar de ainda existirem controvérsias, de maneira geral tem sido 

vantajoso participar do comércio internacional. Uma posição um tanto mais 

entusiasta considera que entraves comerciais geram inevitavelmente entraves ao 

crescimento, linha seguida atualmente pelos policy makers peruanos. A criação de 

barreiras aduaneiras gera distorções de mercado já que viabiliza a produção de 

empresas que em condições normais não conseguiriam se sustentar frente à 

concorrência internacional, sendo que na prática o consumidor final paga mais 

caro por um produto de menor qualidade. Durante a década de 1980 a tarifa media 

de importação era de 65% tendo sido bruscamente reduzida para menos de 30% 

em 1990, processo que continuou gradativamente e foi consolidado com a política 

dos tratados de livre comercio mantendo-se hoje em menos de 10%22.78 Embora os 

efeitos negativos de uma abertura sobre o emprego sejam motivo de cautela, o 

mesmo como já vimos não aconteceu no Peru. Até 1990 a maior parte das 

indústrias de bens de consumo duráveis conseguia operar no país graças a esse 

tipo de distorções, embora sua produtividade fosse muito baixa. Com a 

liberalização e a introdução do novo modelo de desenvolvimento, apenas 

deveriam existir no país atividades em que se dispusesse das necessárias 

vantagens comparativas, criadas a partir de grandes investimentos em 

infraestrutura. 

 Embora o Estado participe como coordenador e regulador dos grandes 

projetos de infraestrutura, sua execução e administração são entregues sempre 

que possível ao setor privado. Assim, os principais portos, aeroportos, estradas e 

ferrovias estão concessionados ou em processo de concessão a operadores 

privados23.79 No âmbito regional, por exemplo, o Peru faz parte do projeto de  

                                                      
22 BCRP 
23 As principais rodovias do país já se encontram sob administração privada bem como boa parte do 
setor energético. O aeroporto de Lima está sob concessão a um consorcio de capitais alemães, norte 
americanos e peruanos, LAP. O principal porto no Callao está sob o controle de Dubai Ports e APM 
Ports. 
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integração regional IIRSA, participando da Corporação Andina de Fomento (CAF) 

no financiamento de obras de infraestrutura principalmente em transporte e 

energia sendo que a rodovia interoceânica2480 – primeira obra inaugurada pelo 

IIRSA - foi executada e será administrada por empresas privadas. Como a maior 

parte dos investimentos realizados no país provem do exterior, sejam eles em 

infraestrutura ou não, tem ocorrido um natural e forte aumento do fluxo de 

capitais, como pode ser observado na figura 18. 

 

 
 

Figura 17: Comércio exterior. 

Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 Na década de 90 já era possível apreciar um significativo crescimento das 

exportações e importações ao contrário do que ocorreu no período pré 90. O 

crescimento torna-se mais acentuado a partir do ano 2000, sendo que o comércio 

externo total (somando importações e exportações), que até então não 

ultrapassara a casa dos US$20 bilhões, chegou a quase US$65 bilhões em 2010 

(figura 17). 

                                                      
24 Em 2011, Perú e Brasil inauguraram a rodovia interoceânica, dentro do projeto IIRSA, rodovia que 
liga o oceano Pacífico ao Atlântico através da Amazônia brasileira/peruana. 
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Figura 18: conta capital e financeira (Mill. US$). 

 Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 A proporção do comércio exterior total peruano em relação ao PIB 

manteve-se estável durante o Golden Age ao redor de 32% e 33% do PIB nas 

décadas de 1950 e 1960. Durante os anos 70, houve uma queda significativa para 

28%, revertida na primeira metade da década de 80 e que trouxeram a 

importância relativa novamente ao redor de 33%. Os últimos cinco anos da 

década, seguindo a depressão econômica, mostram a contração das transações 

comerciais que caíram para pouco menos de 25% do PIB. A tendência de queda 

permanece nos anos 90 apesar da melhora no fim da década, mantendo-se ao 

redor de 23% do PIB. Por fim, nos últimos dez anos essa proporção aumenta para 

35% entre 2000 e 2005 e 42.5% entre 2005 e 2010. Os destinos das exportações 

peruanas cresceram de forma mais tímida, passando de 162 países para 180 

também no mesmo período25.81 

 Os fluxos da conta financeira se mantiveram pouco expressivos até os 

anos 70, quando a substituição de importações implicou a entrada de capitais 

estrangeiros que possibilitaram a ISI. A deterioração da situação econômica na  

                                                      
25 Asociación de Exportadores - ADEX 
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década seguinte teve como conseqüência uma massiva fuga de capitais maior que 

a anterior entrada. O quadro é revertido com a abertura de 1990 e tem seu pico 

com a privatização das estatais desse período. Entretanto, a maior entrada de 

capitais se observa justamente no pós 2000 havendo uma brusca queda, resultado 

da crise de 2009 seguida de uma intensa recuperação no ano seguinte. A maior 

parte dos investimentos recebidos tem justamente sido direcionada para o setor 

de mineração e de infraestrutura (energia, transporte, comunicações). 

 Proinversión, ente estatal encarregado de promover o investimento 

privado no país, calcula que o estoque total de investimento externo chega a US$ 

20.78 bilhões mantendo a tendência de alta que se inicia em 1994 juntamente com 

o processo de privatizações (figura 19). O estoque de investimento externo pós-

liberalização apresenta dois momentos: o primeiro entre 1994 e 2001 e o segundo 

entre 2004 e 2010. No primeiro período, a forte entrada de capitais estrangeiros 

justifica-se pelo processo de privatizações iniciado por Fujimori como parte do 

plano de estabilização macroeconômica e da própria abertura econômica. Esta 

etapa se encerra com a saída de Fujimori do poder em 2001. Depois de se manter 

estagnado por três anos, inicia-se em 2004 o segundo período, caracterizado não 

mais pela venda de empresas estatais, mas pelos investimentos em mineração – 

que correspondem a ¼ do estoque total – e infraestrutura. Espanha e os Estados 

Unidos figuram como os principais países de origem do investimento com 36% do 

estoque total. 
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Gráfico 19: estoque de investimento externo. 

Fonte: Proinversión.  Elaboração própria. 

 

4.2 Novas críticas ao novo modelo 

 Como o déficit em infraestrutura ainda é muito elevado, estimado em 

quase US$40 bilhões (cerca de 25% do PIB)26,82 e o Perú é um país com 

abundância de recursos naturais, é razoável o desempenho do setor primário ser 

muito superior ao do setor secundário. Embora tanto o setor tradicional como o 

não tradicional tenham aumentado o volume exportado, os elevados preços 

internacionais das commodities refletem o gigantesco aumento das exportações 

primárias. À semelhança do que era nos anos 60, a base das exportações peruanas 

é constituída de produtos minerais, como ouro, prata, cobre e zinco, com pouco 

valor agregado, sugerindo uma retomada do modelo primário exportador da época 

(ver figuras 20 e 21). 

 

 
 

Figura 20: composição das exportações. 

Fonte: BCRP. Elaboração própria. 
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0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1
9

5
0

1
9

5
4

1
9

5
8

1
9

6
2

1
9

6
6

1
9

7
0

1
9

7
4

1
9

7
8

1
9

8
2

1
9

8
6

1
9

9
0

1
9

9
4

1
9

9
8

2
0

0
2

2
0

0
6

2
0

1
0

Export.
produtos
tradicionais
(mill. US$)

Export. prod.
Não
tradicionais
(XNT) (mill.
US$)



  

193 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2011 

 

 A baixa elasticidade-renda dos produtos primários em comparação com os 

industrializados2783 tem sido apontada no longo prazo como o principal entrave 

para a sustentação das taxas de crescimento. Uma economia primário exportadora 

tem dificuldades de acompanhar o crescimento mundial já que a demanda por 

seus produtos rapidamente é saturada. Marta dos Reis e Viviane Luporini (2010) 

estimaram a elasticidade renda da pauta exportadora brasileira e obtiveram para 

o setor extrativo mineral, excluindo a China, um valor significativamente inferior a 

1% (0.77% a 0.82%) que embora corresponda ao caso brasileiro, não dista muito 

do peruano já que os destinos finais são praticamente os mesmos. O crescimento 

chinês na última década tem criado uma situação excepcional em que existe no 

médio prazo expectativas de que a demanda por produtos tradicionais não se 

reduza, permitindo o crescimento de economias com características semelhantes à 

peruana. Em 2010 a China superou os EUA como principal sócio comercial 

peruano, com um comercio bilateral de US$10 bilhões2884 embora os norte-

americanos ainda sejam o principal destino das exportações29.85 

 

 

                                                      
26 Este argumento é na realidade uma contextualização das antigas críticas levantadas por 
estruturalistas sobre a deterioração dos termos de troca. 
27 Câmara de Comércio Perú China 
28 SUNAT – Aduanas. Os valores são correspondentes ao ano 2010. As estimativas governamentais são 
que em 2011 a China também se transforme no principal destino das exportações peruanas. Segundo a 
Câmara de Comercio Perú China, em 2010, 81% das exportações peruanas com destino ao país asiático 
foram de commodities minerais. 
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Figura 21: composição das exportações tradicionais. 

Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 A grande disponibilidade de recursos minerais, os elevados preços do 

minério no mercado internacional e consequentemente os pesados investimentos 

que o setor tem recebido nos últimos anos, vêm fazendo com que as exportações 

do setor superem amplamente o restante da pauta em seu conjunto. A proporção 

das exportações minerais tem crescido significativamente no período em questão, 

passando de 46% em 2000 para 56% em 2005 e por fim 61% em 2010. 

 Segundo Efraín Gonzáles (2004) a Economia peruana ao seguir um 

modelo de crescimento primário exportador perde ao dispor de um efeito 

multiplicador interno limitado. Essa é outra forte crítica que tem recebido o atual 

rumo da política econômica, retomando as observações levantadas pelos 

estruturalistas nos anos 50. O setor industrial tem um efeito multiplicador 

superior ao do setor primário ao permitir a organização de economias de escala 

integradas (GONZÁLEZ, 2004). 
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Figura 22: composição das exportações não tradicionais. 

Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

 

 Mesmo que de menores dimensões, as exportações de produtos não-

tradicionais, que correspondem a setores que agregam valor ao produto, tem peso 

importante no total exportado. Merece destaque o desempenho da indústria têxtil 

e da química, ainda mais porque não estão diretamente ligados a atividades 

tradicionais. Conhecida pela qualidade de seu algodão, a indústria têxtil peruana 

tem se consolidado e modernizado no último decênio, apesar da valorização 

cambial e da crise de 2009. A indústria química por sua vez tem passado por um 

bom momento recente. Estão previstos importantes investimentos no setor, 

inclusive com a criação da indústria petroquímica em parceria com empresas 

brasileiras29.86 As demais estão basicamente ligadas de alguma forma à agricultura 

ou à mineração, sendo o caso da metalurgia, siderurgia e de produtos 

agropecuários com algum valor agregado, como pode ser apreciado Na figura 22. 

 O bom desempenho do setor exportador permitiu um incremento das 

reservas internacionais que hoje equivalem a 30% do PIB (cerca de US$50 bilhões) 

e a superação do velho problema da balança comercial (ver figura 23), entretanto 

os efeitos colaterais sobre o câmbio acabam sendo negativos para outros setores 

menos competitivos. Um círculo vicioso forma-se quando o setor mais competitivo 

atrai a maior parte dos investimentos, há um aumento das exportações e uma 

conseqüente valorização cambial – estímulo à importação - a ponto de 

desestimular quase completamente qualquer outro tipo de atividade produtiva, 

concentrando ainda mais os investimentos e repetindo o ciclo, chamado de doença 

holandesa. 

 Existem divergências com relação à recente valorização do nuevo sol e 

uma possível doença holandesa, tendo a mineração como atividade responsável da 

valorização cambial. Embora ainda seja muito cedo para fazer semelhante 

afirmativa, (ALARCO, 2011) há indícios que sugerem que caso a moeda continue a 

se valorizar, gradativamente pode-se incorrer no referido problema. Essa opinião 

é compartilhada por acadêmicos como Efrain Gonzales e Adrián Flores Konja. No 

estudo realizado por Alarco, seria necessário um cambio de 3/1 (S./US$) para  
 

                                                      
29 Em 2008 as empresas brasileiras Braskem e Petrobras conjuntamente com a estatal PetroPerú 
assinaram um acordo para a realização de estudos de viabilidade técnica e econômica para a instalação 
da primeira planta petroquímica no Perú utilizando o gás de Camisea. Em 2011 a estatal venezuelana 
PDVSA acordou sua entrada no projeto petroquímico. 
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sustentar a atividade industrial. Como o mesmo encontra-se hoje por volta de 

S./2.75, o autor conclui que ainda não é possível demonstrar estatisticamente os 

efeitos negativos da doença holandesa, embora possa ser observada uma perda de 

competitividade de alguns setores decorrente das recentes valorizações. 

 

 
 

Gráfico 23: balança comercial. 

Fonte: BCRP. Elaboração própria. 

  

 No longo prazo, espera-se que os investimentos que tem sido feitos em 

infraestrutura, somados ao IED, reduzam o hiato atualmente existente, 

viabilizando o crescimento de outros setores. O objetivo primordial do atual 

modelo tem sido garantir a produção de setores que dispõem de vantagens 

comparativas para concorrer com a oferta externa, sendo a redução da brecha em 

infraestrutura o principal mecanismo para garantir aumento da competitividade 

nacional. A prioridade dos investimentos públicos está direcionada no que Bonelli 

(1996) chama de “políticas horizontais” não direcionadas para setores específicos. 

O crescimento econômico demanda um aumento da capacidade produtiva que está 

intimamente ligada à disponibilidade de infraestrutura adequada. 

 Ao concentrar seus esforços nas políticas horizontais o Perú abre três 

frentes de crescimento. A primeira continua baseada no aumento da renda interna  
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decorrente das exportações de produtos tradicionais. Nesse caso a redução de 

gargalos logísticos e estruturais aumenta a competitividade de um setor 

tradicional já consolidado. Na segunda, a redução da brecha estrutural viabiliza 

setores que não tinham condições de produzir dados os grandes sobre-custos e 

mais uma vez, voltados para a exportação, permite elevar a renda interna com 

base na demanda externa. A última frente é resultado do aumento da renda 

interna. Atualmente o mercado consumidor peruano é ainda muito pequeno e 

fragmentado. A produção de bens com maior valor agregado resultará do aumento 

da capacidade da demanda nacional que só pode ocorrer com o aumento da renda, 

resultado das duas frentes anteriormente mencionadas. De assim ocorrer, haverá 

nos próximos anos uma natural diversificação da atividade econômica, da pauta de 

exportações e do mercado consumidor peruano acompanhado da sustentação das 

taxas de crescimento. 

 

4.3 Mypes e os TLCs 

 A importância das mypes está no peso que elas têm no mercado de 

trabalho, sendo responsáveis por empregar cerca de 70% da população 

economicamente ativa (PEA) peruana e por aproximadamente de 40% do PIB. 

Embora contribuam com uma parcela pequena das exportações, um grande 

número delas participa no setor. O Ministério de Turismo y Comercio Externo 

(Mincetur) estimou que em 2009, 62% das exportadoras peruanas, de um total de 

5200, correspondiam a micro e pequenas empresas, enquanto que no valor total 

exportado elas contribuíam com 3%. 

 Dada a relevância deste tipo de empresa na Economia peruana, a 

incorporação do país ao comércio internacional também é vista como vantajosa 

para elas. Como sua produção e vendas são de pequena escala, a entrada de seus 

produtos no exterior se dá através de certo nível de diferenciação e um elevado 

padrão de qualidade (CEVALLOS, 2010). A redução das tarifas alfandegárias e 

restrições à importação são interessantes para essas empresas desde duas 

perspectivas. Primeiro ao facilitar o seu acesso ao mercado consumidor dos 

respectivos parceiros comerciais e segundo ao fato da contrapartida nacional 

permitir a modernização da sua produção, a partir da importação facilitada de 

máquinas e equipamentos. É nesse contexto que os TLCs surgem como uma 

alternativa de crescimento para essas empresas. O seu impacto sobre o emprego e 

conseqüentemente sobre a renda é mais que significativo e os governos,  
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especialmente depois de Fujimori, tem dado estímulos para sua inserção no setor 

exportador. 

 Os maiores problemas que a micro e pequena empresa tem enfrentado 

não só em matéria de comércio exterior, mas na sua própria sobrevivência estão 

relacionados à capacidade de se inserir na economia formal e de atingir os 

elevados níveis de qualidade exigidos para ingressar no mercado, especialmente o 

externo. Embora a legislação trabalhista e tributária tenha sido simplificada de 

modo a tornar mais vantajosa sua saída da informalidade, ainda existem muitos 

entraves burocráticos e o acesso ao crédito é bastante restrito30.87 O atual governo 

de Ollanta Humala tem apresentado propostas para aumentar a competitividade 

das mypes, entretanto elas ainda estão em fase de estudo. 

 

5. Conclusão 

 

 Mais do que em outros países da região, a experiência estruturalista e 

liberal da última metade do século XX deixaram marcas profundas na estrutura 

econômica e no planejamento da política econômica no Peru. A evolução da 

economia peruana entre 2000 e 2010 é resultado direto de um trauma gerado pela 

grande depressão de 89 quando se instaurou no país um verdadeiro caos 

econômico com reflexos em toda a sociedade peruana. A compreensão não só da 

política economica peruana, mas da evolução social e cultural do país não podem 

ocorrer sem a distinção destes dois claros momentos históricos e sua importância 

para o povo peruano. 

 O estruturalismo nacionalista através de uma política de industrialização 

via substituição de importações permitiu o surgimento de uma indústria líder, 

entretanto não competitiva e incapaz de gerar inovação endogenamente, 

dependente da importação de insumos e bens de capital bem como do 

protecionismo estatal. A grande depressão de 89 foi o resultado do esgotamento de 

um modelo de crescimento que não conseguiu solucionar o problema no balanço 

de pagamentos a que inicialmente se propôs e da crise fiscal estatal, culminando 

com a declaração de moratória e a tentativa de estatização do sistema bancário. As 

perdas em termos de renda que se observam durante toda a década de 80 só serão  
 

                                                      
30 A demanda por crédito tem sido suprida praticamente em sua totalidade pelo setor privado. Todos os 
governos desde a abertura econômica tem se declarado contra o ingresso do estado como financiador 
direto, embora hajam propostas ainda não concretizadas de facilitar o acesso às fontes de 
financiamento. 
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recuperadas na década seguinte, o que significa uma perda real de 20 anos em 

relação ao mundo em matéria de crescimento. Os níveis de renda per capita de 

1975 só vieram a ser recuperados em 2006 embora esse valor tenha sido superado 

em 30% nos últimos quatro anos. 

 A crise do modelo de substituição de importações deu lugar a uma 

abertura radical e quase inquestionada por parte dos policy makers e da sociedade 

de maneira geral. A linha liberal seguida desde então tem permitido retomar a 

expansão da renda de maneira especial na última década. O novo modelo de 

desenvolvimento se opõe diametralmente ao estruturalismo nacionalista na 

medida em que é pautado por um crescimento via exportações com pouco 

intervencionismo estatal. O crescimento dos últimos dez anos sustenta-se no 

aumento do comercio exterior, através da promoção de tratados de livre comércio, 

e os fortes incentivos dados ao investimento externo direto. Dessa forma é o 

dinamismo do setor exportador e os pesados investimentos especialmente em 

infraestrutura que tem sustentado a expansão do produto. Nesse contexto o papel 

do estado tem se limitado ao de agente regulador da atividade econômica. 

 As principais críticas recebidas dizem respeito ao forte peso das 

commodities especialmente minerais na pauta de exportação, dada sua baixa 

elasticidade renda e pequeno efeito multiplicador interno. Entretanto, no longo 

prazo espera-se que ditos inconvenientes sejam superados na medida em que o 

investimento em infraestrutura reduza o déficit atualmente existente, aumentando 

a competitividade dos setores tradicionais e conferindo vantagens comparativas 

para outros setores da economia, viabilizando assim uma diversificação da 

produção sem gerar distorções de preços. A consolidação do mercado interno, 

atualmente fragmentado, como resultado do aumento de renda proveniente do 

setor exportador potencializará o efeito da redução da brecha infraestrutural. 
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Resumo 

 A análise baseou-se em 240 questionários respondidos por alunos de 

graduação em Ciências Econômicas da Universidade de Brasília. A partir deles, 

buscou-se fazer uma descrição completa das características desses estudantes e, 

num segundo momento, estimar modelos econométricos para identificar as causas 

do desempenho acadêmico, medido a partir do Índice de Rendimento Acadêmico 

(IRA) da UnB.  

 

Palavras-Chave: Rendimento acadêmico; UnB; ensino superior; econometria; 

MQO; máxima verossimilhança. 
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1. Introdução 
 

Estudos empíricos acerca dos estudantes brasileiros são escassos. Pouco se 

sabe das características socioeconômicas e acadêmicas dos universitários 

brasileiros. Na UnB, isso é um pouco diferente, graças a pesquisas como Francis e 

Tannuri-Pianto (2010) e Velloso (2006). Esses trabalhos são motivados pela 

singular política da UnB ao adotar cotas raciais para ingresso no vestibular, o que 

exige estudos para a verificação de sua eficácia. 

A pesquisa aqui apresentada utilizou dados inéditos provenientes de 240 

questionários aplicados entre alunos de ciências econômicas da Universidade de 

Brasília (UnB). O presente trabalho tem dois objetivos. O primeiro é descrever as 

características gerais desses estudantes, tanto socioeconômicas quanto 

acadêmicas. Num segundo momento, são apresentados modelos econométricos 

com o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) como variável dependente. Ao final, 

ainda há uma regressão logística para a determinação da probabilidade de 

reprovação do aluno. Com esses modelos, é possível mensurar o efeito de vários 

hábitos dos estudantes em seu rendimento, bem como diferenças entre grupos 

(selecionados por sexo, modo de ingresso na universidade, entre outros). 

Em geral, mesmo em países desenvolvidos, pesquisas que tentam 

encontrar os determinantes do desempenho acadêmico dos estudantes são 

insuficientes, visto que o tema ainda levanta muitas questões (Stinebrickner e 

Stinebrickner, 2008). Há uma forte corrente que defende a importância do esforço 

para se alcançar boas notas. Atualmente, existe certo consenso acerca da 

importância da quantidade e qualidade do estudo (além da frequência às aulas) na 

determinação do rendimento. Depois do polêmico artigo de Shuman et al. (1985) 

que apresenta várias pesquisas na Universidade de Michigan que não conseguiram 

encontrar evidências de que horas de estudo eram importantes para o 

desempenho, os trabalhos mais recentes têm convergido para resultados 

diferentes desse, ou seja, ressaltando a importância do estudo nas notas. 

A pesquisa aqui divulgada, além de investigar se o esforço é importante 

para o rendimento, também busca analisar os efeitos da vida social dentro do 

campus no rendimento acadêmico dos alunos. Esse tipo de abordagem é escasso 

na literatura (BRINT E CANTWELL, 2008; DURAND E RAU, 2000) e tem resultados 

divergentes. Na amostra, o esforço (estudo e assiduidade) foi bastante significativo 

na determinação do IRA, enquanto que a vida social no campus, como frequência  
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ao Centro Acadêmico e à festas, não afeta o rendimento dos alunos (as estimativas 

não foram estatisticamente diferentes de zero). 

Os resultados encontrados devem ser interpretados muito mais como um 

estudo de caso acerca dos estudantes de economia da UnB do que propriamente 

um teste empírico da teoria do esforço na educação (SHUMAN ET AL., 1985; 

DURAND E RAU, 2000; MICHAELS E MIETHE, 1989). O intuito também não é 

estimar uma “função de produção" para a educação (Stinebrickner e Stinebrickner, 

2008), apesar dos modelos. Esse artigo se assemelha muito mais aos trabalhos de 

Brint e Cantwell (2008) e Stinebrickner e Stinebrickner (2004), interessados em 

investigar os determinantes do rendimento entre estudantes de um lugar 

específico, no caso a Universidade da Califórnia e o Berea College, 

respectivamente. 

Na seção 02, há uma explicação acerca da base de dados utilizada, como ela 

foi coletada e a organização do questionário aplicado. A seção 03 faz uso de 

estatística descritiva para analisar aspectos gerais dos estudantes. Os modelos a 

serem estimados são apresentados na seção 04. Os resultados e a análise desses 

modelos estão na seção 05.  Na seção 06, há um modelo alternativo para estimar a 

probabilidade de reprovação do indivíduo utilizando regressão logística. Por fim, a 

seção 07 é de conclusão e breve discussão. 

 

2. Base de dados utilizada 
 

A base de dados foi obtida a partir de questionários aplicados em 

disciplinas obrigatórias representativas entre o segundo e sétimo semestres do 

curso de Ciências Econômicas da Universidade de Brasília2.89 Além disso, alguns 

questionários foram aplicados no Centro Acadêmico. Os alunos eram orientados a 

preencher todo o questionário com atenção e seriedade. Os questionários foram 

aplicados no final de agosto e início de setembro de 2011 e as perguntas se 

referiam ao semestre letivo anterior (primeiro de 2011). No apêndice 01, é 

possível ver o questionário aplicado. 

                                                      
2 As turmas foram: Economia Quantitativa 1 e Evolução das Ideias Econômicas e Sociais do 2º 
semestre, Microeconomia 1 do 3º, Macroeconomia 1 e Economia Política do 4º, Macroeconomia 2 e 
Teoria do Desenvolvimento Econômico do 5º, Economia do Setor Público do 6º, Técnicas de Pesquisa 
em Economia e Política Econômica Brasileira do 7º. Agradeço aos professore dessas disciplinas, que, 
gentilmente forneceram seu tempo de aula para a execução dessa pesquisa. Também agradeço a todos 
os alunos que responderam, muitos deles mostrando grande interesse nos resultados. 
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Foram obtidos 240 questionários válidos. Esse número corresponde a 53% 

do total de matriculados no curso de Ciências Econômicas (454, segundo a 

Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) da UnB). Se desconsiderarmos os 

que não estão cursando nenhuma matéria entre o 2º e 7º semestres (como os 

ingressantes e concluintes), o número de possíveis entrevistados cai para 370. 

Assim, a amostra corresponde a 65% da população. 

Na obtenção dos dados, deve-se ressaltar que o questionário foi 

desenvolvido para evitar qualquer identificação do respondente. Como o condutor 

da pesquisa conhecia muitos dos alunos, as perguntas tiveram que ser adaptadas 

para evitar constrangimentos e omissões (LAVRAKAS, 2008). Perguntas sobre a 

cidade de nascimento e moradia da pessoa, além de seu semestre de ingresso na 

UnB tiveram de ser excluídas. Mas, outras questões foram incluídas no intuito de 

amenizar esse problema, como idade e tempo de transporte até o campus. 

 A primeira parte do questionário apresentava questões acerca de dados 

socioeconômicos dos alunos, como sexo, idade, educação da mãe e pai, renda 

familiar, tipo de escola no ensino médio e modo de ingresso na UnB questões 

relevantes para traçar o perfil do aluno do curso e verificar as diferenças dentro da 

amostra. 

O questionário prossegue com questões concernentes ao primeiro 

semestre de 2011. O intuito é investigar os hábitos dos estudantes e, 

principalmente, as relações desses hábitos com o desempenho acadêmico. Para 

isso, foi perguntado o número de vezes por semana que o aluno frequentou a 

Biblioteca Central dos Estudantes (BCE) e o Restaurante Universitário (RU) e sua 

frequência mensal ao Centro Acadêmico, Happy Hour's, festas e bares próximos a 

UnB. Depois, o aluno respondeu se foi monitor, se trabalhou durante o semestre, o 

tempo de estudo por semana e o tempo de estudo no dia anterior a uma prova. 

Também havia duas questões subjetivas sobre a escala (de 0 a 10) de motivação e 

ingestão de álcool durante o semestre anterior. 

Ao final, cada um devia preencher as menções de todas as disciplinas 

cursadas no último semestre, indicando possíveis trancamentos. A partir disso, foi 

calculado o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) do 1/2011, de acordo com o 

cálculo oficial da Universidade (SAA)3.90 Requisitar que o estudante reportasse  

                                                      
3 O Índice de Rendimento Acadêmico é calculado pela fórmula:  

IRA = [  
                 

  
]   
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suas menções é um recurso melhor do que perguntar o IRA diretamente, pois 

todos tendem a lembrar seu desempenho no semestre anterior, mas não o 

acumulado. Muitos não sabem seu IRA e tendem a superestimar seu rendimento 

(LOPUS E MAXWELL, 1994). Segundo esses autores, isso é mais recorrente em 

alunos com baixo rendimento, o que enviesaria os dados. Além disso, devemos 

lembrar que esses são dados de cross-section, e como tal, são representativos da 

população em um período específico do tempo, ou seja, o primeiro semestre de 

2011. Se fosse perguntado o IRA acumulado do indivíduo, todo o questionário teria 

que ser reformulado no intuito de perguntar os hábitos do curso inteiro. Como 

demonstrado por Bradburn e Sudman (1973) os erros em dados auto reportados 

aumentam muito com o tempo. Assim, perguntas que se referem a períodos mais 

recentes geram dados mais robustos, por isso a opção de abordar apenas o 

semestre mais recente. 

Como é esperado e amplamente discutido na literatura, pesquisas desse 

tipo (surveys) geralmente produzem dados com algum tipo de erro de mensuração. 

Como grande parte do que foi perguntado se referia a períodos passados, é de se 

esperar que os dados não sejam totalmente precisos. Para que os resultados dos 

modelos continuem consistentes e não-viesados, devemos supor que os erros de 

medição das variáveis não são correlacionados com a variável real (não 

observada). Isso implica que todos os alunos, em média, reportaram dados com 

erros semelhantes, independentemente de suas características. Esses erros, então, 

só aumentarão a variância dos estimadores, um problema não muito importante. 

Porém, é possível que os dados apresentem erros clássicos nas variáveis, um 

problema mais delicado, pois enviesa as estimativas (WOOLDRIDGE, 2010; 

MATHIOWETZ, 2001). Stinebrickner e Stinebrickner (2004), em uma pesquisa 

com dados em painel sobre o uso do tempo e suas consequências no desempenho  

                                                                                                                                 
DTb indica o número de disciplinas obrigatórias trancadas, DTp o número de disciplinas optativas 
trancadas, DC o número de disciplinas matriculadas (incluindo as trancadas), Pi é o peso da menção 
(SS=5, MS=4, MM=3, MI=2, II=1 e SR=0), CRi é o número de créditos da disciplina e Pei é o período no 
fluxo. Como o IRA medido é de apenas um semestre, o Pei de todos é igual a 1. Note que matérias 
obrigatórias e optativas (incluindo Módulo Livre) têm o mesmo peso, só diferindo no caso de 
trancamento. O IRA é um agregador com algumas deficiências, pois as menções indicam intervalos de 
notas muito amplos (entre 9 e 10: SS, entre 7 e 9: MS, entre 5 e 7: MM, entre 3 e 5: MI, entre 0 e 3: II e 
SR indica a reprovação por falta). Assim, um aluno com média 7 em todas as matérias pode ter um IRA 
igual a de outro com média muito maior, por exemplo, 8,5. Como essa é a medida adotada pela UnB (e 
por muitas outras universidades), a utilizaremos aqui, mas deve-se salientar que um sistema de notas 
puro e simples seria muito mais eficiente e justo. 
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dos alunos, fizeram seis surveys e mostraram que os erros delas não 

diferiam, ou seja, fazer um ou seis pesquisas não mudava significativamente as 

estimativas. 

  

3. Descrição dos dados 
 

Antes de estimar os modelos, faz-se necessário uma descrição completa 

dos dados obtidos. Com as informações coletadas, podemos investigar diversos 

aspectos socioeconômicos dos graduandos. A partir disso, é possível entender 

melhor as peculiaridades dos alunos do curso. 

A primeira questão relevante é o modo de ingresso no curso. A amostra 

revelou que mais da metade dos entrevistados ingressaram por meio de vestibular 

comum, como pode ser visto na tabela 01. O Programa de Avaliação Seriada (PAS) 

foi o meio de entrada de 66 alunos. O número de pessoas que entraram por meio 

de cotas foi muito baixo, apenas 12 em 240 (5%). Como quase 15% das vagas 

anuais são reservadas para esse grupo, a diferença é significativa. Isso pode ser 

explicado por uma possível evasão maior dos cotistas. Outra explicação seria a 

omissão, ou seja, muitos cotistas não admitiriam seu real meio de acesso, 

respondendo outras alternativas. 11 responderam que ingressaram por 

transferência e outros 12 ingressaram por outros meios. 

 

 Vestibular Cotas PAS Transferência Outros 

Total 139 12 66 11 12 

% 57,9% 5% 27,5% 4,6% 5% 

 

Tabela 01: Modo de ingresso no curso 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados 

 

O curso de ciências econômicas revelou-se de maioria masculina, fato não 

surpreendente. Dos 240, 152 são homens e 88 mulheres, o que corresponde a 

63,3% e 36,6%, respectivamente. As mulheres estudam menos (6,32 contra 7,2 

horas por semana dos homens)4,91 mas têm desempenho melhor (IRA médio de  

                                                      
4 Essa média muda quando desconsideramos os outliers (os que estudam mais de 20 horas semanais). 
Assim, a média de estudo das mulheres fica em 6 horas semanais e dos homens em 5,7. A mediana para 
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3,67 contra 3,49). Além disso, a proporção de reprovações e trancamentos entre as 

alunas foi de 33%, enquanto que a de alunos foi de 46%. Outro ponto: 55,7% das 

mulheres estão no fluxo contra 49,3% dos homens (no total, apenas 51,7% dos 

alunos estão no fluxo). A “supremacia" feminina também foi detectada em 

pesquisas recentes tanto na UnB (FRANCIS E PIANTO, 2010), quanto na 

Universidade da Califórnia (BRINT E CANTWELL, 2008). 

Uma característica que impressionou foi a elevada renda familiar dos 

estudantes. Mais da metade tem renda superior a R$ 12.000,00 mensais, como 

pode ser visto na figura 01 abaixo92. Isso mostra porque 56,6% dos maiores de 18 

anos possuem carro próprio. Também merece destaque o fato de que a moda dos 

dados é superior a R$ 20.000,00 (49 pessoas, o equivalente a 22,4% dos 219 

estudantes que não omitiram a renda). Essa variável teve o maior número de 

omissões devido à indiscrição da pergunta e ao desconhecimento da renda familiar 

por parte de alguns (isso ocorre bastante quando a renda é muito alta). Durante a 

pesquisa, foi fácil perceber o desconforto dos alunos ao responderem essa questão, 

o que pode diminuir sua precisão. Mesmo assim, pode-se afirmar que os 

resultados foram significativamente maiores do que os obtidos na pesquisa para 

as Universidades Federais do país inteiro feita pela Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). Apenas 15,5% 

dos estudantes das federais brasileiras têm renda familiar maior que R$ 8.000,00 

mensais (classe A), enquanto que entre os alunos de economia da UnB essa 

proporção chega a impressionantes 71,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                 
as alunas é de 5 horas e para os alunos, 4,5. No cálculo normal, com os outliers, a mediana é cinco para 
ambos. 
5 O último intervalo corresponde aos que têm renda indeterminada, mas superior a R$ 20.000,00. 
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Figura 01: faixas de renda dos alunos. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados 

 

Para medir a relação dos alunos com a Universidade, foi perguntada a 

frequência a lugares emblemáticos, como o Restaurante Universitário (RU), a 

Biblioteca Central dos Estudantes (BCE), o Centro Acadêmico (CA) e festas no 

campus. Apenas 42% dos estudantes afirmaram almoçar pelo menos uma vez por 

semana no RU e 25% almoçaram duas ou mais vezes. Enquanto 126 (56,6%) não 

foi uma única vez no RU durante os três meses em que ele esteve aberto no 

semestre. Com a BCE não foi diferente, 39,2% não a frequentou e apenas 37,5% 

chegou a estudar nela periodicamente (uma vez ou mais por semana). O CA foi 

frequentado pelo menos uma vez no mês por 53,3% dos alunos e 107 (44,6%) 

nem sequer o visitou no semestre. O semestre em questão foi marcado por muitos 

Happy Hour's e festas promovidas na universidade, apesar disso, um terço dos 

alunos não as frequentaram, a maioria abstêmios (54 reportaram um nível de 

ingestão de álcool de zero). Entre os que não bebem, 72,2% não frequentou a "vida 

noturna da UnB". Já entre os que gostam de beber (64 pessoas com nível de 

ingestão de álcool maior ou igual a sete), apenas 11% não o fizeram. Fica claro que 

o principal motivo para frequentar a UnB para questões não acadêmicas é a 

bebida. Isso é amplamente discutido em Durand e Rau (2000) para a Illinois State 

University e por Wechsler et al. (1998) em uma pesquisa para todo os Estados 

Unidos. 

Entre os 240 alunos da amostra, 37 (15,4%) fizeram ensino médio em uma 

escola pública. Esse número é bastante baixo, visto que mais da metade dos 

estudantes do Distrito Federal não se formam em escolas particulares (IBGE, 

2010). Foram 22 os que entraram na UnB antes de terminar o 3º ano do Ensino 

Médio, 9,2% do total. Como esses alunos só ingressam nos vestibulares do meio do 

ano, eles ocupam 20% das vagas oferecidas por esses certames. De todos os 

alunos, apenas 30 não têm pais com ensino superior completo. Em 87,5% das 

casas, algum dos pais fez faculdade e dois terços dos alunos têm pai e mãe com 

ensino superior, proporções muito altas quando comparadas com a brasileira 

(11% segundo a OCDE). 

O tempo médio que um estudante leva no trânsito de sua casa até o 

campus Darcy Ribeiro é de 28 minutos e a mediana, 20. Três estudantes 

reportaram o valor mínimo (5 minutos) e outros três o máximo (120 minutos).  
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61,7% estão no intervalo entre 15 e 30. Os alunos com carro levam, em média, 16,9 

minutos a menos para chegar na UnB (20,5 contra 37,4 dos outros). O tempo de 

viagem também é correlacionado com a renda, visto que a metade dos alunos com 

renda mais baixa leva 35,8 minutos em média para chegar à UnB contra apenas 

20,75 dos 50% mais ricos. 

Quanto ao perfil acadêmico, os alunos da economia estudam em média 

6,87 horas por semana (a mediana é de apenas 5 horas)6,93 faltam 16% das aulas e 

34,6% trabalharam ou estagiaram durante o semestre. O rendimento médio 

calculado pelo IRA foi de 3,55. Além disso, 47 pessoas foram monitoras no 

primeiro semestre de 2011, o equivalente a 19,6% da amostra. Os monitores têm 

rendimento médio de 3,89, maior que os outros (não monitores) em 0,41. A média 

de horas estudadas no dia anterior a uma prova ficou em 6,15, quase o total de 

uma semana comum. Era de se esperar que o estudo na véspera de prova fosse 

negativamente correlacionado com o estudo regular, mas isso não foi verificado. O 

coeficiente de correlação de Pearson é de apenas -0,03 e estatisticamente não 

diferente de zero. Isso quer dizer que mesmo os alunos que estudam com 

regularidade tendem a estudar muito nas vésperas das provas, assim como os 

outros. Nas próximas seções, será feita uma análise econométrica dos 

determinantes do rendimento. 

 

4. Especificação dos modelos 

 

Para explicar o rendimento acadêmico dos estudantes, deve-se estimar 

modelos que revelem uma relação causal entre hábitos e o Índice de Rendimento 

Acadêmico. Um modelo simples para isso, com poucos controles, é como o abaixo: 

 

 

                                                      
6 As horas por semana de estudo dos alunos de economia da UnB é bastante inferior a de universidades 
americanas. Brint e Cantwell (2008) encontraram uma média de 12,7 horas semanais para a 
Universidade da Califórnia. Shuman et al. (1985) encontrou uma média de 3,2 horas diárias para a 
Universidade de Michigan em 1973. Até para uma universidade de menor expressão, como a Illinois 
State University, Durand e Rau (2000) encontraram uma mediana superior a 8 horas semanais. Três 
questões devem ser levantadas: será que a percepção da quantidade de estudo do jovem americano é 
diferente do brasileiro? O primeiro tenderia a sobrevalorizar o tempo despendido ou o segundo a 
subvalorizar? Ou, conjecturando, o estudante brasileiro realmente estuda menos e isso seria uma das 
explicações para nosso pior desempenho científico? Por último, será que mesmo uma universidade 
nacional de ponta como a UnB, não exigiria o nível de estudo que uma universidade americana exige? 
Essas são questões a serem investigadas em futuros estudos. 
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         + β₁Centro Acadêmico + β₂Vida Noturna na UnB + β₃Estudo + 

β₄Faltas em %                                                                                      (01  

 

IRA é o Índice de Rendimento Acadêmico, calculado conforme mostrado 

acima. A variável Centro Acadêmico indica a frequência mensal a algum centro 

acadêmico7.94 Vida Noturna na UnB é simplesmente a soma da frequência mensal à 

Happy Hour's na UnB, festas no Centro Comunitário da universidade e ao bar Por 

do Sol, próximo ao campus. A variável Estudo mede as horas de estudo em uma 

semana comum, sem provas. Faltas em % indica o total percentual de faltas do 

indivíduo no período analisado8.95 

Para calibrar o modelo e fazer comparações entre grupos, deve-se 

adicionar controles e dummies para certas características dos indivíduos, como 

sexo e modo de ingresso no curso. Também, como os resultados demonstrarão, um 

termo quadrático para Faltas em % foi inserido, pois é significante e melhora as 

estimativas, revelando um efeito menor conforme o número de faltas. Assim, o 

modelo mais completo é: 

 

IRA = β₀ + β₁Centro Acadêmico + β₂Vida Noturna na UnB + β₃Estudo + 

β₄Faltas em % + β₅(Faltas em %)  + β₆Idade + β₇Disciplinas + β₈Sexo Feminino + 

β₉Cotas + β₁₀PAS + β₁₁Transferência + β₁₂Outro + β₁₃3º Ano + β₁₄EM Público + 

β₁₅Trabalho + β₁₆Estágio          (02) 

 

Disciplinas indica o número de disciplinas cursadas no semestre. Todas as 

demais variáveis são binárias e assumem o valor um caso o indivíduo tenha a 

característica especificada. Os coeficientes estimados para elas indicam a diferença 

de rendimento entre o grupo base e o grupo especificado9.96 3º Ano é uma dummy 

com valor unitário para os alunos que ingressaram na universidade antes de 

concluir o 3º Ano do ensino médio. As variáveis Idade e Disciplinas foram 

adicionadas por servirem como controles. Por exemplo: quem cursa mais matérias 

é obrigado (em tese) a estudar mais, enquanto que a idade seria uma proxy para a  

                                                      
7 Deve-se lembrar que os Centros Acadêmicos, apesar do nome, geralmente não são lugares para 
estudo, mas para descanso, socialização e jogo, como é comum na UnB e em outras universidades 
públicas brasileiras. O curso de Ciências Econômicas não é diferente. 
8 Essa variável é igual à média de faltas semanais dividida pelo total de aulas por semana. 
9 No caso do modo de ingresso, o grupo base é formado pelos alunos que entraram pelo vestibular. Ou 
seja, cada coeficiente mostra a diferença média de rendimento entre as diferentes formas de ingresso e 
a forma mais comum, o vestibular. 
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posição no curso, o que controla possíveis rendimentos diferentes entre o início, o 

meio e o fim do curso. 

Na próxima seção, estão os resultados destas estimações. Nela, também há 

outros modelos em que foram adicionadas mais variáveis (como dummies de 

renda), mas, apesar de aumentarem o poder preditivo da estimação, apresentam 

problemas, como será discutido mais à frente. Diante disso, o melhor modelo 

estimado é o especificado acima. 

 

5. Resultados 
 

A principal motivação desta pesquisa foi encontrar os determinantes do 

rendimento acadêmico dos estudantes de Ciências Econômicas. Para conseguir 

isolar os efeitos de cada hábito no IRA, foi usado o método de Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO)10,97 amplamente utilizado em econometria para encontrar 

relações causais entre variáveis. Esse método consiste em minimizar a soma dos 

quadrados dos resíduos, ou seja, tornar a diferença entre os valores estimados e 

observados a menor possível. Ao usar MQO, obtemos coeficientes lineares para 

indicar a mudança na variável que queremos explicar (dependente) em resposta a 

alterações nas variáveis explicativas (independentes). Também podemos 

adicionar variáveis binárias (como sexo), que indicariam a diferença entre os dois 

grupos, controlada pelas outras variáveis do modelo. 

Para as estimativas serem válidas (não-viesadas e consistentes), é preciso 

que as variáveis explicativas não sejam correlacionadas com o termo de erro 

(outros fatores não observáveis que também afetam o rendimento). Essa é uma 

questão delicada. Muitas pesquisas consideram que a variável horas de estudo é 

endógena, ou seja, é afetada pelo termo de erro. Muitas vezes, considera-se que a 

aptidão (habilidade inata) do indivíduo influencia no número de horas que ele 

estuda. Outros dizem que essa relação talvez não exista. Em Stinebrickner e 

Stinebrickner (2004), os autores usam teoria econômica para argumentar que 

pode não haver relação entre a habilidade do indivíduo e seu tempo despendido 

estudando. Eles acreditam que uma parte dos estudantes mais aptos realmente 

estudaria mais, enquanto que outra parte estudaria apenas o necessário para ser 

aprovada, pois esses alunos pensam que notas mais altas não influenciariam sua  

                                                      
10

 Como os dados não apresentaram heterocedasticidade, não foi necessário o uso de erros-padrão 

robustos ou Mínimos Quadrados Generalizados (MQG). 



  

213 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2011 

 

 

futura renda. Segundo os autores, uma aptidão maior faz com que o retorno 

marginal (em termos de nota) de uma hora a mais de estudo seja mais elevado. 

Assim, se parte dos alunos forem indiferentes entre notas altas ou médias para 

obter a aprovação na matéria, os mais inteligentes estudariam muito menos que 

outros com mais dificuldades. Então, enquanto que uma parte dos mais aptos 

realmente estudaria mais, outra parte estudaria menos, tornando nula a 

correlação de aptidão e estudo. Se isso for verdade, o que é bem razoável, 

poderemos utilizar MQO para estimar os modelos. 

Na tabela 02, podemos ver os modelos estimados, todos eles usando o 

Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) em escala de 0 a 100 como variável 

dependente. Essa variável é simplesmente o IRA convencional da UnB (de 0 a 5) 

multiplicado por 20. A opção por utilizar essa escala vem do fato dela retornar 

parâmetros mais fáceis de analisar e em variações percentuais. Deve-se ressaltar 

que as estimativas seriam totalmente análogas se utilizássemos o IRA entre zero e 

cinco, apenas 20 vezes menores, e por isso menos intuitivas no momento de 

interpretá-las. 

Na coluna 01, temos o primeiro modelo, mais simples e sem controles 

pelos meios de acesso, sexo, trabalho, idade ou número de disciplinas. Nele, 

concluímos que o retorno uma hora a mais de estudo por semana eleva o 

desempenho do aluno em aproximadamente 0,6. Outro fator importante é a 

presença em sala. Faltar 1% a mais traz uma queda de 0,22 no rendimento. Um 

aluno que não falta teria um rendimento 5,5 pontos maior que outro que falta 25% 

das aulas, de acordo com o modelo da coluna 01. Se adicionarmos um termo 

quadrático para essa variável, seu efeito, em módulo, fica menor conforme o 

percentual de faltas aumenta. Se quem não falta começa a faltar 1% das aulas, o 

IRA de zero a cem diminuirá em 0,46. Já quem falta 24% e passa a faltar 25%, terá 

um rendimento apenas 0,23 menor. O termo quadrático é significante e melhora as 

estimativas do modelo, conforme visto na coluna 02 da tabela 02. 
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Tabela 02: regressões, variável dependente: IRA 0-100. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Em todos os modelos estimados, as variáveis Centro Acadêmico e Vida 

Noturna na UnB não foram significantes e tiveram coeficientes praticamente nulos. 

Conseguir identificar se a vida social dentro da UnB tinha algum efeito sobre o 

rendimento era uma das intenções da pesquisa. De posse dos resultados, pode-se 

dizer que não há relação alguma, assim como Brint e Cantwell (2008) encontraram 

para a Universidade da Califórnia. Há diferentes hipóteses para explicar isso. A 

primeira é mais simples: o rendimento é independente da frequência às festas, 

pois a vida social é importante para qualquer indivíduo. Essa é a explicação mais 

lógica e forte. A segunda explicação viria das limitações da pesquisa. É impossível 

saber a distribuição temporal da frequência às festas, apenas as médias mensais. 

Se pudéssemos, muito provavelmente encontraríamos frequências maiores nos 

períodos sem provas e menores nesses momentos. Então, poderíamos dizer que há 

um trade-off entre estudo e festas, intensificado nas datas próximas às provas. 

Assim, uma vida social muito ativa seria prejudicial nesses momentos, apesar de, 

em geral, não afetar o desempenho. A terceira explicação vem do fato de a 

pesquisa focar apenas na vida social na UnB. Talvez, se fossemos investigar o 

impacto das festas em geral no desempenho, encontraríamos resultados 

diferentes. Pode ser que grande parte dos alunos que não vão a UnB prefiram 

outros lugares para sair, o que, em tese, também afetaria seu IRA e nivelaria todos 

os estudantes, por isso o coeficiente não seria significante. 

No terceiro modelo, foram adicionadas dummies referentes ao modo de 

ingresso do indivíduo, se é do sexo feminino, se cursou o Ensino Médio em escola 

pública, se trabalhou ou estagiou no semestre e se entrou no meio do 3º ano do 

Ensino Médio, além de idade e número de disciplinas cursadas no semestre. Nesse 

modelo, o coeficiente de estudo caiu muito pouco, de 0,58 em (2) para 0,56 em (3) 

e o efeito do percentual de faltas não mudou. Essas variáveis continuaram 

significantes ao nível de 0,1%, mesmo controlando para diversos aspectos. 

De acordo com o modelo (3), existem diferenças significativas no 

rendimento do aluno de acordo com seu modo de ingresso no curso. Os cotistas 

apresentaram rendimento bem inferior ao do grupo base (os que ingressaram por 

vestibular comum). O IRA deles é 8,324 pontos menor. Essa diferença é 

significante ao nível de 5% e seu valor absoluto é muito grande para ser ignorado. 

Esse valor é muito maior do que o encontrado por Francis e Tannuri-Pianto (2010) 

e Velloso (2006) para cotistas e não cotistas na UnB. No entanto, essa grande 

diferença não é conclusiva, dado o pequeno número de cotistas na amostra  
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(apenas 12, como mostrado acima). Outro grupo que tem rendimento inferior são 

os alunos que ingressaram por transferência. Eles têm rendimento inferior em 7,6 

pontos (p-valor de 0,03). Já quem passou pelo PAS ou no meio do 3º ano do Ensino 

Médio tem rendimento semelhante aos que ingressaram pelo vestibular. Não 

podemos rejeitar a hipótese de que os coeficientes não são diferentes de zero, 

apesar de moderadamente positivos. 

O rendimento daqueles que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas  

(15,4% da amostra) não é estatisticamente diferente dos que vieram de escolas 

particulares. O coeficiente é positivo, mas tem alto erro-padrão. É consenso que a 

educação pública brasileira, do primário ao Ensino Médio, tem qualidade inferior à 

privada e em Brasília não é diferente. Isso explicaria o baixo número de alunos 

provenientes dessas escolas. A semelhança de desempenho entre os dois grupos 

pode ser explicada porque, geralmente, os alunos de escola pública que entram na 

UnB seriam os melhores de suas escolas, seja por possuírem uma habilidade inata 

acima da média ou por serem bastante comprometidos e estudiosos, o que 

compensaria seu Ensino Médio, em tese, mais fraco. Também é possível que esses 

alunos sejam provenientes apenas das melhores escolas públicas, equiparáveis às 

privadas, e por isso, seu IRA não seja diferente. 

Um resultado controverso foi o rendimento acadêmico mais elevado dos 

alunos que trabalham. Eles têm um IRA 3,7 pontos maior, mas apenas 

marginalmente significante (p-valor de 0,102). Os que estagiaram, apresentaram 

rendimento menor que a média, mas essa diferença não é estatisticamente 

diferente de zero. A maioria das pesquisas (BRINT E CANTWELL, 2008) costuma 

apresentar resultados contrários. Nelas, indivíduos que trabalham têm 

rendimento significativamente menor que os que se dedicam apenas ao curso 

superior. Além disso, os estagiários apresentam maiores notas, por trabalharem na 

área de estudo. As estimativas encontradas para os estudantes de economia são 

inesperadas, sem explicação imediata. Talvez, os alunos que trabalham tenham 

uma habilidade inata maior, o que acarretaria esse maior desempenho, visto que 

eles estudam menos e faltam mais que a média. 

Um ponto em conformidade com pesquisas empíricas feitas em várias 

universidades (FRANCIS E PIANTO, 2010; BRINT E CANTWELL, 2008; 

STINEBRICKNER E STINEBRICKNER, 2004) é o desempenho mais alto das 

mulheres. Pela regressão em (3), elas apresentam IRA 3,92 pontos maior que os 

homens (na escala de zero a cem), mesmo com o grande número de variáveis no  
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modelo. Essa diferença é significante ao nível de 1%. Já os coeficientes de idade e 

número de matérias cursadas no semestre não foram significantes.  

No modelo (04) foram inseridas dummies para renda. As faixas de renda 

foram separadas em grupos de R$ 6.000,00. O último grupo é dos que vivem com 

mais de R$ 18.000,00 mensais. As dummies indicariam as diferenças no IRA em 

cada faixa de renda familiar em relação aos alunos de classe mais “baixa" (R$ 0 a 

R$ 6.000,00). Em White (1982), foi feito um levantamento de 101 pesquisas 

anteriores e foi encontrada evidência de que a renda é importante no desempenho 

acadêmico de alunos de diferentes escolas, mas não exerce nenhum efeito entre os 

alunos de uma mesma instituição de ensino. O caso da UnB é condizente com os 

resultados compilados por White. A renda não é significante no rendimento 

acadêmico de um estudante de economia da UnB, pois os parâmetros são muito 

pequenos e os erros-padrão grandes (o triplo do valor dos parâmetros). Mas, visto 

o alto padrão de renda desses estudantes, podemos conjecturar que ela foi 

determinante para o ingresso na UnB, que tem um dos mais concorridos 

vestibulares do país. 

No modelo (05), foram adicionadas variáveis que medem a motivação e o 

grau de ingestão de bebida. Elas estão em uma escala subjetiva de zero a dez, 

conforme a percepção do entrevistado acerca dessas duas questões. O coeficiente 

de bebida não é significante, seja porque beber não afeta realmente o IRA, seja 

porque quem bebe muito tende a subvalorizar sua ingestão de álcool, o que 

enviesaria essa estimativa. Já Motivação é uma variável bastante significante e que 

aumenta o R² do modelo substancialmente. Adicionando-as, o coeficiente de 

estudo cai para apenas 0,27 e de faltas para 0,33. Essa redução é resultado da alta 

correlação entre as horas de estudo e a motivação do indivíduo. Como não 

podemos fazer uma análise ceteris paribus de variáveis em uma escala subjetiva, o 

coeficiente de Motivação não pode ser interpretado como o ganho marginal no IRA 

caso o indivíduo esteja um ponto mais motivado. Podemos afirmar apenas que 

pessoas mais motivadas estudam mais e faltam menos, tendo, portanto, 

rendimento mais alto. A motivação afeta o rendimento por influenciar as atitudes 

do aluno, tornando-o mais compromissado e ativo. Estar motivado não aumenta o 

rendimento por si só, o que o aumenta são as atitudes que essa maior motivação 

acarreta (ZIMMERMAN ET AL., 1992). Um problema maior, que recomendaria a  
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exclusão dessa variável, é sua possível endogenidade por simultaneidade11.98 

Durante a aplicação do questionário, as pessoas tenderiam a responder seu nível 

de motivação no período de acordo com seu rendimento ao final do período 

(LAVRAKAS, 2008). Por isso, os modelos mais bem ajustados estão nas colunas 03 

e 0412.99 

De acordo com o terceiro modelo, um típico aluno de ciências econômicas, 

homem de 20 anos, que não trabalha ou estagia, que estuda sete horas semanais, 

falta 10% das aulas, entrou pelo vestibular (depois de concluir o Ensino Médio em 

uma escola privada), cursa seis matérias e vai cinco vezes ao CA por mês e três a 

festas, terá um IRA de 70,75 ou 3,5375 na escala convencional. Já outra estudante, 

mulher de 20 anos que entrou pelo PAS, vinda de escola pública, que estuda 12 

horas por semana e não falta aulas, além de não frequentar o CA ou festas, 

cursando as mesmas seis matérias terá um IRA de 84,254, ou 4,2127. É uma 

diferença significativa (13,5 maior), explicada, em sua maioria, pelo esforço (mais 

estudo e menos faltas). A frequência ao Centro Acadêmico e à “vida noturna na 

UnB" é irrelevante para explicar essa diferença. 

A pesquisa revelou que o principal determinante do desempenho é o 

estudo, ao contrário de Shuman et al. (1985), mas condizente com os resultados de 

Durand e Rau (2000), Brint e Cantwell (2008), Stinebrickner e Stinebrickner 

(2004 e 2008), Keith (1982) e Michaels e Miethe (1989). Em 1985, Howard 

Shuman, juntamente com outros autores, publicou diversas pesquisas da 

Universidade de Michigan e concluiu que o tempo despendido estudando não 

indicava um rendimento acadêmico mais alto. Esse artigo incentivou um grande 

debate nos Estados Unidos sobre o papel do esforço no desempenho e na carreira. 

Outras pesquisas vieram e apresentaram resultados bem diferentes. O tempo de 

estudo não só era importante, como era o melhor indicador para prever o sucesso 

acadêmico de um aluno. Resultados semelhantes foram obtidos em pesquisas 

utilizando métodos como MQO, Mínimos Quadrados em Dois Estágios, Máxima 

Verossimilhança e outros. Por isso, é praticamente consenso entre os especialistas 

em educação (tanto economistas, psicólogos, pedagogos ou sociólogos) que o 

estudo é fundamental. No entanto, o resultado dos modelos da próxima seção  

                                                      
11 Essa é uma possível explicação para o expressivo coeficiente dessa variável, apesar de apresentar alta 
colinearidade com variáveis relevantes do modelo. 
12 Com a adição das dummies de renda, o tamanho da amostra caiu de 239 para 218, o que reduz o 
poder das estimativas. Como nenhuma dessas dummies foi significante, isso nos faz escolher o modelo 
(03) como o mais representativo. 
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mostra que o efeito do estudo não é conclusivo na determinação da probabilidade 

do indivíduo ter uma reprovação. 

 

6. Um modelo alternativo: regressão logística para mensuração 

da probabilidade de reprovação 
 

Depois de estimar modelos usando Mínimos Quadrados Ordinários para 

analisar os determinantes do rendimento acadêmico, nesta seção será adotada 

uma nova abordagem, utilizando as mesmas variáveis independentes para explicar 

a probabilidade de reprovação. Agora, como variável dependente, substituímos o 

IRA por uma variável binária que assume valor unitário quando o indivíduo teve 

pelo menos uma reprovação ou trancamento no semestre13.100 No total, 99 alunos 

dos 240 (41%) reprovaram ou trancaram uma matéria no primeiro semestre de 

2011. 

Para estimarmos, foi adotado o método de Máxima-Verossimilhança. Nesse 

método, assume-se que os dados seguem uma distribuição e maximiza-se a 

probabilidade da amostra obtida ser a mais representativa possível da população. 

Deve-se escolher o conjunto de vetores θ que fazem a função de probabilidade 

conjunta ter o maior valor possível. Ou seja, maximizamos a função de 

verossimilhança. Esse estimador é muito utilizado, pois apresenta propriedades 

como eficiência e consistência, essenciais para a correta especificação de modelos 

(WOOLDRIDGE, 2010). 

Abaixo, na tabela 03, pode-se ver os resultados de uma regressão logística 

estimada por máxima-verossimilhança. Essa regressão é não linear e é específica 

para variáveis dependentes binárias, assumindo que a probabilidade de 

reprovação dos alunos segue uma distribuição logística:  

 

             
      

        
            

 

Como toda função de probabilidade, ela restringe-se ao intervalo entre 

zero e um. Existem outras estimativas específicas para variáveis dependentes 

binárias, como o modelo Probit, que assume que os dados seguem uma  

                                                      
13 Para ser reprovado, deve-se obter menção inferior a MM, ou seja, ter rendimento menor que 50%. 
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distribuição normal e o Modelo de Probabilidade Linear (MPL), que utiliza MQO 

para as estimações. Como os resultados foram equivalentes, decidiu-se reportar 

apenas a regressão logística, por ser relativamente mais fácil de interpretar que o 

modelo Probit e não apresentar os problemas do MPL (como probabilidades fora 

do intervalo entre zero e um). 

De acordo com as estimativas, a quantidade de estudo por semana é 

significante apenas ao nível de 10%. Enquanto isso, a porcentagem de faltas foi 

bastante relevante para aumentar a probabilidade de o indivíduo ser reprovado 

em alguma matéria14.101 A probabilidade de ter pelo menos uma reprovação ao fim 

do semestre aumenta conforme o número de disciplinas cursadas no período, o 

que não é surpresa. O coeficiente de disciplinas é alto e bastante significante. Essa 

variável não foi importante nos modelos anteriores (seção 05), mostrando que a 

quantidade de disciplinas não muda o rendimento médio do semestre, mas eleva 

significativamente a probabilidade do indivíduo reprovar. Talvez o aluno que 

curse muitas disciplinas foque em algumas delas, obtendo boas notas, enquanto 

que em outras, seu rendimento seja menor, podendo até reprovar. 

Para interpretar os resultados, deve-se ter em mente que os parâmetros 

estimados são iguais ao z da distribuição logística. Ou seja: 

 

z = β₁x₁ + β₂x₂ + ... + βNxN   (04) 

 

Para chegarmos à probabilidade do indivíduo reprovar, substituímos suas 

características no modelo estimado, encontrando o valor de z. Logo após, 

inserimos esse valor na distribuição, obtendo o resultado. Pelo caráter não linear 

das estimativas, a análise ceteris paribus dos efeitos marginais é mais complicada. 

Como as variáveis dos modelos são, em sua maioria, discretas, utilizar o resultado 

da derivada parcial da distribuição logística não seria a melhor opção. A maneira 

mais geral consiste em, primeiramente, calcular sua probabilidade de reprovação. 

Depois, estimamos novamente, mudando o valor de apenas uma variável e 

mantendo todas as outras fixas. O efeito marginal da variável será a diferença  

                                                      
14 Formalmente, indivíduos com mais de 25% de faltas estão reprovados, mas, poucas são as disciplinas 
em que isso acontece efetivamente. A inobservância dessa regra é comum entre professores. Além 
disso, muitos alunos vão às aulas apenas para confirmarem a presença e saem logo após. Esses casos, 
para a pesquisa, são consideradas faltas (os alunos foram orientados a responderem dessa forma). Por 
isso, é normal haver indivíduos que reportaram mais de 25% de faltas e não foram reprovados. 
Portanto, o efeito das faltas na probabilidade de reprovação é positivo, refletindo não só a reprovação 
“automática", mas muito mais as perdas decorrentes do não comparecimento às aulas. 
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entre a probabilidade antes e depois da mudança. Esse efeito muda de acordo com 

o valor inicial da variável, diferentemente de uma regressão linear. 
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Tabela 03: regressões logísticas, variável dependente (reprovação/trancamento) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim, de acordo com o modelo (z3), um típico aluno de ciências 

econômicas, com as características descritas na seção anterior, teria probabilidade 

de 0,465 (z=-0,14107) de reprovar pelo menos uma disciplina. Mantendo as 

variáveis fixas, mas adicionando uma hora no estudo semanal (de sete para oito), a 

probabilidade passaria para 0,45 (z=-0,19327), 1,5% menor. No entanto, devemos 

lembrar que o coeficiente de Estudo só é significante ao nível de 10%. Faltar menos 

(de 10% para 9% das aulas) implicaria em uma redução de 1,6%, de 0,465 para 

0,449 (z=0,2054). Uma mulher com essas mesmas características terá 

probabilidade de reprovação de 33,4% (z=-0,68), 13,1% menor que um homem, 

mas estatisticamente não diferente de zero. Semelhantemente, indivíduos que 

cursaram uma escola pública reprovam menos, mas esse resultado é inconclusivo. 

Por fim, cursar uma disciplina a mais (sete ao invés de seis) eleva a probabilidade 

de reprovação para 55,9%, 9,4% maior que antes (z=0,237). 

Essas estimativas nos mostram que os determinantes do rendimento 

acadêmico não são necessariamente os mesmos de uma reprovação ou 

trancamento. Isso é interessante, pois indicaria maior variabilidade nas notas 

obtidas em diferentes disciplinas. Como o Índice de Rendimento Acadêmico é uma 

média um pouco grosseira das notas do aluno, não podemos inferir que um 

estudante com alto IRA não possua uma reprovação ou trancamento no currículo, 

assim como outro estudante com IRA médio ou baixo pode não ter uma 

reprovação. Mas, geralmente, as duas abordagens são muito próximas. 

 

 

7. Conclusão 
 

A pesquisa aqui divulgada é importante em vários aspectos. Primeiro, ela 

consegue descrever características dos alunos de ciências econômicas da UnB, 

fazendo testes empíricos para o que era amplamente discutido no âmbito do senso 

comum e permanecia sem resposta. Apesar de utilizar dados auto reportados, as 

estimativas são corroboradas pela literatura da área, o que indica que os erros de 

mensuração foram, provavelmente, pequenos. Além disso, deve-se ressaltar o 

caráter inédito dos dados, com uma análise específica e um questionário  
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desenvolvido especialmente para a pesquisa, atentando para as peculiaridades do 

curso e da UnB. 

Mesmo com os dados se restringindo apenas aos alunos de economia da 

UnB, os resultados ressaltam o papel do esforço no rendimento acadêmico de um 

indivíduo. A estimação do efeito da vida social no campus no IRA, uma abordagem 

inédita no Brasil, se mostrou não significante estatisticamente, subsidiando os 

defensores de uma universidade pública como lugar não só de ensino e pesquisa, 

mas também de confraternização e lazer, apesar desse não ter sido o objetivo da 

pesquisa. 

Os resultados demonstraram o elevado status socioeconômico dos alunos, 

que possuem, em sua maioria, renda muito alta e pais com ensino superior. Muitos 

também hesitam em utilizar certos serviços da universidade (restaurante, 

biblioteca), o que reflete a alta renda e a proximidade entre as casas e o campus. 

No entanto, as diferenças de renda e o tipo de escola no ensino médio não 

impactam no rendimento dos alunos, mas, sem dúvida, favorecem o ingresso na 

UnB. 

As estimativas da regressão por MQO para o rendimento acadêmico e da 

regressão logística para a probabilidade de reprovação, apesar de pequenas 

divergências, se complementam. As abordagens são diferentes, mas apresentam 

resultados semelhantes, pois indivíduos com rendimento menor também terão 

maior probabilidade de reprovação. O estudo se mostrou muito mais importante 

para o rendimento, tendo sua significância reduzida quando estimamos a 

probabilidade de reprovação. 

Pesquisas desse tipo são escassas no Brasil, que necessita de trabalhos que 

descrevam as características dos estudantes e mensurem os determinantes de seu 

rendimento. Futuros trabalhos devem ser feitos para chegarmos a resultados mais 

conclusivos e gerais para as universidades e escolas de educação básica brasileira. 

Melhorar a educação nacional continuará a ser um desafio e, para vencê-lo, é 

imprescindível conhecer os principais envolvidos: os alunos. Deveríamos seguir o 

exemplo da Universidade da Califórnia, que realiza pesquisas periódicas em todas 

as suas filiais para verificar os entraves no desempenho dos alunos (BRINT E 

CANTWELL, 2008). Com isso, pode-se desenvolver políticas que incentivem a 

disseminação de “bons hábitos" (que melhorem o desempenho individual) e 

desestimulam outros. O Brasil não pode continuar a ser leniente com seu sistema 

educacional sofrível. Mudanças imediatas são necessárias e pesquisas desse tipo,  
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principalmente na educação básica, devem fazer parte do processo de 

reestruturação. 
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Apêndice 01  (Questionário) 
 

 

IDADE: ________   SEXO: (  ) Masculino (  ) Feminino 

MODO DE INGRESSO: (  ) Vestibular (Concorrência Ampla) (  ) Vestibular 

(Cotas)                   (  ) PAS                 (  ) Transferência Facultativa 

 (  ) Outro 

INGRESSOU NO MEIO DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO? : (  ) Sim  (  ) Não  

ENSINO MÉDIO: (  ) Escola Pública  (  ) Escola Particular 

 (  ) Ambas 

MÃE POSSUE ENSINO SUPERIOR COMPLETO? : (  ) Sim        (  ) Não              E 

PAI? : (  ) Sim       (  ) Não 

RENDA FAMILIAR MENSAL: (  ) 0 a 2000  (  ) 2001 a 4000   (  ) 4001 a 6000   (  ) 

6001 a 8000  (  ) 8001 a 10000  (  ) 10001 a 12000 (  ) 12001 a 14000

 (  ) 14001 a 16000  (  ) 16001 a 18000  (  ) 18001 a 20000  (  ) mais de 

20000 

VOCÊ POSSUI CARRO PRÓPRIO? : (  ) Sim         (  ) Não 

VOCÊ ESTÁ NO FLUXO? : (  ) Sim      (  ) Não 

 

PARA AS PERGUNTAS SEGUINTES, CONSIDERE O ÚLTIMO SEMESTRE LETIVO 

(1/2011).  

SE PRECISAR, UTILIZE CASAS DECIMAIS E NÚMEROS MENORES QUE 1. 

TENTE FAZER UMA ESTIMATIVA PRECISA. 

 Em média, quantas vezes na semana você: 

1. ALMOÇOU NO RU? : __________ 

2. ESTUDOU NA BCE? : __________ 

3. FALTOU AULA? (sabendo que 6 matérias (24 créditos) têm 12 aulas 

semanais): ___________ 

 

 Em média, quantas vezes no mês você: 

1. FREQUENTOU ALGUM CENTRO ACADÊMICO (CA)? : __________ 
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2. FREQUENTOU HAPPY HOUR’S NA UnB? : ___________ 

3. FREQUENTOU O CENTRO COMUNITÁRIO OU FESTAS DA UnB 

(UniBeer...)? : _________ 

4. FREQUENTOU O BAR PÔR DO SOL (PDS)? : ____________  

 

TRABALHOU DURANTE O SEMESTRE? : (  ) Sim        (  ) Não       (  ) Estágio 

FOI MONITOR? : (  ) Sim   (  ) Não   

EM MÉDIA, QUANTO TEMPO VOCÊ LEVOU PARA CHEGAR AO CAMPUS? : 

____________ 

EM MÉDIA, QUANTAS HORAS VOCÊ ESTUDOU EM UMA SEMANA COMUM (sem 

provas)? : _________ 

QUANTAS HORAS VOCÊ ESTUDOU NO DIA ANTERIOR A UMA PROVA 

IMPORTANTE? : ___________ 

EM UMA ESCALA DE 0 A 10, QUAL ERA O SEU NÍVEL DE MOTIVAÇÃO NO 

SEMESTRE? : __________ 

EM UMA ESCALA DE 0 A 10, QUANTO VOCÊ BEBEU DURANTE O SEMESTRE? : 

__________ 

QUANTAS DISPLINAS VOCÊ CURSOU (incluindo as trancadas)? : _________     Nº DE 

CRÉDITOS: _________ 

MENÇÕES (se a disciplina não for de 4 créditos, especifique. Informe os 

Trancamentos):  

DISCIPLINA 1: _________  DISCIPLINA 2: _________  DISCIPLINA 3: 

_________ 

DISCIPLINA 4: _________  DISCIPLINA 5: _________  DISCIPLINA 6: 

_________ 

DISCIPLINA 7: _________  DISCIPLINA 8: _________ 
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Resumo 

 O trabalho procura demonstrar que a despeito do espetacular crescimento 

econômico que o país vivenciou, o processo de desenvolvimento foi híbrido: 

aspectos de restrições de liberdade política, garantias de transparência e ausência 

de equidade intergeracional coexistiram com segurança econômica, alimentar, da 

saúde, ambiental bem como oportunidades sociais, facilidades econômicas e 

garantias de proteção. À medida que a década de 90 despontou com o expurgo de 

resquícios de autoritarismo pelo governo Roh, o país vem experimentando um alto 

grau de desenvolvimento e, atualmente, se posiciona na 15ª posição do Índice de 

Desenvolvimento Humano do PNUD. Compreende-se, pois, que após meio século 

do fim da Guerra da Coréia o país conquistou uma tradução praticamente perfeita 

de crescimento econômico em desenvolvimento humano. 

 

Palavras-Chave: Coréia do Sul, crescimento econômico, desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento humano. 
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informação, posicionamento ou argumento é de inteira responsabilidade do autor. Email para contato: 
powidayko@gmail.com. 
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1. Introdução 
 

 Passados mais de 65 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a 

República da Coréia (a partir daqui denominada como Coréia do Sul) permanece 

como exemplo clássico de um país que conseguiu, desde o fim do conflito, superar 

os entraves da pobreza e do analfabetismo e alcançar uma trajetória vitoriosa 

rumo ao desenvolvimento (PNUD, 1990). Os diagnósticos costumeiramente 

esboçados, entretanto, focalizam como desenvolvimento social unicamente os 

progressos nas capacidades dos indivíduos como educação e saúde. Não 

contemplam, pois, o modo como as pessoas, beneficiárias do processo de 

desenvolvimento humano, depreendem as capacidades adquiridas ou o grau de 

liberdade lhes outorgado no processo.  

 Quando se considera essa perspectiva abrangente de desenvolvimento 

como liberdade (SEN, 2000 [1999]), salienta-se que a Coréia do Sul desenvolveu-

se sob os auspícios de oportunidades sociais e garantias protetoras, mas ao 

prejuízo de liberdades políticas e garantias de transparência, especialmente 

durante os governos de Park e Chun. À medida que o tempo paulatinamente 

chamou atenção para essas discrepâncias, as pressões populares culminaram em 

reformas que emponderam os cidadãos e lhes devolveram direitos civis e 

liberdades políticas. A despeito dos caminhos sinuosos, atualmente o país goza de 

uma economia sólida e de um nível de desenvolvimento humano invejável. 

 Ao aventurar-se sobre a literatura teórica encontrada, delineia-se que, 

sem embargo, uma contribuição formidável ao entendimento dessa tradução de 

crescimento econômico em desenvolvimento humano foi dada por Adelman 

(2011). Segundo a economista estadunidense (idem), o que determina o nível de 

tradução são as externalidades sociais intrínsecas ao processo: 

 
Como aumentos no PIB per capita podem ocorrer sem melhorias no 
bem-estar social? As respostas a essa questão residem em 
externalidades e distribuição. Se um crescimento rápido gera 
externalidades sociais negativas, como poluição, congestionamento, 
crime, alienação social, conflito entre gerações, desintegração familiar 
e coesão da comunidade, e luta de classes, a renda per capita pode 
aumentar enquanto o bem-estar social cai. [...] Além disso, se os 
aumentos na renda per capita são comprados à custa da diminuição 
das liberdades civis e da participação política deve-se pesar esses 
fatores contra o crescimento da renda per capita ocorrido. 
(ADELMAN, 2011, p. 1). 
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O oposto é também válido em princípio: caso o crescimento econômico tenha 

perpassado crime e poluição declinantes, educação e liberdades políticas 

ascendentes, compreende-se, então, que o ciclo do desenvolvimento foi completo.  

 O escopo do artigo reside em mostrar ao leitor que o processo de 

crescimento econômico da Coréia do Sul traduziu-se, em primeiro instante, apenas 

parcialmente em desenvolvimento humano. Em um segundo período, 

especialmente no início da Quinta República, esses gargalos foram enfim 

superados. Iniciou-se, nesse momento, um despertar em liberdades e direitos civis 

que posicionou a Coréia no hall de países desenvolvidos.  

 O trabalho é organizado da seguinte forma. A segunda seção, a seguir, 

explora as perspectivas teóricas do crescimento econômico e, separadamente, do 

desenvolvimento econômico. Destina-se um espaço para a apresentação das 

técnicas estatísticas que hão de ser utilizadas. A seção 03, por sua vez, aborda os 

entrelaços entre crescimento e desenvolvimento, análise fundamental para 

compreender o que lhe vem à frente. Na seção 4, o enfoque recai sobre a trajetória 

histórica da Coréia do Sul: a revisão, apesar de rápida, objetiva apresentar ao leitor 

os aspectos políticos de cada período da história do país. A análise dos dados 

sócio-econômicos dar-se-á, por fim, na seção 05 na qual, primeiramente 

apresenta-se um estudo sobre os determinantes do crescimento sul-coreano e, em 

seguida, explora-se os dados sociais referentes ao desenvolvimento humano. 

Conclui-se com a retomada dos principais pontos debatidos e as considerações 

finais pertinentes. 

 

2. Literatura teórica 
 

 Antes de se expor o caso da Coréia do Sul, é primordial que se dê um passo 

para trás e se faça uma pergunta basilar: como a literatura vem sendo construída 

no que cerne à fundamentação do crescimento econômico e do desenvolvimento 

humano? Este é o objetivo desta presente seção. Apresentar-se-á, primeiramente, 

os determinantes do crescimento na subseção 2.1. e, posteriormente, o conceito de 

desenvolvimento humano na subseção 2.2. A subseção 2.3. encerra a revisão 

teórica ao conceitualizar as técnicas estatísticas que hão de ser utilizadas na 

quarta seção do artigo. 

 

2.1. Determinantes do crescimento econômico na literatura econômica 
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 À medida que a teoria econômica gradualmente se desenvolveu, diversas 

análises surgiram à vista trazendo consigo novos entendimentos de se enxergar o 

crescimento econômico. No âmago destes estudos, que remetem desde Adam 

Smith – o pai da ciência econômica –, reside uma preocupação claramente 

pragmática: ao se debater quais são as forças motrizes por trás do progresso 

econômico, o objetivo final nunca deixou de ser delinear prognósticos que possam 

nortear futuras políticas públicas. Apresentadas dessa maneira, as questões que 

esta subseção almeja suscitar no leitor em seções futuras são, em primeiro lugar, 

quais os determinantes do crescimento e, não obstante, se as políticas formuladas 

pela Coréia do Sul estão em consistência com este framework. 

 

 2.1.1. Dos clássicos aos estruturalistas: perspectivas plurais 

 Após a Segunda Guerra Mundial, economistas como Ragnar Nurkse, Simon 

Kuznets, Paul Rosenstein Rodan, Hans Singer, Raúl Prebisch e Celso Furtado 

sacudiram o estudo do desenvolvimento econômico com contribuições seminais. 

Entretanto, para que se possa explicar-lhas com a devida atenção, é necessário 

entrar em uma breve digressão histórica do contexto clássico de Adam Smith e 

David Ricardo. 

 Conforme explanado anteriormente, os trabalhos desde Adam Smith às 

gerações vindouras traziam em si um foco pragmático: “a teoria econômica de 

Smith era, acima de tudo, uma teoria normativa ou orientada para as políticas. Sua 

principal preocupação era identificar as forças sociais e econômicas que mais 

promoviam o bem-estar humano e, com base nisso, recomendar políticas que 

melhor promovessem a felicidade humana” (HUNT, 2005). Sob a égide desse 

objetivo, Smith concluiu que, em um ambiente onde a livre ação dos indivíduos 

predomina, a produtividade é o principal determinante do crescimento econômico 

(SMITH, 1902 [1772]). 

 A lógica de Smith aloca a produtividade, essencialmente, como resultado 

do progresso tecnológico e/ou da divisão do trabalho. Eternizada no exemplo da 

fábrica de pregos, a divisão do trabalho abre espaço para ganhos no montante de 

bens confeccionados quando cada indivíduo se especializa em uma atividade fixa 

do ciclo de produção. Ao dirigir seus esforços para apenas uma etapa, o 

trabalhador aumenta a destreza de seu trabalho e poupa o tempo de se passar de  
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um tipo de tarefa à outra2.103Não obstante tal constatação, a força de trabalho 

consegue produzir mais em menos tempo quando a tecnologia progride e a 

máquina é introduzida: nas palavras de Smith (1902 [1772], p. 27) “a invenção de 

um número grande de máquinas que facilita e encurta o trabalho, permite um 

homem fazer o trabalho de vários”. Compreende-se, portanto, que, para Smith, o 

crescimento econômico e a riqueza das nações são frutos primordiais do aumento 

de produtividade oriundo da especialização (divisão do trabalho) e do progresso 

tecnológico. 

 Em complemento ao trabalho de Smith, David Ricardo fundamentou sua 

teoria do comércio internacional no contraponto de que ganhos de produtividade 

não somente podem ser obtidos por especialização doméstica dos indivíduos, mas 

também por uma divisão internacional do trabalho. Esse ponto de vista sustenta 

que, em um sistema multilateral de comércio livre e desregulado, cada país 

especializar-se-ia na produção daqueles bens que fosse mais eficiente, i.e. que 

poderia confeccionar um volume maior no mesmo tempo e com os mesmos fatores 

de produção quando comparado à outras nações. Uma vez que cada nação possui 

dinâmicas salariais e disponibilidade de fatores de produção diferentes, essa 

heterogeneidade delimita níveis de eficiência desiguais para cada país. No entanto, 

mesmo que um país altamente produtivo possua vantagem da produção de todos 

os bens, sua fronteira de produção exige uma escolha. Seguindo esse raciocínio, a 

teoria ricardiana elucida que, por meio das livres trocas de bens e serviços, todos 

os países podem ser mais produtivos, produzindo e consumindo mais3.104  

 Das bifurcações que se originaram dos economistas clássicos 

vanguardistas do final do século XVIII e início do século XIX, o enfoque em se 

propor políticas voltadas ao crescimento esteve majoritariamente presente. 

Passadas algumas décadas, uma nova gama de economistas – dentre eles o 

brasileiro Celso Furtado – se anteciparam em propor novas formas de 

compreender o processo de crescimento econômico.  

 Nurkse foi um dos grandes nomes dessa geração ao retomar de Adam 

Smith e Allyn Young a dimensão do mercado como aspecto limitante ou propulsor  

                                                      
2 Kenneth Arrow (1962) complementou a teoria de Smith ao formular o conceito de learning by doing: 
ao repetir regularmente as mesmas atividades, os trabalhadores minimizam erros, economizam tempo 
por já estarem acostumados às tarefas e já terem praticado exaustivamente. O conhecimento, que sem 
surpresa Arrow pontua que deve ser adquirido, é “produto da experiência” (ARROW, 1962, p. 155). 
Dessa forma, a empresa aufere ganhos de produtividade. 
3Para uma bibliografia mais recente, recomenda-se Ben-David e Loewy (1998). 
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do crescimento. Segundo Nurkse (2010 [1953]), há uma relação circular e 

retroativa entre o tamanho do mercado e o nível de produtividade: ao passo que o 

tamanho do mercado contribui para os altos ou baixos custos de produção, estes 

determinam o posicionamento do país na atração internacional de capitais e na 

expansão do mercado doméstico. O crescimento econômico equilibrado, por sua 

vez, gera externalidades positivas para toda a sociedade, expandindo a dimensão 

do mercado e criado um círculo virtuoso rumo ao desenvolvimento. Em contraste, 

como bem colocado por Furtado (1952, p. 331) em sua interpretação do trabalho 

de Nurkse, “o pequeno tamanho do mercado de um país pode desencorajar, e até 

impossibilitar o emprego proveitoso de equipamentos modernos”: o oposto é 

exatamente válido em princípio. 

 Esse ponto é demasiadamente importante para vários países em 

desenvolvimento, que comumente enfrentam escassez de capital. O círculo vicioso 

forma-se, segundo Nurkse, quando a capacidade de produção aquém dos países 

desenvolvidos determina um nível de renda inferior que, por sua vez, implica 

baixas taxas de poupança e baixo investimento e, consequentemente, 

produtividade a desejar (NURKSE, 2010 [1953]). Sem embargo, Nurkse (idem) 

pontua que as classes ricas – que teoricamente teriam condições para gerar 

poupança – acabam por consumir bens supérfluos quando tomam consciência da 

diferença entre os padrões de vida entre os países e “a copiar as formas de vida 

dos ricos” (FURTADO, 1952, p. 342). É o que Duesenberry conceitua como ‘efeito 

demonstração’ (DUESENBERRY apud NURKSE, 2010 [1953]). Nesse sentido, estes 

gargalos comprometem o crescimento equilibrado uma vez que a atração de 

investimentos privados internacionais e a formação de capital doméstico são 

limitadas e determinam mercados domésticos de pequena dimensão e baixa 

produtividade. 

 Na busca por se superar essas lacunas, a ajuda internacional ou uma 

estratégia de crescimento equilibrado talvez não sejam suficientes para quebrar o 

círculo vicioso (FURTADO, 1952). O problema, segundo Furtado, é crucialmente 

crônico e, sem embargo, a história mostra que somente por meio de planejamento 

e de acesso ao comércio internacional (i.e. de um mercado de maior dimensão 

onde os fatores de produção disponíveis, que de outra forma permaneceriam 

ociosos, poderiam ser utilizados) as nações subdesenvolvidas hão de adquirir um 

‘impulso inicial’ para superar tais obstáculos (idem; BOIANOVSKY, 2010). Ainda, a 

abordagem formulada para oferta de capital por Nurkse não contempla os países 

que, por um lado, já tiveram passado por crescimento na produtividade devido à  
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exposição ao comércio internacional e que, pela estagnação do comércio, 

atualmente vivenciam problemas estruturais de heterogeneidade tecnológica, i.e. 

um sistema híbrido onde bolsões de alta produtividade coexistem com regiões de 

atraso econômico (idem).  

  No tocante às semelhanças de Furtado com Prebisch, a compreensão de 

Furtado sobre a natureza do desenvolvimento e do subdesenvolvimento é 

consistente com a teoria centro-periferia de Presbisch (1950). No entanto, a 

hipótese Prebisch-Singer da deterioração dos preços das commodities em relação 

às manufaturas4105 – um diagnóstico feito por Prebisch da teoria centro-periferia –, 

é refutada por Furtado no sentido em que não é tal declínio nos termos de troca 

que sustenta o subdesenvolvimento, mas crucialmente a dependência perante as 

nações desenvolvidas (BOIANOVSKY, 2010). Dentre as conseqüências dessa 

dependência, ressaltam-se as restrições à capacidade de importar e o rearranjo 

produtivo orientado à substituição de importações oriundo da estagnação do 

comércio. Essa situação é retratada na heterogeneidade tecnológica elucidada no 

parágrafo anterior. 

 De encontro à perspectiva de Furtado no que tange à falta de 

uniformidade no processo de desenvolvimento, Rostow (2010 [1960]) propôs no 

início da década de 1960 um estudo seminal que ficaria, sem surpresas, 

posteriormente conhecido como ‘teoria da decolagem’. A decolagem foi definida 

por Rostow (idem) como um intervalo de tempo onde um ciclo virtuoso de taxas 

crescentes de investimento, reestruturação do setor produtivo e PIB em expansão 

se inicia.  A teoria, em seguida, segrega três períodos distintos que constituem o 

processo.  

 Primeiramente, transformações estruturais e reformas institucionais 

criam um ambiente econômico propício à decolagem, no qual há reforma política e 

mobilização nacional em prol da poupança interna e a transferir para “mãos mais 

produtivas” (idem, p. 195), i.e. um grupo de interesse que lidere os investimentos 

produtivos e impulsione a escala de empreendimentos. Segundo a lógica, este 

grupo deve expandir sua autoridade e dar continuidade ao processo rumo à 

segunda etapa, a decolagem em si, momento este que o ciclo virtuoso entre 

poupança, setor produtivo e crescimento que é retroalimentado pela continuidade 

das políticas anteriormente formuladas e pelas externalidades positivas oriundas 

do processo. 

                                                      
4 Para mais detalhes confira Prebisch (1950) e Singer (1952). 
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 Finalmente, a decolagem encerra-se em um terceiro período que selará o 

destino do país seja, por um lado, o desenvolvimento econômico ou, pelo outro 

lado, uma fase de estagnação e retrocesso econômico. Caso os rearranjos 

institucionais e políticos tenham sido resilientes e duradouros o suficiente para 

garantir um vultoso efeito multiplicador, a economia seguirá o rumo de 

crescimento sustentado (ROSTOW, 2010 [1960]). Em contrapartida, se as 

reformas não tenham sido penetrantes ao ponto de permanentemente arraigar-se 

no país, a trajetória rumo ao desenvolvimento será interrompida e a decolagem 

abrirá espaço para uma fase de estagnação econômica, dilema que parte 

considerável dos países subdesenvolvidos hoje enfrentam. 

 A divergência que opõe a teoria de Furtado à teoria da decolagem pontua-

se no fato de que, para o estudo histórico das causas e estágios do 

desenvolvimento, houve diferenças entre a experiência dos países desenvolvidos e 

a corrente fase dos países subdesenvolvidos e não semelhanças, como aponta 

Rostow (BOIANOVSKY, 2010). Enquanto este pressuponha que seu framework 

enquadrava todos os países do globo, Furtado salientou a heterogeneidade entre 

esses grupos de países ao esboçar que o subdesenvolvimento não é um estágio 

necessário do processo de desenvolvimento e sim “um processo especial oriundo 

da penetração do capitalismo moderno em estruturas arcaicas” (FURTADO apud 

BOIANOVSKY, 2010). 

 Outro grande nome desta geração de economistas foi o russo naturalizado 

americano e prêmio Nobel de 1971, Simon Kuznets, cujos trabalhos vanguardistas 

iluminaram um novo caminho na emblemática empreitada do crescimento. 

Quando coube a ele estabelecer o conceito de subdesenvolvimento, Kuznets 

apresentou três definições. Subdesenvolvimento para ele, em primeiro lugar, é a 

“incapacidade de utilizar plenamente o produto econômico potencial possibilitado 

pelo conhecimento tecnológico existente – essa incapacidade pode ser atribuída a 

obstáculos inerentes às instituições ‘sociais’, internas ou externas, de um país” 

(KUZNETS, 1955, p. 163). O segundo conceito envolve o atraso econômico e social 

quando comparado a outros países, fenômeno que suscita tensão entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos passível de ser agravada pelo efeito 

demonstração, como ele próprio pontua. Por fim, para Kuznets 

subdesenvolvimento é, também, a existência de uma camada marginalizada da 

população que não desfruta das oportunidades sociais e ganhos do crescimento 

econômico e, não obstante, é desprovida de seguranças humanas básicas – como a 

garantia de ter o que comer e onde dormir (idem).   
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 Parte considerável do reconhecimento de Kuznets deu-se, no entanto, por 

sua hipótese do U invertido. De acordo com a perspectiva do U invertido, a fase 

inicial do processo de crescimento econômico dos países desenvolvidos foi 

marcada por renda per capita e desigualdade de renda crescentes, na qual os 

grupos dinâmicos do setor econômico resguardaram para si os frutos do 

fenômeno. À medida que a economia progrediu, contudo, um segundo momento – 

até então em vigência – vem delimitando aumentos significativos de renda per 

capita em companhia de desigualdade de renda declinante. Isto equivale a dizer 

que nesta segunda fase o crescimento de renda das camadas mais pobres superou, 

em termos relativos, o da parcela mais avantajada da população (KUZNETS, 1955; 

1963). Apesar de esta abordagem apresentar exclusivamente uma relação de 

causalidade unilateral do crescimento sob o nível de equidade da sociedade, essa 

deficiência5106 não ofusca a tendência capturara por Kuznets de desigualdade 

declinante nos países desenvolvidos, que é ilustrada no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 01: curva do U invertido de Kuznets. 

Fonte: Kuznets (1963). 
 

 Nesse sentido, argumenta-se, sem surpresas, que há uma consonância da 

hipótese do U invertido com a teoria da decolagem de Rostow: a economia decola, 

inicialmente, concentrando no setor dinâmico os ganhos auferidos com o processo;  

                                                      
5 Essa deficiência foi abordada por Furtado, dentre outros, que reconheceu como um obstáculo comum 
nos países subdesenvolvidos o impacto inverso da desigualdade de renda sobre a estrutura da 
demanda e, conseqüentemente, sobre o crescimento econômico. Maiores detalhes podem ser 
encontrados em Boianovsky (2010). 
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posteriormente, as externalidades positivas oriundas da decolagem disseminam 

oportunidades, emprego e renda para as demais camadas da sociedade. 

Contrapondo o argumento de Rostow, Kuznets (2010 [1954]) discorda, em 

conformidade com Furtado, que este mesmo fenômeno possa descrever a situação 

corrente dos países subdesenvolvidos. Seu argumento fundamenta-se na 

desigualdade crescente entre as nações que pode ser evidenciada nos resultados 

econômicos dos cem anos anteriores à Segunda Guerra Mundial: os países 

subdesenvolvidos de então diferiam radicalmente nas nações industriais em seus 

períodos pré-industriais. Destacam-se a ausência de instituições fortes e 

democráticas, taxas de natalidade elevadas e a eliminação do excesso populacional 

por meio da imigração internacional (KUZNETS, idem): 

 
Tanto a posição econômica relativa como a absoluta, assim como o 
padrão geral da história dos países hoje desenvolvidos em sua fase 
pré-industrial, foram radicalmente diferentes da posição econômica e 
da herança histórica imediata dos países subdesenvolvidos do 
presente. [...] Há hoje em dia diferenças de níveis econômicos, 
estrutura social e, presumo, padrões demográficos entre os países que 
ocupam o topo da classificação como desenvolvidos e os mais 
subdesenvolvidos. Esse distanciamento é, em si mesmo, um fator 
importante na determinação de políticas perspectivas de crescimento 
econômico nos países subdesenvolvidos (KUZNETS, 2010 [1954], p. 
177). 

 

 Conforme exposto nas teorias acima, o processo de crescimento 

econômico para os escritores clássicos, estruturalistas e outros grandes nomes da 

teoria econômica do pós Segunda Guerra perpassa o entendimento não somente 

de variáveis macroeconômicas, mas também da conjuntura política e institucional 

que delimitará a perfeita concretização ou o insucesso das políticas econômicas 

em questão. É nesse sentido que, apesar do enfoque recair sobre a análise das 

variáveis motrizes do crescimento nas duas próximas subseções, a economia 

política do desenvolvimento é igualmente importante e receberá a atenção devida 

em seções vindouras. 

 

 2.1.2. Harrod-Domar, Solow e o modelo neoclássico do crescimento exógeno 

 Quando John Maynard Keynes publicou a Teoria Geral do Emprego, do 

Juros e da Moeda no inverno de 1936, a ciência econômica nunca mais seria a 

mesma. A criação da macroeconomia moderna, linha de estudo devotada à Keynes, 

abriu caminho para que, tempos depois, a teoria do crescimento econômico 

pudesse ser finalmente fundamentada quantitativamente. 
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 Conforme introduzido acima, o passo vanguardista de Sir Roy Harrod e 

Evsey Domar, que trabalham separadamente, foi ter introduzido um modelo de 

crescimento econômico baseado em pressupostos matemáticos, uma inovação até 

então inexistente na época. Partindo da equação basilar da demanda agregada, o 

modelo aloca a taxa de crescimento da economia,  , como função da taxa de 

poupança  , da depreciação  , da taxa de crescimento populacional   e do 

parâmetro  , que mensura a quantidade de capital necessária para aumentar-se 

em uma unidade o produto (RAY, 1998). Uma aproximação conveniente do modelo 

é ilustrada pela equação abaixo107: 

 

   
 

 
         (01) 

 

 Observa-se facilmente que o crescimento da economia, grosso modo, varia 

positivamente com a taxa de poupança ao passo que a depreciação e o crescimento 

da população atuam como entraves ao crescimento, reduzindo o nível do produto. 

Compreende-se, portanto, que a abstenção no consumo no presente disponibiliza 

recursos na forma de poupança que, por sua vez, são investidos e transformados 

em bens de capital pelas firmas. Com efeito, esse movimento iniciado pela 

acumulação de capital gera uma retroação virtuosa em direção ao crescimento. 

 À medida que o modelo de Harrod-Domar foi debatido, surgiram críticas 

expondo-lhe as fraquezas. Argumenta-se, em primeiro lugar, contrariamente à sua 

neutralidade intrínseca, no sentido em que a interpretação do modelo implica uma 

relação de causalidade apenas unilateral da taxa de poupança sobre o produto. 

Nada se desprende da influência do nível de renda sobre a taxa de poupança 

(exógena). Proporcionalmente à freqüência que este viés de correlação origina 

resultados duvidosos, a credibilidade do modelo é colocada à prova (RAY, 1998). 

 O segundo lapso metódico envolve a ausência de qualquer grau de 

substituição entre os fatores de produção. Solow se fez bem claro sobre essa 

hipótese, epicentro de sua crítica: “não há possibilidade de substituir trabalho por 

capital na produção” (SOLOW, 1956, p. 60) de forma que a proporção entre os 

insumos é fixa. Decorrente da dificuldade de se compatibilizar o modelo de 

Harrod-Domar com a síntese neoclássica, Robert Solow elaborou um modelo de  

                                                      
107 Devido à inexistência de modelagem matemática avançada neste trabalho, 
optou-se por não apresentar a prova da equação. Interessados podem encontrar 
uma bela explicação do modelo em Ray (1998). 
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crescimento econômico em seu artigo seminal de 1956, “A contribuition to the 

theory of economic growth”, que lhe rendeu o prêmio Nobel anos mais tarde. 

 

                                 
 

 
    (02) 

 

 Em linhas gerais, o modelo de Solow6108 com crescimento populacional, 

ilustrado acima, prevê que o crescimento econômico (variação no estoque de 

capital entre períodos no tempo) origina-se da diferença entre o resíduo da função 

de produção destinado à poupança e a parcela do capital que se deprecia ou é 

consumido pelo crescimento populacional. 

 Evidencia-se claramente que ao invés de se utilizar a função da demanda 

agregada keynesiana, que pressupõe fatores de produção fixos, Solow modela o 

crescimento com uma função de produção neoclássica que, por sua vez, permite 

um grau determinado de substituição entre os fatores.  

 Não obstante tal mudança, pela equação acima, pode-se depreender uma 

constatação interessante, mas não surpreendente. Solow, afinal de contas um 

economista neoclássico, utiliza uma função de produção homogênea de grau um 

com conseqüentes retornos constantes para combinações de capital e trabalho 

(ibidem, p. 66). Para que haja possibilidade de substituição, em contrapartida, os 

fatores de produção possuem produtividade marginal decrescente7109: por meio da 

abstenção do consumo e investimento em bens de capital, é possível, por exemplo, 

substituir capital por trabalho no modelo neoclássico; no entanto, a contribuição 

de cada unidade adicional de capital ao produto     é decrescente. A elasticidade-

capital do produto (parâmetro  ), nesse sentido, passa a ser estabelecida dentro 

do modelo, variando de acordo com os dotamentos de capital e trabalho e não de 

maneiro exógena, como o modelo de proporções fixas e produtividade marginal 

constante de Harrod-Domar previa (RAY, 1998). 

 O prognóstico feito anteriormente, com efeito, encaminha o leitor para a 

pedra angular do modelo de Solow: à medida que o capital cresça a passos maiores 

que o trabalho, a produtividade marginal decrescente determinará uma função de  

                                                      
6 Para maiores detalhes do modelo de crescimento exógeno de Solow, consulte Solow (1956), Ray 
(1998), Jones (2000) ou Ellery e Gomes (2011). 
7 Este diagnóstico é rapidamente encontrado caso se derive a função de produção em relação a um dos 
insumos. A hipótese de função de produção com retornos constantes em escala e fatores de produção 
com retornos decrescentes reside no âmago dos modelos neoclássicos pois, caso contrário, não derivar-

se-ia um equilíbrio. Em termos matemáticos, isso equivale a dizer que 
      

   
  . 
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produção côncava, com crescimento declinante  
  ( )

   
  , até que se chegará a um 

momento no qual todo crescimento será expurgado, ou seja,                

    . Esse ponto é chamado por Solow como estado estacionário, i.e. “quando 

todas as suas variáveis (estoque de capital, produto, consumo, investimento e 

poupança) assumirem um valor constante no tempo” (ELLERY & GOMES, 2011, p. 

3) de modo que o crescimento seja zero e a economia se estabilize. A equação que, 

então, descreve o estado estacionário de uma nação é dada por: 

 

  

    (
 

    
)

 

    
   (03) 

 

 Observe que, em contraste com o modelo de Harrod-Domar, em Solow os 

países não conseguem sustentar crescimento econômico infinitamente devido à 

declinante elasticidade-capital do produto. Compreende-se, nesse sentido, que a 

taxa de poupança da população não influencia a taxa de crescimento no longo 

prazo, apenas o nível da renda no estado estacionário, do mesmo modo que a taxa 

de crescimento da população e a depreciação. Uma expansão da taxa de poupança, 

por exemplo, expande a curva       para cima, como ilustra a figura abaixo, 

determinando um novo estado estacionário (de A para B). 

 

 
Figura 02: modelo de Solow com crescimento na taxa de poupança 
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 O trabalho desenvolvido por Solow também levanta a hipótese da 

convergência, que para Gerschenkron compreende o fenômeno no qual o 

crescimento dos países atrasados se acelerariam até o momento que suas rendas 

per capita igualar-se-iam às dos países desenvolvidos (GERSCHENKRON apud 

BOIANOVSKY, 2010). Ao encontro dessa perspectiva, Solow postulou que 

independentemente da renda per capita inicial, dois países com a mesma taxa de 

poupança, depreciação e crescimento populacional convergiriam para o mesmo 

estado estacionário a longo prazo, i.e. para um padrão de vida semelhante 

(SOLOW, 1956; RAY, 1998). A despeito da falta de comprovação empírica da 

hipótese da convergência incondicional de Solow, estudos posteriores 

encontraram categorias heterogêneas de convergência corroboradas pelos dados. 

 Quando se pondera o determinante do crescimento no modelo, Solow 

(1956) vai ao encontro da tradição clássica, de forma que a produtividade 

corresponde ao motor real do crescimento: na presença de retornos decrescentes 

para o capital, apenas o progresso tecnológico permite um crescimento econômico 

sustentável (RAY, 1998).  

 Um problema que essa abordagem suscita desde Adam Smith, entretanto, 

é a ausência de uma medida convincente de produtividade. Visando superar essa 

deficiência, Solow (1956) propôs que, se conhecido o estoque de capital, o trabalho 

e o produto da economia, se calculasse a produtividade como resíduo da função de 

produção. Nas palavras de Ellery e Gomes (2011, p. 14): “Se conhecermos o 

estoque de capital, o que nem sempre é verdade, a mão-de-obra ocupada e o 

produto de uma economia podemos usar a função de produção para obter o nível 

de tecnologia, que a partir de agora chamaremos de produtividade total dos 

fatores”. Sob a égide desta ‘contabilidade do crescimento’, pode-se determinar a 

contribuição de cada fator de produção – produtividade, capital e trabalho – para a 

formação da taxa de crescimento8.110 

 Em suma, o modelo neoclássico de Solow preenche uma lacuna até então 

inexistente: uma maneira robusta e empírica de estudar o processo de 

crescimento econômico. Digno dos méritos vindouros, Solow deu um passo à 

frente e apresentou soluções formidáveis para os gargalos do modelo de Harrod-

Domar, como os retornos constantes para os fatores de produção, a  

                                                      
8
 Há alguns problemas metodológicos que desafiam a aplicabilidade do resíduo de Solow, como 

mensurar corretamente o estoque de capital e o estoque de trabalho, distorções de mercado que fazem 
os fatores de produção não receberem como pagamento suas produtividades marginais e a função de 
produção não apresentar retornos constantes (RAY, 1998). 
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impossibilidade de se substituir insumos, a exogeneidade da elasticidade do 

capital em relação ao produto e o diagnóstico da taxa de poupança como força 

determinante do crescimento. Isso não significa dizer, entretanto, que o modelo 

não seja passível de contestação. O resultado encontrado pauta-se sob a hipótese 

de pleno emprego, que pode ser comprometido pela rigidez de salário, preferência 

pela liquidez, implicações políticas e incerteza, como o próprio autor coloca 

(SOLOW, 1956, p. 91). Não obstante, a exogeneidade da taxa de poupança e a falta 

de evidências para a convergência desafiaram sua defesa, como se verá na próxima 

subseção. O mérito primordial do modelo de Solow foi nortear trabalhos 

vindouros mais precisos, abrindo caminho para o estudo empírico do crescimento. 

É nesse ponto que reside seu brilhantismo. 

 

2.1.3. Modelos neoclássicos de crescimento endógeno 

 A despeito da contribuição marcante de Solow, ainda há muito que se 

explorar. Dentre elas, destacam-se as disparidades entre a teoria e a validade 

empírica, a exogeneidade das variáveis chaves, a assimetria na transferência de 

tecnologia e, finalmente, as diferenças entre as taxas de retorno do capital (RAY, 

1998). 

 A primeira classe de modelos endógenos suscita os descompassos entre os 

benefícios marginais privados e sociais do capital. Evidencia-se que a despeito da 

função de produção da empresa apresentar retornos constantes em escala, 

investimentos em especialização, pesquisa ou acumulação de bens de capital 

podem originar retornos crescentes para a sociedade devido à presença de 

externalidades positivas (idem). Esse ponto de vista sustenta um contraponto 

interessante em relação ao modelo original de Solow: dada a propriedade de 

retornos crescentes, o crescimento se torna não somente possível de acontecer, 

como também endógeno ao modelo.  

 Conforme coloca Romer (1987), a conexão entre especialização e retornos 

crescentes em um sistema de equilíbrio competitivo sem imperfeições de mercado 

não é recente e está presente na literatura desde Marshall, quando este cunhou o 

conceito de “economias externas”. Os ganhos oriundos da especialização, do 

learning-by-doing ou do on-the-job-training contribuem para a formação do 

conhecimento, como aponta Lucas (1988). O investimento em tecnologia ou em 

conhecimento (pesquisa), por sua vez, também permite externalidades positivas 

devido a “efeitos de derramamentos” (spillover effects) sobre as empresas que  
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originalmente não efetuaram o investimento caso a tecnologia seja, como em 

Solow (1956) um bem público (ROMER 1990; 1994). 

 A contribuição mais significativa dos modelos endógeno dos anos 1980 

foi, no entanto, a incorporação direta e efetiva do capital humano à teoria do 

crescimento econômico. Essa nova abordagem, com efeito, superou o dilema das 

discrepâncias entre as taxas de retorno do capital além de tornar endógenas as 

principais variáveis chaves. É, contudo, necessário que se discorra brevemente 

sobre a fundamentação teórica do capital humano antes de analisar os modelos em 

questão. 

 

 I. Fundamentação teórica de capital humano 

 No início da década de 60, já era pressuposto teórico e empírico que os 

agentes econômicos são aptos a poupar e investir em capital físico, uma força 

motriz essencial para o processo de crescimento. Nessa conjuntura, coube ao 

economista estadunidense Theodore Schultz (1960) delinear que não somente os 

agentes podem investir em capital físico, como é possível, também, que eles 

invistam em capital humano: o conhecimento arraigado no indivíduo fruto da 

educação e da aquisição de conhecimento e habilidades. A despeito da ausência de 

um tratamento microeconômico, Schultz previu que parte do que os cidadãos 

julgam como consumo (gastos com educação, saúde, material escolar, até mesmo 

lazer) é, sem nenhum embargo, nada além de custos agregados da educação na 

forma de investimento cujos frutos os agentes esperavam em retorno (SCHULTZ, 

1960). Como colocado pelo economista, 

 
Apesar de ser óbvio que as pessoas podem adquirir habilidades e 
conhecimentos úteis, não é óbvio que essas habilidades e 
conhecimentos são uma forma de capital, e que esse capital é 
substancialmente parte do produto deliberativo do investimento, que 
vêm crescendo nas sociedades ocidentais muito mais rapidamente do 
que o capital convencional (não humano), e que esse crescimento 
possa ser a característica mais distintiva do sistema econômico. Tem 
se observado que aumentos no produto nacional vem sendo 
comparados com crescimentos na terra, no trabalho humano e na 
reprodução física do capital. O investimento em capital humano é 
provavelmente a maior explicação para essa diferença (SCHULTZ, 
1961, p. 02). 

 

 Becker (1962, 1964), por outro lado, desprendeu uma análise 

microeconômica para fundamentar a teoria do capital humano. A questão central 

de seu trabalho refere-se à observação de que os indivíduos, quando encaram a  
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escolha entre investir ou não em educação, somente optam pela primeira 

alternativa caso os ganhos adicionais com o processo – descontados pelo custo de 

oportunidade do capital – superem as despesas marginais a se efetuar. Becker 

assumiu que, para aqueles que são dotados de condições, a primeira opção é, 

majoritariamente, consistente haja vista que o conhecimento e as capacidades 

arraigadas tornam o cidadão mais produtivo e, com efeito, mais valorizado pelo 

mercado. Não é surpresa, dessa forma, que o investimento em capital humano 

venha crescendo a passos largos. 

 

 II. O modelo de Solow Ampliado9111 

 Em 1992, Gregory Mankiw, David Romer e David Weil ampliaram o 

modelo original de Solow ao incorporar a acumulação de capital humano à função 

de produção. Em relação à inconsistência empírica que a implicação de 

convergência do modelo apresentava, a discrepância entre as taxas de 

remuneração do capital e, não obstante, a exogeneidade da taxa de poupança, 

Mankiw et. al (1992) encontraram uma solução satisfatória ao se ajustar o modelo 

com a variável     , que mensura a acumulação do capital humano, de forma que a 

nova função de produção que fundamenta o modelo é definida pelos autores como: 

 

                                  

 

Onde      é a medida do produto,      e      capturam a acumulação de, 

respectivamente, capital físico e capital humano,      é uma variável que estima o 

grau de tecnologia da sociedade e, por fim,      responde pelo trabalho. 

 No modelo ampliado, contudo, não se assume a hipótese de retornos 

decrescentes para os fatores de produção individualmente; eles, em contraste, 

apresentam retornos constantes em escala. É neste aspecto que reside a 

endogenidade do modelo: ao se assumir que os insumos possuem produtividade 

marginal decrescente ou, ainda, caso se estabeleça fatores fixos10,112 como uma 

parcela da população analfabeta, o modelo somente apresenta crescimento 

sustentado diante do progresso tecnológico. Essa propriedade deriva-se do 

próprio retorno marginal do capital, como visto em Solow (RAY, 1998):  
 

                                                      
9 Para outro modelo endógeno com capital humano, recomenda-se Lucas (1988). 
10 Fixar um fator equivale a dizer que sua quantidade não se modificará face ao crescimento dos outros 
fatores. Nesse contexto, a proporção relativa entre os insumos alterar-se-á e os retornos decrescentes 
aparecem automaticamente para o insumo que está se expandindo. 
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pressuposto que o crescimento é mensurado pela variação nos estoques de capital, 

à medida que as variações nos estoques são menores em cada período (e o 

crescimento, por conseguinte, também), chega-se em um estado estacionário que 

todo o crescimento é consumido pela depreciação e pelo crescimento população, 

de forma que se depende da produtividade para haver qualquer crescimento. Esta 

situação não se aplica ao modelo ampliado, no qual o capital físico caminha em 

sintonia com o capital humano (idem). Concluí-se, portanto, que o crescimento não 

somente é possível em longo prazo, como, crucialmente, ele é determinando de 

forma endógena, ou seja, dentro do modelo. 

 Outra constatação interessante, oriunda da utilização por Solow de uma 

função de produção com retornos decrescentes para os fatores de produção, 

implica que, sem surpresas, a tendência natural dos fluxos de capitais dar-se-ia dos 

países desenvolvidos em direção aos em desenvolvimento, dado a remuneração 

deste ser maior onde há escassez de capital e abundância de trabalhadores11.113 O 

que se observa, no entanto, é o inverso: um movimento mais intensivo dos capitais 

rumo aos países desenvolvidos além de taxas de juros não tão heterogêneas. O que 

explica, então, essa dicotomia? 

 Sob a incorporação do capital humano à função de produção neoclássica, o 

modelo endógeno prevê, em contrapartida, que a remuneração do capital não há 

de ser tão expressiva assim nos países em desenvolvimento (RAY, 1998; MANKIW 

et al, 1992). A produtividade marginal do capital físico e a do capital humano 

andam em compasso, é necessária uma população com graus elevados de 

escolaridade para operar o capital físico; a falta de acesso à educação, contexto 

recorrente em países de terceiro mundo, estagna o crescimento e o capital não 

migra acolá. Lucas (1990) demonstrou esse argumento com precisão, justificando 

porque a taxa de juros da Índia não é, como se suponha, 54 vezes maior que a dos 

Estados Unidos. Além desse ponto, o próprio Lucas (1990), como as referências 

nele contidas, chama a atenção para outros determinantes de uma migração não 

tão pujante do capital para os países em desenvolvimento, como riscos políticos, 

imobilidade do capital e assimetria de informações. Finalmente, é importante 

diferenciar produtividade marginal do capital e taxa de juros: não 

necessariamente o capital irá receber sua produtividade marginal, agentes 

econômicos não racionais e imperfeições de mercado comprometem esse  
 

                                                      
11 Esse resultado origina-se ao derivar a função de produção com respeito ao capital, o resultado é a 

produtividade marginal do capital:          
 

    
     

  . 
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resultado (MANKIW et. al, 1992). Nesse sentido, a ampliação do modelo com 

capital humano explica, em linhas gerais, o descompasso clássico entre as 

remunerações do capital físico e os fluxos de capitais não robustos dos países 

desenvolvidos para os em desenvolvimento.  

 

 III. Críticas à contribuição da educação ao crescimento 

 “[A educação é...] um dos principais meios a nosso alcance para fomentar 

uma forma mais profunda e harmoniosa do desenvolvimento humano e, desse 

modo, reduzir a pobreza, a exclusão, a ignorância, a opressão e a guerra” 

(COMISSÃO apud EASTERLY, 2004). Com essa famosa frase, a Comissão para a 

Educação no Século XXI sintetiza uma reviravolta acadêmica que entusiasmou (e 

ainda entusiasma) genuínas gerações de economistas: a hipótese de que a 

educação é um dos principais motores do crescimento. 

 Entretanto, essa perspectiva fundamenta-se, para Easterly, em estruturas 

frágeis e sem corroboração dos dados. O primeiro argumento levantado pelo autor 

envolve a qualidade da educação per se, afinal de contas mil dólares despendidos 

anualmente ou oito anos de ensino fundamental nos Estados Unidos não originam 

os mesmos resultados que se o investimento fosse feito, por exemplo, na Somália. 

O que se carrega consigo do processo de aprendizado é o que de fato poderia 

influenciar o crescimento e essa bagagem não é corretamente mensurada por anos 

de educação ou o montante gasto pelo governo. Segundo o autor (2004, p. 101): 

 
A qualidade da educação será diferente numa economia com 
incentivos ao investimento no futuro, em oposição a uma economia 
que não oferece nenhum incentivo. Numa economia com incentivos ao 
investimento no futuro, os estudantes se dedicarão ao estudo, os pais 
irão monitorar a qualidade da educação e os professores serão 
pressionados a ensinar. Numa economia estagnada e sem incentivos 
ao investimento futuro, os estudantes irão tumultuar as aulas ou nem 
sequer comparecer, os pais frequentemente tirarão da escola os filhos 
para que trabalhem na lavoura, e os professores ficarão matando 
tempo como se fossem babás com excesso de qualificação. 

 

 Esse trecho expõe a segunda crítica de Easterly: as pessoas reagem a 

incentivos, e caso o investimento em escolaridade não traga altos salários aos 

indivíduos, não é surpreendente que eles optem por não ir à escola. É necessário 

que haja uma demanda expressiva por mão-de-obra qualificada para que os recém 

formados estudantes recebam uma remuneração consistente. Com efeito, caso não 

haja essa demanda, ou os indivíduos simplesmente abandonaram a escola ou o  
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investimento em educação apenas levará a uma ‘fuga de cérebros’, conseqüência 

nefasta que acontece com freqüência e robustez em países em desenvolvimento 

(EASTERLY, 2004; PNUD, 1996).  

 Estas constatações, em consonância com a evidência empírica de não 

haver relação causal de anos de escolaridade sobre o crescimento da renda PIB per 

capita12114, desafiam a própria fundamentação do modelo de Solow Ampliado. 

Easterly (2004) sugere três problemas destoantes do modelo. Primeiramente, a 

proxy utilizada por Mankiw et al para acumulação de capital humano, os anos 

médios de educação secundária, é estreita e pouco reflete a qualidade da educação 

em si, como observado. O segundo problema refere-se à remuneração do capital 

humano no modelo, que segundo o modelo, deveria ser abusivamente alta nas 

nações onde os trabalhadores especializados são escassos. O que, novamente, não 

é amplamente observado. Em terceiro e último lugar, há um viés de correlação 

entre crescimento e educação no sentido em que não se sabe o que causa o que... 

Pode-se facilmente explanar (e realmente há sentido nisso) que o investimento em 

educação é fruto de uma renda maior, e não oposto. O modelo acaba por cair em 

uma armadilha no momento em que se assume a causalidade unilateral da 

escolaridade sobre o crescimento econômico. 

 Dessa forma, Easterly, sob a indagação de “para aonde foi toda essa 

educação?”, argumenta que mesmo que houvesse uma relação testada 

empiricamente da educação sobre a renda (e não há), ela basear-se-ia sobre 

frágeis premissas. O autor não defende, no entanto, que os investimentos em 

escolaridade são custos afundados em todo caso. Para uma nação cujo setor 

produtivo está investindo em novas tecnologias e linhas de produção que 

demandem trabalhadores especializados e cujo sistema educacional é estruturado 

e de qualidade e que permite, por meio de salários mais elevados, mobilidade 

social a uma população angustiada, pode ser que a educação contribua 

formidavelmente ao crescimento econômico. É nesse ponto que reside a diferença 

fundamental da experiência da Coréia do Sul. 

 

2.2. Desenvolvimento humano: definições e fundamentação teórica 

 Ponderados os determinantes do crescimento econômico à luz da 

literatura, o enfoque encaminhar-se-á ao estudo do desenvolvimento humano, 

conceito que envolve, muito além da mensuração de riquezas materiais, o processo 

de alargamento das possibilidades de escolha dos indivíduos. A teoria econômica  

                                                      
12 Veja Easterly (2004) e as referências nele contidas. 
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moderna, microfundamentada na corrente utilitarista cuja medida de bem-estar 

deriva-se pela aquisição de bens de consumo, acaba por cair em uma armadilha 

social ao desconsiderar, em suas análises, sentimentos, sensações, escolhas e 

oportunidades em benefício do crescimento econômico. O economista, imerso em 

números, gráficos e equações, esquece que “as pessoas são a verdadeira riqueza 

das nações” (PNUD, 1990, p. 09). Nesse contexto, propõe-se estudar o caso da 

Coréia do Sul sob a égide de uma perspectiva mais ampla do que o crescimento da 

renda per capita.  

 A subseção 2.2.1. apresenta a fundamentação teórica do desenvolvimento 

humano refletida, principalmente, nos Relatórios de Desenvolvimento Humano do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, acrônimo na língua 

inglesa) e é seguida da contextualização de segurança humana na subseção 2.2.2. 

Não obstante, discute-se as contribuições originais e vanguardistas do Prêmio 

Nobel de Economia de 1998, Amartya Sen, na subseção 2.2.3.  

 

2.2.1. Os Relatórios de Desenvolvimento Humano e o surgimento do conceito 

 O conceito de desenvolvimento humano, formulado em 1990 pela 

primeira vez na edição piloto do Relatório de Desenvolvimento Humano, embasa-

se no propósito de criar um ambiente onde cada indivíduo possa adquirir 

plenamente capacidades e, ao lhe fazer uso, expandir as oportunidades a si 

ofertadas (PNUD 1990; 1994). Somente nessa atmosfera de expansão de escolhas 

as pessoas são emponderadas e utilizam plenamente seu poder de agência. 

 Nesse sentido, o conceito pioneiro possui duas facetas complementares. 

Por um lado, para se alcançar um alto nível de desenvolvimento, é necessário que 

as pessoas venham a adquirir capacidades. Educação de qualidade, sistema de 

saúde adequado, disponibilidade farta de alimentos, suprimento de empregos e 

ambiente democrático são atributos colocados em voga. Por outro lado, o 

desenvolvimento humano envolve também as liberdades e escolhas pelas quais os 

indivíduos possam gozar de suas capacidades: seja em assuntos culturais, 

políticos, comunitários, seja para lazer ou até mesmo para o trabalho. Nesse 

sentido, é mister que empondere o indivíduo com acesso a capacidades e com 

liberdade para ele fazer uso delas (PNUD, 1990). 

 Essa perspectiva, no entanto, implica um comprometimento intratemporal 

de modo que as garantias de oportunidades e escolhas não deve prover, somente, 

as gerações atuais: elas devem ser delineadas a fim de equiparar as gerações 

futuras às presentes. No cerne desse argumento encontra-se a equidade: políticas  
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que beneficiam uma classe social em prejuízo a outra são tão maliciosas e egoístas 

quanto medidas que favorecerem a geração atual em detrimento das futuras. 

Exemplo de política que corroboram esse comprometimento intergerações e deixa 

um legado para o futuro é, em contraponto, o investimento em educação e saúde 

(idem). 

 No rol desse diagnóstico, o Relatório de Desenvolvimento Humano faz, 

como é de se esperar, uma crítica às teorias de crescimento econômico vistas 

anteriormente. Segundo o PNUD (1990), estas teorias resguardam os seres 

humanos apenas como um instrumento para o crescimento econômico, um fator 

de produção para a aquisição de mais capital. Se for verdadeiro que as pessoas são 

os agentes ativos e produtivos da sociedade, é igualmente correto afirmar que os 

indivíduos são os beneficiários do processo de crescimento em primeira e última 

instância. Esse ponto será abordado mais à frente, contudo, é essencial que se 

enxergue o homem como meio e objetivo final do processo de desenvolvimento 

logo na fundamentação teórica do conceito. 

 

2.2.2. “Novas dimensões de segurança humana” 

 O conceito de segurança, até recentemente, implicava uma relação entre 

Estados que envolveu, por muito tempo, os flagelos da guerra. Desde o final da 

Guerra Fria, no entanto, o mundo testemunha uma preocupação crescente com a 

segurança dos indivíduos dentro das fronteiras e surgem questões como de que 

forma as ações políticas influenciam o dia-a-dia das pessoas e se há obstáculos a 

estabilidade de suas vidas rotineiras, quais ações podem ser conduzidas a fim de 

mitigá-los (PNUD, 1994). 

 Surge, nesse contexto, o conceito de segurança humana: a proteção do 

indivíduo contra ameaças de fome, doença, desemprego, repressão, 

homogeneização cultural, falta de democracia, etc., que podem coexistir dentro de 

uma nação e não se originam, necessariamente, da relação entre os Estados (idem). 

O Relatório de 1994, intitulado ‘novas dimensões de segurança humana’, prega a 

existência de sete seguranças humanas: segurança econômica, da saúde, alimentar, 

ambiental, pessoal, comunitária e política. 

 Segurança econômica denota a garantia das pessoas de encontrar um 

trabalho decente que lhes remunere o suficiente para viver e, em última instância, 

de ajuda governamental para não se viver abaixo da linha da pobreza. Por 

segurança da saúde, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  
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(1994) conceitualiza a proteção contra epidemias generalizadas além da existência 

de um sistema de saúde eficaz e suprimento de remédios adequado e abrangente. 

 Já segurança alimentar reflete os indivíduos que se sentem protegidos de 

fome crônica ou que tem certeza da existência de comida em sua geladeira nos 

dias vindouros. Destaca-se, ainda, o conceito de segurança ambiental, a garantia 

por parte das pessoas de não terem suas vidas drasticamente alteradas devido ao 

meio-ambiente. Estes dois últimos pontos são demasiadamente importantes uma 

vez que parcela considerável das mortes em países em desenvolvimento é oriunda 

de subnutrição ou de poluição na água e ar (idem). 

  A segurança pessoal expõe possivelmente o principal motivo de 

insegurança entre os cidadãos e contempla a ameaça de tortura física, de 

conseqüências nefastas da guerra, de tensões étnicas, de assaltos, seqüestros e 

estupro, de violência física, de violência doméstica, de pedofilia, exploração sexual 

e escravidão. Não obstante, a segurança comunitária representa um conceito de 

mão dupla: à medida que contempla a perda da identidade cultural e de valores em 

comum creditado à globalização, a administrações públicas repressivas de etnias 

diferentes, etc., também enquadra os efeitos nefastos que os laços culturais podem 

acarretar, como o tratamento desigual entre os sexos e a circuncisão feminina. 

Finalmente, é válido ressaltar a segurança política, garantia de transparência e 

accountability do setor público e de participação popular no processo de policy-

making (idem). 

 É primordial, não obstante, não se confundir desenvolvimento humano 

com segurança humana. O primeiro conceito relata o alargamento das 

oportunidades e escolhas dos indivíduos ao passo que “[s]egurança humana 

significa as pessoas poderem exercer essas escolhas de modo seguro e livre, e que 

elas poderão estar relativamente confidentes de que estas oportunidades que elas 

possuem hoje não serão totalmente perdidas amanhã” (PNUD, 1994, p. 23). 

Presumi-se, com razão, que ambos caminhem em sintonia, de forma que 

progressos em um levem a melhorias no outro, mas é essencial mantê-los 

conceitualmente separados. 

 

2.2.3. A contribuição de Amartya Sen: desenvolvimento como liberdade 

 “O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de 

privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 

destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou 

interferência excessiva de Estados repressivos” (SEN, 2000 [1999], p. 18). Amartya  
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Sen, uma das grandes mentes por trás dos próprios Relatórios do 

Desenvolvimento Humano, expressou com clareza a necessidade de se formular 

não somente um conceito, mas crucialmente políticas que expurgam dos 

indivíduos ameaças a sua liberdade. 

 O complemento ao conceito original se dá na medida em que há uma 

substituição de escolhas e oportunidade por liberdade. Sen, desse modo, enxerga o 

desenvolvimento como processo de expansão das liberdades que as pessoas 

desfrutam: “[t]er mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si 

mesmas e para influenciar o mundo, questões centrais para o processo de 

desenvolvimento” (SEN, 2000 [1999], p. 33). A despeito do passo vanguardista de 

Sen foi a ter incorporado na teoria do desenvolvimento, essa abordagem libertária 

é antiga 

 
Não podemos permitir o fato de que uma sociedade na qual as 
pessoas não são livres para falar na esquina sem uma legislação 
especial será uma sociedade na qual o desenvolvimento de novas 
idéias, experimentos, mudanças, e a livre vontade serão prejudicados 
em uma grande variedade de maneira que são evidentes para todos 

(FRIEDMAN, 2002 [1962], p. 53)13.115 

 

 Sen resume em cinco categorias os caminhos pelos quais se alcançará o 

desenvolvimento humano. A primeira maneira envolve as liberdades políticas, 

“oportunidades que as pessoas têm para determinar quem deve governar e com 

base em que princípios, além de incluírem a possibilidade de fiscalizar e criticar as 

autoridades, de ter liberdade de expressão política e uma imprensa sem censura” 

(idem, p. 55). O estado de direito com regime democrático coloca as rédeas das 

ações governamentais nas mãos dos indivíduos. 

 As facilidades econômicas, segundo ponto de Sen, compreendem a 

utilização do sistema de livre mercado a fins de produção, consumo e troca 

(ibidem). Friedman (2002 [1962]) mostrou que há uma relação íntima e causal 

entre liberdade econômica e liberdade política e outras facetas, como 

convergência de renda, redução da discriminação racial, etc. Entende-se que em 

um sistema onde a regulação não atrapalha o movimento dos mercados, as  

                                                      
13Tradução livre do original: “It cannot allow for the fact that a society in which people are not free to 
speak on the corner without special legislation will be a society in which the development of new ideas, 
experimentation, change, and the like will all be hampered in a great variety of ways that are obvious to 
all”. 
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facilidades econômicas garantem não somente a renda do padeiro da esquina, 

como também o crescimento sustentado da nação. 

 Em seguida, as oportunidades sociais são as “disposições que a sociedade 

estabelece nas áreas de educação, saúde, etc., as quais influenciam a liberdade 

substantiva de o indivíduo viver melhor” (SEN, 2000 [1999], p. 56). Conforme 

visto acima, estas oportunidades pavimentam o caminho para que as pessoas 

possam adquirir capacidades e moldar seu futuro rumo a uma qualidade de vida 

ascendente. 

 A quarta categoria, garantias de transparência, funciona no sentido de 

prover confiança ao sistema. O crescimento econômico é acelerado e não há 

distribuição negativa de renda caso o sistema de prestação de contas e 

transparência seja eficiente, pois este inibe práticas fraudulentas, corrupção e 

transações ilícitas (idem). 

 As seguranças protetoras, finalmente, são o estabelecimento de uma rede 

governamental de garantias sociais visando proteger o cidadão de contratempos 

como desemprego e crise coletiva de fome. Os efeitos nefastos da pobreza extrema 

envolvem outros aspectos do desenvolvimento humano, uma vez que a pobreza é 

multidimensional, de modo que afastar o cidadão deste flagelo é fundamental 

(SEN, 2000 [1999]; PNUD, 1996).  

 Ademais, a liberdade, pilar fundamental da teoria de Sen, é não somente o 

“principal meio” para se atingir como também o “fim primordial” do processo de 

desenvolvimento (idem, p. 25): o “papel constitutivo” e o “papel instrumental” da 

liberdade. Esse ponto de vista clama, por exemplo, que justificativas no estilo “os 

meios justificam os fins’ de governos autoritários perdem seu sentido pragmático. 

 

2.3. Técnicas de mensuração de associação entre séries estatísticas e outras 

ferramentas de análise exploratória de dados 

 Diante da necessidade metodológica de se quantificar a relação entre as 

diversas séries temporais que hão de ser analisadas, a seguinte subseção 

conceitualiza as diversas técnicas estatísticas a serem utilizadas a frente. Com 

efeito, o leitor há de encontrar se mais esclarecido quanto o método e, igualmente, 

mais apto a acompanhar o raciocínio apresentado na quarta seção. As técnicas 

definidas são a variância populacional, a entropia, a covariância, o coeficiente de 

contingência (ou correlação) de Pearson, o índice de Gini e o índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH, ou HDI no acrônimo em língua inglesa) do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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 2.3.1. Variância populacional 

 A variância é uma medida que quantifica a dispersão estatística média de 

um dado conjunto de dados por meio do quadrado das diferenças entre a 

observação e a esperança da referida série. Quando o conjunto de dados é uma 

população, a medida chama-se variância populacional, ao selecionar-se uma 

amostra da população, o instrumento é conhecido por variância amostral. Pode-se 

definir a variância populacional por 

    
 

 
∑        
 

   

 

 

onde i corresponde a cada observação, n é a população e μ a média da série. 

 Uma ferramenta interessante da variância é a possibilidade desta medida 

ser decomposta caso o conjunto de dados seja dividido entre diversos extratos de 

forma que a dispersão pode ser mensurada não somente dentre os extratos, mas 

também entre eles. Esta propriedade será utilizada com freqüência na quinta seção 

do trabalho. 
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 Não obstante, para a melhor comparação e visualização do grau de 

instabilidade e desigualdades dessa série, pode-se calcular um índice auxiliar 

derivado da medida primal chamado de dual. O dual da variância quantifica a 

proporção percentual de quantas observações isentas de participação no agregado 

da série. Por sua vez, o complementar do dual salienta a proporções de 

observações que concentram uniformemente o agregado do conjunto de dados 

(PEÑALOZA & SOUZA, 2005). Infere-se, nesse sentido, que quanto menor for o 

dual, mais homogênea é a série. 
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2.3.2. Entropia 

A entropia é um indicador da “desordem” da série, isto é, também 

mensura o grau de dispersão médio de um conjunto de dados. Comumente 

utilizada na física, esta ferramenta traz um contribuição adicional ao poder ser 

decomposta entre entropia-entre e entropia dentro dos n estratos. A entropia-

entre denota a participação absoluta das diferenças entre os estratos, enquanto a 

entropia-dentro quantifica a contribuição absoluta das variações internos dos 

estratos na formação da entropia total. Aqui se utilizará a entropia de Shannon, 

referenciada também como entropia de informação. 
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   é a probabilidade de a observação encontrar-se no estrato i e n é o total de 
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 2.3.3. Covariância e coeficiente de correlação de Pearson 

 Uma vez conhecidas as observações, a covariância mensura o grau de 

dependência linear entre duas séries distintas. Se ambas as variáveis aleatórias 

forem discretas e os eventos serem equiprováveis, pode-se calcular a covariância 

por meio da diferença entre a média da ocorrência de x e y conjuntamente e o 

produto das médias das séries x e y. 

 

                
 

 
(∑    

 

   

  
 

 
∑  

 

   

∑  

 

   

) 

 

 Apesar de a covariância apresentar uma vasta gama de limitações por 

abranger apenas a dependência linear, sua aplicação ainda é útil para se analisar 

tendências entre variáveis quantitativas. Outro problema que emerge é a ausência 

de limitação do índice, o que compromete a comparação entre covariâncias 

distintas. 
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 Visando superar o dilema da falta de um intervalo, o   de Pearson assume 

apenas valores entre -1 e 1, de modo que -1 indica uma correlação perfeita 

negativa, 1 uma correlação perfeita positiva e 0 indica a ausência de correlação 

entre as séries temporais. Contudo, o coeficiente de contingência de Pearson não 

supera o primeiro problema abordado na covariância e, assim, somente mensura 

dependência linear.  

 

   
    

√    

 

 

 

 2.3.4. Índice de Gini 

 O índice, ou coeficiente, de Gini é uma técnica estatística que mensura a 

desigualdade entre estratos de duas variáveis aleatórias. A sua popularização e 

consolidação derivou-se da aplicação do índice na mensuração da desigualdade da 

distribuição de renda. 

Há diversas formas de proceder com o cálculo do índice de Gini, aqui será 

utilizada uma derivação da fórmula de Brown. Conceitualize a proporção 

acumulada de renda como a renda recebida até o i-ésimo indivíduo: 
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onde n é a população total e x a renda do indivíduo i.  

 

Derivando-se, o índice de Gini é mensurador por: 

 

    
 

 
 ∑          

 

   

 

 

 A interpretação é que quanto mais próximo de zero, mais equitativa é a 

distribuição de renda. 
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 2.3.5. Índice de Desenvolvimento Humano14116 

 Como visto na subseção 2.2., o desenvolvimento humano abrange a 

aquisição de capacidades pelos indivíduos e o modo com que os agentes utilizam 

essas capacidades para expandirem suas escolhas e viverem uma vida decente. 

Com efeito, até 2010 o índice de desenvolvimento humano, calculado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, era mensurado por meio de 

uma média não ponderada de três qualidades: longeveneidade, educação e renda. 

 

    
     

 
 

onde 

 

  
           

                
 

  
      

 
 

         
                            

                                 
 

 

EV é a expectativa de vida, TA a taxa de alfabetização, TE a taxa de escolaridade, e 

PIBpc é o PIB per capita. 

 A partir de 2010, entretanto, a mensuração do IDH foi reformulada. 

Primeiramente, o IDH passou de uma média não ponderada para uma média 

geométrica. Em um segundo momento, o índice de educação e suas variáveis 

determinantes também sofreram alterações. Finalmente, a quantificação da renda 

passou de PIB per capita para a Renda Nacional Bruta (RNB) per capita em termos 

de paridade de poder de compra (RNBpc). No agregado, 

 

     √     
 

 

 

 A modificação da educação (E) foi feita de forma que 

 

   
√                   

                       
 

                                                      
14 As formulas apresentadas para antes da reformulação foram retiradas do Human Development 
Report (HDR) de 1990 (PNUD, 1990) e as subseqüentes, do HDR de 2011 (PNUD, 2011). 
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onde IE é a índice de escolaridade e TEE é o índice de escolaridade esperada. Por 

taxa de escolaridade, refere-se a quantidade de anos médio que um indivíduo 

recebe de ensino. Ambos são índices são calculados por meio da divisão da 

subtração da taxa mensurada no país em questão subtraída pelo mínimo 

observado internacionalmente, pela diferença entre a taxa máxima e a mínima 

observadas internacionalmente. 

 Finalmente, a reformulação da renda foi dada de forma a incorporar a 

paridade do poder de compra e substituir o logaritmo pelo logaritmo natural: 

 

         
                          

                               
 

 

 A reformação foi feita visando tornar o índice mais preciso e realista 

(PNUD, 2011). Houve umas modificações das categorias de enquadramento do 

índice, tendo um país um IDH muito alto, quando         ; alto quando 

0,7          ; médio quando              , e baixo para todo         . 

 

3. Interseções entre crescimento econômico e desenvolvimento 

humano 
 

 Em sintonia com a seção anterior, esta seção embarcará nas colisões do 

crescimento sobre essa nova abordagem de desenvolvimento: primeiramente, se 

discorrerá brevemente sobre a relação direta entre crescimento econômico e 

desenvolvimento humano, inclusive desbravando como as políticas públicas 

podem influenciar o caminho rumo ao desenvolvimento; e, em segundo lugar, 

explorar-se-á o papel da liberdade econômica no processo de crescimento 

econômico. 

 

3.1. Expansão do poder de agência e políticas públicas orientadas ao 

desenvolvimento 

  

O objetivo do desenvolvimento é criar um ambiente onde 
as pessoas possam desfrutar vidas longas, saudáveis e 
criativas. Contudo, normalmente esse objetivo é 
esquecido em prol da acumulação de riqueza. 

PNUD (1990) 
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 O epílogo acima, extraído do primeiro Relatório de Desenvolvimento 

Humano (PNUD, 1990, p. 09), expõe claramente a preocupação de seus fundadores 

com o link entre crescimento econômico e desenvolvimento humano. Em 1996, o 

assunto recebeu destaque especial ao se fundamentar o relatório por inteiro nas 

suas interfaces. À medida que a leitura do relatório flui, nesse sentido, torna-se 

claro que seu objetivo é sustentar que a tradução de crescimento econômico em 

desenvolvimento humano não é direta: para se fortalecer os links é necessário, por 

um lado, transformar essa riqueza em acumulação de capacidades e, pelo outro, 

emponderar os indivíduos para que eles possam fazer uso de suas capacidades de 

forma engajada e contribuir para a vida social, política e econômica da nação 

(PNUD, 1996, p. 79). Compreende-se, portanto, que a renda deve ser vista como 

um meio, um instrumento facilitador através do qual o desenvolvimento humano 

pode ser reforçado. 

 Uma óbvia conexão é, sem dúvida, em relação às colisões do crescimento 

na equidade de renda. Segundo o relatório de 1990 (PNUD, 1990, p. 10), 

“[c]rescimento econômico com uma distribuição de riqueza equitativa é uma 

forma primordial de se garantir um desenvolvimento econômico sustentado”: 

normalmente, há de se supor que incrementos de renda levem as famílias a 

fortificar suas capacidades por meio de investimentos em saúde e educação15.117 

Não obstante tal fato, para famílias que enfrentam a extrema pobreza, o impacto 

imediato do crescimento econômico é o aumento do grau de segurança alimentar 

que elas desfrutam (idem; PNUD, 1996). 

 Para que estes mecanismos, no entanto, diminuam as disparidades 

nacionais, as oportunidades devem caminhar lado a lado do crescimento (SEN, 

2000 [1999]). Caso a camada menos avantajada da população não receba os louros 

do crescimento de forma direta (como ilustra o primeiro aclive da curva de 

Kuznets), cabe ao Estado patrocinar a expansão das oportunidades por meio do 

dispêndio público (idem). Apesar da liberdade (na forma de “oportunidades 

sociais”) ser um fim em si mesmo, há justificativas para a intervenção 

governamental que contemplam, inclusive, mentes mais radicais de direita: uma 

população mais saudável, alimentada e educada gera externalidades positivas à  

                                                      
15 Essa constatação deriva das elasticidades-renda da demanda por saúde e educação serem, 
normalmente, maiores que um. Contudo, a segunda derivada parcial da elasticidade-renda da demanda 
em relação à própria renda é, tradicionalmente, menor que zero: à medida que a família enriquece, 
chega-se a um momento onde já se investiu o suficiente em saúde e educação e os novos ganhos são 
consumidos em lazer ou bens de luxo. A despeito disso, saúde e educação mantêm seus status de bens 
normais (    ) e necessários (         ). 
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sociedade como um todo (FRIEDMAN, 2002 [1962], p. 86 e 107; PNUD, 1996, p. 

51) . Conclui-se, nesse sentido, que o governo deve desempenhar um papel ativo 

no processo caso os frutos do crescimento não estejam sendo aproveitados por 

toda a população. 

 Não obstante elevando a renda privada das famílias, um processo 

contínuo de crescimento econômico permite ao governo reforçar o 

desenvolvimento humano por meio da expansão do sistema de garantias 

protetoras (SEN, 2000 [1999]). Crises econômicas e períodos de estagnação 

comumente forçam os governos a cortar recursos do sistema institucional de 

proteção ou do orçamento destinado à seguridade social. O oposto, no entanto, é 

também pode ser verdadeiro: o crescimento econômico possibilita uma 

arrecadação tributária maior que, se for bem direcionada, servirá, dentre outras 

aplicações, à expansão das garantias protetoras. Desse modo, seguro-desemprego, 

suplemento de renda e intervenção direta em face de desastres naturais 

desempenham um papel primordial ao garantir, respectivamente, a segurança 

econômica, alimentar e ambiental da população. 

 Pelo outro lado, o crescimento econômico também fortifica o 

desenvolvimento quando quebra entraves institucionais como a retroação viciosa 

de assimetria de informação e falta de participação popular na formulação de 

decisões políticas. O fortalecimento do poder de agência dos indivíduos acontece 

quando estes são emponderados com capacidades básicas, como educação e saúde, 

e recursos econômicos que lhes possibilitam ter acesso à tecnologia da informação 

e, por conseguinte, exigem dos governantes garantias de transparência e maior 

liberdade política. Sobre a importância de uma governança, o ex Secretário-Geral 

da ONU, Kofi Annan, argumentou que “uma boa governança é possivelmente o 

maior único importante fator na erradicação da pobreza e promoção do 

desenvolvimento” (PNUD, 2002, p. 51). Sob a égide destas implicações de uma boa 

governança política, o crescimento econômico pode vir a destrinchar um ciclo 

virtuoso onde mais renda e oportunidades sociais emponderam o indivíduo que, 

ao fazer uso de sua capacidade de agência, transforma o processo político rumo a 

mais crescimento e desenvolvimento (idem). Essa “relação de mão-dupla” é central 

no argumento de Sen (2000 [1999], p. 32). 

 Um ponto primordial, que não deve ser deixado de fora, corrobora os 

argumentos acima: o julgamento do tempo e os dados dele obtidos. Nos últimos 

duzentos anos, como coloca Friedman (2002 [1962], p. 190), o desenvolvimento 

do modo de produção capitalista e o crescimento econômico a ele associado,  
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traduziu-se em redução extraordinária da pobreza, expansão de sistemas de saúde 

robustos, investimentos crescentes em educação e um aumento significativo, em 

termos gerais, da qualidade de vida das pessoas.  Basta observar as oportunidades 

sociais, garantias protetoras, liberdades políticas e acesso à renda do decil inferior 

da população de qualquer sociedade européia no início do século XIX vis-à-vis no 

início do século XXI. As desigualdades também foram reduzidas: 

 
Com respeito às mudanças ao longo do tempo, o progresso econômico 
alcançado nas sociedades capitalistas têm sido acompanhado por uma 
diminuição drástica da desigualdade. [...] A característica principal de 
progresso e desenvolvimento ao longo do século passado é que ela 
libertou as massas do trabalho exaustivo e colocou à sua disposição 
produtos e serviços que antes eram o monopólio das classes 
superiores (FRIEDMAN, 2002 [1962], p. 169) 

 

 O caso dos países em desenvolvimento é um ponto mais peculiar. Não 

foram todas as nações que souberam traduzir os frutos do crescimento de forma 

igualitária e possibilitaram uma expansão das oportunidades sociais. A despeito 

dessa constatação, os ganhos em desenvolvimento humano que países como 

Brasil, África do Sul e Malásia obtiveram em 50 anos ou menos, por mais que 

singelos, levaram mais de dois séculos para que as nações desenvolvidas os 

alcançasse (PNUD, 1990). Mesmo se evidenciado que as situações são 

diferentes16,118, estes frutos benéficos do processo de crescimento não podem ser 

ignorados. Não obstante, diversos países desenvolvidos ainda enfrentam 

obstáculos a consolidação do desenvolvimento humano, como problemas de AIDS, 

drogas, alcoolismo, violência doméstica, etc. Apesar de menos emergenciais, nem 

tudo são rosas e flores nos países desenvolvidos. 

 Por fim, conclui-se que a tradução do crescimento econômico em 

desenvolvimento humano deve perpassar, por conseguinte, uma prioridade social 

que vise o aumento da equidade, das facilidades econômicas, das oportunidades 

sociais, das liberdades políticas e garantias protetoras e das garantias de 

transparência, como já havia exposto Sen (2000 [1999]). “A partir de uma 

perspectiva de desenvolvimento humano, o crescimento econômico não é um fim 

em si mesmo. Ele é um meio para um fim de alargar as escolhas das pessoas” 

(PNUD, 1996, p. 11). 

 

3.2. Liberdade econômica e crescimento 

                                                      
16 Veja a contribuição de Prebisch, Furtado e Singer na seção 02. 
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 O entrelaço entre liberdade econômica e crescimento, brevemente 

discutido na subseção 2.2.3., origina-se dos ganhos de produção que um ambiente 

de livre mercado estimula. A liberdade econômica, não obstante, acarreta 

freqüentemente progressos institucionais no meio político de modo que este 

instrumento funciona como dupla força motriz do desenvolvimento (FRIEDMAN, 

2002 [1962], p. 08). Em consonância com essa perspectiva, Carlsson e Lundstrom 

(2002) mostraram que de fato a liberdade econômica é um fator determinante do 

crescimento17.119 

 O empecilho que surge quando alguma forma de quantificação se faz 

necessária a fim de se orientar políticas públicas, contudo, é a própria medida de 

liberdade econômica que se utiliza como proxy. Política fiscal e facilidade de se 

fazer negócios, por exemplo, relacionam-se profundamente não somente com o 

crescimento, mas também entre si; de forma que, dependendo das proxies 

utilizadas, diversos vieses de correlação são passíveis de surgir e comprometer a 

resiliência do resultado. Igualmente importante, este embaraço suscita a 

possibilidade de alguns componentes da “liberdade econômica” não possuírem 

efeito causal algum: eles são simplesmente carregados com a maré, são ocultados 

pelo resultado do índice agregado (idem). 

 Nesse sentido, Carlsson e Lundstrom (2002) propõem um tratamento 

econométrico para testar o impacto de cada categoria sobre o crescimento 

econômico. Para tanto, os autores definiram sete componentes da “liberdade 

econômica”: tamanho do governo (peso da atividade governamental no PIB, 

montante relativo de transferências e subsídios), estrutura econômica (controle de 

preços, parcela de empresas públicas no mercado), política monetária e 

estabilidade de preços (desvio padrão da inflação, taxa de inflação, crescimento da 

oferta de moeda), liberdade para se utilizar outras moedas (possibilidade de 

possuir moeda estrangeira, ágio das taxas de câmbio), sistema institucional e legal 

(defesa da propriedade privada, viabilidade de contratos, rule of law), liberdade 

comercial (tarifas e barreiras aduaneiras, barreiras não tarifárias) e, por último, 

liberdade no mercado de capitais (crédito, taxas de juros, restrições à 

movimentação de capitais). 

 

                                                      
17  É necessário, no entanto, enfatizar que quando liberdade não implica ausência: é apenas o ponto no 
qual o governo não atrapalha o poder de agência dos indivíduos e, ao contrário do senso comum, o 
governo age para proteger essa liberdade. Caso o leitor queria se aprofundar nessa literatura, 
recomenda-se Friedman (2002 [1962]) e Carlsson e Lundstrom (2002), bem como as referências 
contidas no último. 
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 O resultado encontrado evidencia algumas distorções não esperadas e 

outras previsíveis. Por um lado, os dados sugerem, sem surpresas, que o tamanho 

do governo (e suas conseqüências na economia) bem como a falta de liberdade 

comercial constituem entraves ao crescimento, computando um efeito negativo. 

Além disso, há grandes efeitos positivos das garantias institucionais e do sistema 

legal e da facilidade de se utilizar moedas estrangeiras sobre o PIB. Por outro lado, 

o teste ratifica, surpreendentemente, que a estrutura econômica e a liberdade no 

mercado de capitais pouco importam ao crescimento. O nível de significância, 

então, para a política monetária e o nível de preços é ainda menor: muito próximo 

de zero (ibidem). O resultado é, no mínimo, curioso: a despeito da hipótese clássica 

da neutralidade da moeda, já surgiram teorias sobre oscilações econômicas no 

curto prazo. Haja vista a curva de Phillips e a experiência inflacionária da América 

Latina nos anos 1980  

 Compreende-se, de qualquer forma, que há corroboração empírica de 

correlação positiva entre liberdade econômica e crescimento. Um empecilho, no 

entanto, é o índice de liberdade econômica que há de ser utilizado. Este ponto será 

levantando novamente na quarta seção. 

 

4. Revisão Histórica 
 

 A Coréia do Sul possui uma história rica e fascinante, marcada por 

ditaduras, guerras e revoltas. Foi o alvo de disputas territoriais no extremo 

asiático durante séculos e resguarda-se como a primeira experiência da política 

externa estadunidense contra a expansão soviética, no início da década de 50,. 

Desse modo, essa seção, dividida em sete períodos em ordem cronológica, 

abordará a trajetória histórica da Coréia do Sul desde o final da Segunda Guerra 

Mundial. 

 

4.1. Reconstrução pós domínio japonês (1945-1950) 

 O colapso chinês na guerra Sino-Japonesa de 1894-1895 encerrou décadas 

de ocupação da China sobre a Coréia. Os planos iniciais do Japão de deixar florear a 

independência e a soberania na região sob a influência japonesa foram abalados 

quando, em 1904, as pretensões imperialistas da Rússia no tocante à península da 

Coréia eclodiram na guerra Russo-Japonesa. A subseqüente vitória do Império 

Japonês, entretanto, não foi suficiente para afastar o perigo sobre a Coréia e, desse  
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modo, o país estabeleceu um domínio colonial na península que viria a durar até o 

final da Segunda Guerra Mundial.   

 Se por um lado a ocupação intensificou o processo de industrialização da 

Coréia, por outro lado as oportunidades disponibilizadas à população coreana 

eram menos robustas em benefício dos japoneses residentes na região. O 

entrelaçamento da economia coreana à japonesa trouxe ganhos imprescindíveis: 

modernização do aparelhamento administrativo, legal e institucional; 

investimentos em infra-estrutura de transportes e logística; aprimoramento do 

sistema de saúde e educacional, e instalação de manufaturas para suprimento de 

bens básicos (LEE, 1990). A despeito destes ganhos, os japoneses residentes 

impuseram restrições cujas conseqüências levaram anos para serem superadas: o 

suprimento de ensino primário a população veio acompanhado de ensino 

secundário e terciário disponibilizado apenas aos japoneses residentes; o capital 

físico foi concentrado em parcela majoritária nas mãos dos ocupantes; a língua 

japonesa foi estabelecida nas escolas em detrimento da língua coreana, etc. (idem). 

O resultado da dominação japonesa foi, nesse sentido, paradoxal: a remodelação 

da infra-estrutura coreana, apesar de positiva, foi submetida aos interesses 

japoneses, que controlaram toda a economia da nação. 

 Diante da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial, a Coréia 

encontrava-se em um período de declino da atividade industrial e manufatureira, 

de instabilidade social e política, em meio à desestruturação da administração 

pública na qual a falta de liderança empresarial persistia e racionamentos de bens 

primários eram freqüentes (LEE, 1990, p. 2). A mentalidade da época, que 

fundamentaria a criação das Nações Unidas nos meses vindouros, perpassava que 

os povos deveriam procurar soluções pragmáticas para assuntos globais em 

fóruns multilaterais e, com efeito, o assunto da Coréia foi brevemente discutido em 

Yalta, em fevereiro de 1945. A ausência de consenso com a União Soviética e o 

caráter emergencial da situação, no entanto, instigaram os Estados Unidos a 

estabelecer uma base militar e um governo administrativo no país sete meses 

depois (HOBSBAWN, 2008 [1995]). 

 Pressionada pela insatisfação popular, a administração estadunidense não 

tardou a promover reformas no país: formou um conselho deliberativo em 

Outubro de 1945 e, um ano mais tarde, estabeleceu o governo interino. A nova 

administração pública, contudo, não foi reconhecida pelo governo provisório, que 

desde 1910 sediava-se em Xangai: no âmago de seu descontentamento, de 

orientação comunista, residia a escolha de Syngman Rhee, fundador e ex- 
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presidente do governo provisório, como o novo Presidente interino da nação. 

Rhee, um intelectual liberal educado em Harvard e Princeton, era demasiadamente 

alinhado aos interesses dos Estados Unidos, onde se exilou por mais de trinta anos 

até a libertação da Coréia. Postula-se, nesse contexto, que ao governo interino 

faltou a legitimação jurídica e institucional que o governo provisório possuía. 

 O enfoque do governo interino, nesse primeiro momento, direcionou-se à 

educação. Em 1945, apenas 13% dos adultos tinham algum tipo de educação 

(PNUD, 1996). A priorização da educação originou-se de uma demanda 

populacional por mobilidade social: quando a liberação da Coréia quebrou o 

tradicional sistema de classes japonês, fez-se necessário erguer uma nova ordem 

social; a exclusão do poder da elite coreana fundamentou a meritocracia como 

caminho pelo qual as pessoas teriam acesso a uma vida melhor (HASAN, 1976, p. 

8). Em contraponto, as instalações deixadas pela herança colonial japonesa em 

consonância com o direcionamento das políticas governamentais e o 

financiamento dos Estados Unidos expandiram a oferta pública de educação, assim 

atendendo aos desejos dos coreanos. Com efeito, em 1960, ao final do governo 

Rhee, 56% da população possuía educação primária e 20% haviam concluído o 

ensino secundário (PNUD, 1996). 

 Não obstante, o governo interino introduziu uma agenda de distribuição 

de renda que pavimentou o caminho do crescimento econômico coreano sob os 

auspícios da equidade. O poder público estabeleceu categorias diferenciáveis e 

crescentes de imposto de renda, o governo confiscou o bem de japoneses e 

especuladores e as medidas de combate à inflação depreciaram o capital dos ricos 

(ADELMAN, 2011, p. 2). Mais importante, no entanto, foram as reformas agrárias 

promovidas por intermédio das forças estadunidenses em 1947 e 1949, que 

nivelaram a população e possibilitaram uma acumulação de recursos privados, 

canalizados posteriormente para a educação e para o investimento em infra-

estrutura e expansão industrial (ibidem; HOBSBAWN, 2002 [1995], p. 348). 

 Durante esse período prosseguiram as tensões internacionais e os 

impasses entre o governo provisório, agora sediado ao norte do país, e o governo 

interino. Nesse contexto, as Nações Unidas, após um período de observação e 

análise da situação da Coréia, decidiu por meio da resolução A/RES/195(III) o 

estabelecimento de eleições diretas pra o executivo e o legislativo. O Norte recusou 

a proposta e, como conseqüência, as eleições foram sediadas somente no Sul, 

agravando o clima entre as regiões. Vencedor das eleições, Rhee tornou-se o  
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primeiro Presidente eleito da nação e, em 15 de agosto de 1948, declarou a 

formação da República da Coréia, doravante denominada Coréia do Sul. 

 

4.2. A Guerra da Coréia, Rhee e a política de substituição de importações 

(1950-1960) 

 A Guerra da Coréia deixou o país em ruínas. Se não bastasse a morte de 

mais de um milhão de soldados e cidadãos (aproximadamente 5% da população), a 

guerra destruiu 25% do capital físico do país e 15% das riquezas entesouradas 

(LEE, 1990; ADELMAN, 2011). A escassez de produtos primários e bens básicos 

trouxe inflação, que combinada com a imigração de três milhões de refugiados do 

Norte, agravou o desemprego e a pobreza (COLLINS et al., 1987). Com efeito, a 

herança destrutiva da guerra sucedeu um baixo crescimento econômico18,120 que 

teria sido agravado caso os Estados Unidos não tivesse ajudado substancialmente 

o país (idem). 

 “Na ausência de experiência técnica e uma estrutura administrativa 

eficiente”, escreveu Collins et al (1987, p. 2), “os formuladores de política 

voltaram-se para medidas aliviadoras de curto-prazo ao invés de um planejamento 

econômico de longo prazo”. As políticas de curto-prazo objetivaram, nesse 

contexto, garantir a sobrevivência da população, a estabilização dos preços e a 

reconstrução da indústria, de modo que a trajetória seguida permeou o 

investimento em infraestrutura industrial e social e, principalmente, a substituição 

das importações, principalmente de bens não duráveis e intermediários (idem; 

ADELMAN, 2011). O protecionismo foi robusto e direito: o governo desvalorizou a 

moeda, estabeleceu altas tarifas aduaneiras, quotas e licenças de importação, etc. 

(LEE, 1990). Em conseqüência, as importações se mantiveram sob controle ao 

passo que as exportações, medíocres e com baixo valor agregado, corresponderam 

essencialmente a produtos primários (idem). 

 Conforme dito em várias ocasiões anteriormente, o investimento em obras 

sociais tornou-se um dos enfoques primordiais do governo Rhee, pavimentando o 

caminho para o crescimento econômico vindouro (COLLINS et al., 1987). Dentre as 

empreitadas do governo, ressaltam-se a reforma agrária, a expansão da educação 

em seus três níveis, os investimentos em pesquisa, o aprimoramento do sistema de 

saúde, a criação de programas de transferência de renda, e a reestruturação do  

                                                      
18 O crescimento do PIB foi, aproximadamente, 4% ao ano durante a década de 50; o crescimento per 
capita, por outro lado, solapou-se a cerca de 0.8% ao ano devido ao intenso crescimento populacional 
(LEE, 1990). 
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sistema de rodovias, saneamento básico e suprimento de água; que, em sua 

totalidade, representaram na época aproximadamente 30% dos gastos do governo 

(ADELMAN, 2011). A distribuição de renda mais igualitária, em complemento, 

possibilitou uma expansão da educação privada e das oportunidades sociais. 

 Convém salientar, no entanto, que parte considerável dos investimentos 

sociais deu-se por intermédio e suporte financeiro dos Estados Unidos, que se 

posicionava favorável a estabilização financeiro-monetária, a contenção de crédito 

e a redução no ritmo de investimento que não ligados a área social (HAGGARD et 

al., 1991). A agenda estadunidense, contrária ao foco desenvolvimentista em 

substituição de importações da missão da ONU, dominou a política sul-coreana em 

meados da década de 50. O país asiático concordou em seguir uma lista vasta de 

exigências pragmáticas dos Estados Unidos, incluindo a valorização da moeda, o 

combate à inflação e a abertura ao mercado doméstico (idem). Decorre-se na 

segunda metade da década de 50, com efeito, um declínio paulatino da inflação e, 

sem surpresas, do crescimento do produto interno. 

 Não obstante a pressão internacional por parte dos Estados Unidos, o 

governo Rhee também foi suscetível à influência das elites políticas 

(principalmente do Partido Liberal) e do setor privado e, em decorrência, a agenda 

de reformas dos ‘tecnocratas’ não se arraigou profundamente nesse primeiro 

momento (idem). À medida que a rígida influência pragmática dos militares, antes 

solapada pela presença das forças armadas estadunidenses, deslanchou no final 

dos anos 50, a agente dos ‘tecnocratas’ recebeu uma atenção maior. 

 A deterioração do cenário político ao longo da segunda metade da década 

de 50, decorrida de pressões nacionais e internacionais, trouxe conseqüências 

nefastas para a economia, conforme já mencionado, principalmente no que tange 

ao desaquecimento da economia e a exaustão da política de substituição de 

importações (HAGGARD et al., 1991, p. 4). Em 1959, por conseguinte, os 

economistas do Centro de Desenvolvimento Econômico, um órgão técnico e mais 

autônomo sob as auspicias dos militares, desenharam o primeiro plano econômico, 

que viria a ser implementado em 1960. Ao final do governo Rhee, sua maior 

herança, entretanto, foi ter formado uma força de trabalho educada, disciplinada, 

produtiva e ambiciosa que veio a estimular o crescimento econômico, “mantendo a 

competitividade no exterior e evitando a militância sindical em casa” (HASAN, 

2011, p. 8). 

 

4.3. A Segunda República e o governo militar (1960-1964) 
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 O caminho rumo à autocracia, a supressão de liberdades civis e 

marginalização dos grupos políticos, características marcantes dos últimos anos 

do governo Rhee, incomodavam há muito a sociedade sul-coreana. A eleição 

legislativa de março de 1960, cujas suspeitas de fraude rondavam o país, 

desencadeou um conjunto de revoltas e manifestações contrárias ao governo, 

culminando na famosa Revolução de Abril. Rhee, que não possuía mais apoio 

político, popular, militar ou empresarial, se apressou em renunciar no final do 

mesmo mês. 

 O Partido Democrata, antiga oposição ao Partido Liberal, saiu vitorioso, 

sem maiores dificuldades, nas novas eleições de Julho de 1960. O novo governo 

enfatizou o desenvolvimento social e a reforma institucional da administração 

pública e, com efeito, estabeleceu em 1961 o Conselho de Planejamento 

Econômico (Economic Planning Board), um órgão desenhado para ser 

independente de pressões políticas (HAGGARD et al., 1991, p. 7). A agenda de 

combate à corrupção, no entanto, negou aos grupos de interesse o acesso a 

benefícios inexistentes nos anos Rhee. Sob a égide de um descontentamento 

político robusto e de um ativismo da esquerda, as reformas propostas pelo novo 

governo foram frequentemente bloqueadas, o que lapidou uma crescente 

insatisfação popular (idem).  

 Nesse contexto, os militares, que eram chamados regularmente para 

manter a ordem desde o governo Rhee, expandiram gradativamente sua influência 

na sociedade coreana. Em decorrência da desordem política e social do governo da 

segunda República, que suscitava a possibilidade de movimentações comunistas, 

acarretou no golpe militar de 1961 sob a liderança do Marechal Park Chung-hee. A 

despeito das conseqüências vindouras nos hábitos e rotinas do país, Johnson 

(1987, p. 15) aponta que o golpe apenas tornou a influência militar, já presente e 

arraigada no país, reconhecida socialmente. De qualquer forma, o novo governo 

militar estabeleceu uma administração dinâmica e tecnocrata que lhe permitiu 

manter distância das demandas do legislativo e de grupos de interesse e se 

aproximar das elites industriais esquecidas durante a segunda República (idem; 

HAGGARD et al., 1991). 

 O Conselho Supremo da Reconstrução Nacional, novo órgão decisório 

máximo comandando pelo Marechal Park, estabeleceu como prioridades o 

combate ao comunismo e fortalecimento da economia. Nesse sentido, severas 

restrições à liberdade individual foram outorgadas, como a proibição de 

manifestações e a dissolução de sindicatos; mas, em contrapartida, parte  
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considerável das pressões sociais foi suavizada com o declínio da taxa de 

desemprego, oriundo da maciça intervenção governamental por meio de 

investimentos em infraestrutura (ADELMAN, 2011). Infere-se, nesse sentido, que a 

ditadura militar estabelecida com o golpe de 1961 fundamentou-se sob um 

governo técnico detentor de relativa autonomia política que não hesitou em se 

beneficiar do aparato estatal para estimular a economia (HAGGARD et al., 1991). 

 O sucesso da estratégia governamental em termos econômicos e sociais foi 

essencial para a manutenção do próprio sistema de governo. O PIB cresceu 21% 

entre 1961 e 1963, o desemprego caiu 14%, perdoou-se a dívida de fazendeiros e 

pescadores, assistiram-se empresas pequenas e médias e investimentos 

significativos foram feitos nas áreas de saúde e educação (idem; ADELMAN, 2011). 

Nesse momento, Park cumpriu sua promessa de restaurar a democracia, parte por 

pressões dos Estados Unidos que se tornaram inevitáveis, e agendou, 

primeiramente, um referendo sobre a forma de governo em dezembro de 1962 e 

marcou, posteriormente, as eleições gerais para outubro de 1963. O referendo 

aprovou o presidencialismo com 78% de aprovação e Park saiu vitorioso das 

eleições de 1963, podendo dar continuidade em ‘revolução industrial’ durante a 

Terceira República. 

 

4.4. Os anos Park e o export-led growth (1964-1979) 

 A eleição de 1963 garantiu a manutenção de um governo tecnocrata cujo 

enfoque principal era no desenvolvimento econômico por meio de políticas de 

promoção à exportação (export-led growth) e investimento em educação (HASAN, 

2011). A mudança de um regime de substituição de importações à promoção de 

exportações já era perceptível no governo militar de 1961-1963, mas durante a 

presidência de Park as políticas foram ampliadas. O Conselho de Planejamento 

Econômico (EPB, acrônimo em inglês) foi fortalecido e recebeu maior autonomia; 

subsídios, isenções fiscais, taxas de empréstimo subsidiadas e facilidades 

econômicas foram dadas aos setores de exportação; a moeda foi bruscamente 

desvalorizada; o governo tentou enfaticamente captar recursos no exterior para 

suprir a fraca poupança doméstica (LEE, 1990). Não obstante, visando aprimorar a 

competitividade da indústria, o governo comprometeu-se em expandir o sistema 

educacional (idem, p. 11) 

 As estratégias do início do governo Park foram traduzidas no Primeiro 

Plano Qüinqüenal de Desenvolvimento Econômico (lançado em 1962 e expandido 

em 1964), que soube explorar a vantagem comparativa que o país possuía ao  
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promover a indústria de bens manufaturados intensivas em trabalho (COLLINS et 

al., 1987). De fato, o país possuía uma força de trabalho abundante, disciplinada e 

educada pronta para ser empregada na indústria. Desse modo, a política de 

promoção à exportação aliada a investimentos crescentes em educação e 

infraestrutura e princípios administrativos eficientes levou o país a beneficiar-se 

fortemente do comércio internacional ao superar a pequenez de seu mercado 

interno, explorar economias de escala e corrigir distorções internas que o 

protecionismo havia causado (LIM, 2010). 

 Outrossim, o governo estabeleceu parcerias público-privadas a fim de 

estimular o investimento por meio da redução dos riscos potencias à medida que, 

simultaneamente, estabeleceu políticas para evitar fraudes contábeis, risco moral 

e outros males nesse sentido (idem).  O contraponto dos gastos adicionais do 

governo deu-se, dessa forma, por meio de arrecadação maior nos tributos 

recolhidos, fruto da reestruturação do Escritório de Taxação (Taxation Bureau): 

entre 1964 e 1966, o recolhimento de impostos subiu cerca de 189% sem 

aumentos consideráveis na estrutura tributária, apenas por intermédio de uma 

reorganização administrativa e aplicação de métodos mais eficazes nas atividades 

do Escritório (ADELMAN, 2011) 

 O primeiro e o segundo plano (que seguiu a mesma linha do primeiro), em 

conseqüência, trouxeram como resultados taxas robustas de crescimento 

econômico e melhorias consideráveis em desenvolvimento sociais, apesar de 

desafios e seqüelas terem sido delegadas aos planos posteriores. Há uma grande 

correlação entre a participação das exportações no PIB e o crescimento, aspecto 

que será explorado na quinta seção e expõe os adventos positivos da política de 

promoção à exportação: a taxa de crescimento do PIB atingiu, em média, 8,7% 

nesse período ao passo que a contribuição das exportações, que se expandiram em 

400% no período, na formação do PIB subiu de 06 para 30% em 1970 (LEE, 2010). 

O emprego cresceu 25%. Do ponto de vista social, a taxa de educação primária 

atingiu o nível de países europeus, a mortalidade infantil cedeu em 11.7% ao passo 

que a expectativa de vida subiu 10.5%, e, não obstante, a desigualdade de renda 

diminuiu, principalmente entre as áreas urbanas e rurais (ADELMAN, 2011).  

 A despeito das conseqüências positivas, a necessidade de se mobilizar 

recursos no exterior trouxe, em contrapartida, uma balança comercial 

permanentemente em déficit crônico e níveis de inflação costumeiramente altos, 

corroendo o poder de compra da população. Contudo, apesar das taxas de inflação 

terem alcançado dois dígitos, elas raramente passaram 15%: um nível tolerável,  
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como bem colocou Haggard et al. (1991, p. 15). Outros pontos negativos foram 

salientados por Adelman (2011, p. 5): 

 
Todavia, as externalidades negativas do crescimento econômico 
continuaram altas: o milagre econômico foi comprado em prejuízo de 
longas jornadas de trabalho (50 horas por semana), altas taxas de 
acidentes industriais (cerca de 10% dos trabalhadores machucaram-
se no trabalho durante esse período) e poluição do ar substancial 

 

 As preocupações internacionais de que o crescimento sul-coreano estava 

sendo maquiado por subsídios e transferências do governo em complemento ao 

déficit galopante, a perda de competitividade da indústria de manufaturas 

(alimentos, calçados, vestuário, etc.) oriunda dos salários ascendentes, e a entrada 

de novos países em desenvolvimento na competição de manufaturas pressionou o 

governo para que as políticas públicas se encaminhassem em outra direção nos 

anos vindouros (LEE, 1990). Com efeito, o Terceiro Plano Qüinqüenal (1972), que 

marcou a década de 70, delineou novos programas de investimentos que visaram 

diversificar, remodelar e aprofundar o parque industrial da Coréia do Sul em 

direção às indústrias petroquímica e de transformação pesada, mais intensivas em 

capital, especialmente as indústrias de construção naval, de produtos eletrônicos, 

de aço e de petróleo (HASAN, 2011). 

 Um grande obstáculo que ameaça a viabilidade do terceiro plano era a 

necessidade exorbitante de financiamento que as indústrias intensivas em capital 

demandavam (COLLINS et al., 1987). Sem surpresas, o governo adotou um 

conjunto de medidas que objetivava mobilizar mais recursos internamente, como 

o aumento da taxa de juros da poupança e a disposição dos fundos de pensão dos 

funcionários públicos, etc. (idem). No exterior, Park canalizou recursos por meio 

de bancos europeus e órgãos multilaterais, expandindo bruscamente o déficit sul-

coreano. Nesse sentido, essas novas indústrias, grande parte grupos chaebols e 

monopólios estabelecidos pelo Estado devido às economias de escala, 

beneficiaram de crédito barato e disponível para sua implementação (ADELMAN, 

2011). 

 As disparidades de renda entre a cidade e o campo, a despeito dos 

progressos tangíveis do segundo plano, ainda eram alarmantes, de forma que a 

redução dessa desarmonia foi ponto primordial do plano de 1972 (idem; HASAN, 

2011, p. 12). Dentre as medidas, salientam-se o suplemento dado nos preços dos 

alimentos produzidos e linhas de crédito subsidiadas colocadas à disposição da 

população rural (idem; COLLINS et al., 1987). Ademais, o governo patrocinou  
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fortemente um programa que procurou melhorar a vida das pessoas no campo 

conhecido por New Village Movement: em grande parte dos vilarejos instalou-se 

sistemas de água potável, esgoto, energia e telefone, além de se reformar casas em 

situações perigosas e instalarem-se pequenas indústrias no campo (idem). Com 

efeito, resume Hasan (2011, p. 12): “em 1973, as vilas que visitamos possuíam 

muito dessas instalações (descritas acima) e a qualidade de vida nas áreas rurais 

pareciam muito melhor do que nos outros países em desenvolvimento”. 

 A cooperação eficiente entre os setores público e privado, aliada à 

liderança forte de Park, à um sistema administrativo flexível, tecnocrático, 

meritocrático, pouco burocrático que “pode implementar políticas e monitoras 

progressos de forma bem eficiente” (HASAN, 2011, p. 8), e à concentração da 

atividade industrial em grupos bem administrados chamados de chaebols 

perpetuou maiores ganhos nas áreas econômica e social (idem). O desemprego 

caiu para a sua taxa natural, o número de alunos matriculados em universidades 

triplicou e a taxa de mortalidade infantil caiu 60% graças a investimentos maiores 

no sistema de saúde (ADELMAN, 2011). 

 Quando em 1971, o Partido Democrata Republicano perdeu a maioria na 

Assembléia Nacional, Park reagiu declarando estado de emergência nacional, 

dissolvendo o órgão e abolindo a constituição em vigência. Deu início, então, à 

Quarta República. Park estabeleceu um maior controle do Executivo sobre as 

atividades do país e diminuiu consideravelmente as liberdades políticas, 

individuais e trabalhistas dos cidadãos. 

 Concomitantemente, o aquecimento da economia sul-coreana e a primeira 

crise do petróleo trouxeram o índice de inflação para a casa dos 20% ao passo que 

a desaceleração da economia mundial começou a comprometer paulatinamente o 

crescimento do país e a alta nos preços do petróleo iniciou uma crise no balanço de 

pagamentos (COLLINS et al., 1987; LEE, 1990). O governo respondeu de forma 

rápida e enfática e, por volta da metade da década, as conturbações econômicas já 

haviam sido solucionadas, preparando o caminho para o Quarto Plano Qüinqüenal 

de 1977 (HASAN, 2011). O plano, em linhas gerais, reafirmou os parâmetros 

estabelecidos no plano anterior e, desse modo, concretizou um crescimento médio 

anual do PIB de 9,7% durante 1972 a 1979 (COLLINS et al., 1987). 

 A despeito dos índices econômico-sociais positivos – crescimento 

econômico acima de 9%, desemprego médio a 4.4%, expectativa de vida 

ascendente, sistema de educação fortalecido, etc. –, as pressões populares 

dominaram o país nos últimos meses da década de 70. Em decorrência, Park, que  
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vinha perdendo sua sustentação política ao longo dos anos, foi assassinado por um 

general aliado, o Diretor da Agência de Inteligência Sul-coreana, Kim Jae-kyu em 

outubro de 1979. A Quarta República findou-se e junto dela encerrou-se o governo 

de quase duas décadas de Park. 

 

4.5. O governo de Chun Doo-Hwan (1979-1987) 

 A instabilidade política decorrente do assassinato de Park em 1979, os 

problemas econômicos herdados do período anterior – principalmente a volumosa 

dívida externa e a inflação crescente –, bem como as externalidades negativas do 

segundo choque do petróleo tumultuaram o país no início da década de 80 

(ADELMAN, 2011; LEE, 1990). Diante de crescentes manifestações de estudantes, 

greves trabalhistas e demandas dos legisladores, o marechal Chun Doo-Hwan, que 

havia tomado o poder em dezembro de 79, declarou lei marcial e dissipou a 

Assembléia Nacional. Em consequência do cenário instável, a inflação continuou 

subindo, a dívida externa chegou a 10% do PIB ao passo que o PIB declinou pela 

primeira vez na história moderna do país (HASAN, 2011, p. 21). A política 

econômica, nesse contexto, foi reorientada a fim de combater a inflação, retomar o 

crescimento e liberalizar a economia, em prejuízo das indústrias petroquímicas e 

de transformação pesada. 

 Seguindo o estabelecimento de uma nova constituição, Chun foi eleito 

indiretamente presidente da Coréia do Sul em setembro de 1980, dando início à 

Quinta República. Sob a égide de um programa de estabilização dos preços e 

liberalização ortodoxo, o governo depreciou a moeda, reduziu consideravelmente 

as barreiras tarifárias e as tarifas aduaneiras – estas caíram de 39% em 1978 para 

20% em 1986 (COLLINS et al., 1987) –, prolongou-se em medidas de austeridade 

fiscal e contenção da base monetária, privatizou diversas estatais, 

internacionalizou o sistema bancário e aprovou uma lei de livre comércio que 

visou, por exemplo, combater os monopólios e demais imperfeições de mercado 

(HAGGARD et al., 1991; ADELMAN, 2011; HASAN, 2011). Nesse sentido, “a política 

do governo”, escreveu Lee (1990, p. 5), “moveu-se de uma estratégia de 

intervenção direta para uma de orientação indireta”. 

 No que diz respeito aos aspectos sócio-econômicos, os resultados do 

programa de estabilização foram extremamente positivos, logo, a Coréia 

recuperou-se rapidamente da crise do início da década de 80 e retomou sua 

trajetória interrompida de crescimento econômico e desenvolvimento social 

(ADELMAN, 2011; LEE, 1990, p. 5). A liberalização comercial expandiu o volume  
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de exportações em 60% entre 1979 e 1983, transformando os déficits de conta 

corrente em superávits, de forma que a dívida externa caiu de 10% do PIB em 

1979 para 02% em 1983 (HASAN, 2011, p. 22). Retomou-se a inflação para a casa 

de um dígito ao passo que o crescimento do PIB recuperou-se e superou 8% em 

1984 (idem). Registrou-se, não obstante, crescimento considerável nos indicadores 

sociais: “A taxa de matrícula na escola terciária passou de 70% dos países 

industriais desenvolvidos. A expectativa de vida ao nascer está agora no patamar 

dos países desenvolvidos médios; e a mortalidade de vida antes de cinco anos de 

idade declinou para níveis semelhantes à Nova Zelândia e Israel” (ADELMAN, 

2011, p. 7)19.121 

 Com o advento de maior democracia, crescimento econômico, índices de 

desenvolvimento humano e social ascendentes, e relativamente estabilidade 

política, as pressões sociais cederem consideravelmente ao longo da década de 80. 

O governo, contudo, mantinha-se sob princípios e regras militares, de modo que ao 

final do governo Chun, movimentos sociais apinhavam-se clamando por maiores 

direitos civis. Nesse contexto, o presidente eleito pela Assembléia Nacional, Roh 

Tae-woo sucumbiu aos desejos da população e anunciou uma declaração de forma 

política que, por sua vez, incluía eleições diretas para presidente, a restauração de 

direitos políticos e liberdades civis e a delegação de maiores poderes à Assembléia 

Nacional. A nova constituição, que contém tais reformas, foi aprovada por 

referendo popular em outubro de 1987 e a vitória de Roh nas urnas em dezembro 

encerram a Quinta República. 

 

4.6. O governo Roh e a década de 90 (1987-2002) 

 A administração de Roh iniciou-se no início de 1988 com o claro desígnio 

de findar qualquer vestígio remanescente de autoritarismo e, com efeito, garantias 

civis como a liberdade de impressa e a livre mobilidade global de seus cidadãos 

foram restituídas. Grande esforço foi direcionado à agenda internacional com o 

advento das Olimpíadas de 1988, sediadas em Seul, bem como outros eventos 

internacionais. Compreende-se, então, que o governo Rhee representou um grande 

passo no aprimoramento das facilidades e liberdades com que os cidadãos sul-

coreanos, há muito saudáveis, educados e em situação financeira avantajada, vêm 

utilizando suas capacidades. 

 Ao final da década de 80, a Coréia detinha indicadores sócio-econômicos 

exemplares: “[a] estabilidade do poder de compra e o equilíbrio macroeconômico  

                                                      
19 Tradução própria. 
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permitiram que as dificuldades dos anos 80 fossem minimizadas ao passo que o 

fortalecimento dos programas sociais foi essencial para a intensificação da 

qualidade de vida dos cidadãos” (PNUD, 1990). De fato, em 1987 a Coréia possuía 

uma taxa de matrículas em escolas secundárias de 88% (em 1965 essa 

porcentagem era 35%); a renda per capita, já em níveis altos comparando-se aos 

dos países em desenvolvimento, crescia a 9,2% ao ano; e as liberdades civis e 

políticas vinham sendo restituídas gradativamente (PNUD, 1996; RAY, 1998). 

 Em 1997 a economia da Coréia foi dolorosamente assolada pela Crise 

Asiática, principalmente o setor bancário e os grandes conglomerados chaebols 

(CHANG & SHIN, 2005). O país prontamente recorreu ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI) em busca de fundos e auxílio para manter a estabilidade 

macroeconômica; a despeito da agenda imposta pelo FMI, o país adotou 

rapidamente medidas de cunho keynesiano para sanar os contratempos 

econômicos e a crise já era passado ao final da década (ibidem). Os problemas 

enfrentados, no entanto, não evitaram a vitória do candidato da oposição, Kim 

Dae-jung, nas eleições presidenciais de 1997.  

 Kim focalizou suas prioridades para a reconstrução dos chaebols, o 

estabelecimento de um sistema previdenciário nacional, a reforma do sistema 

educacional e o suporte governamental às indústrias de Tecnologia da Informação, 

Informática, Robótica e Nanotecnologia. Kim, não obstante, endereçou sua agenda 

internacional para a articulação e reconciliamento com a Coréia do Norte, o que 

culminou em diversas conferências entre os dois países e o intercâmbio de 

indivíduos que haviam se separado de suas famílias em decorrência da Guerra da 

Coréia. A agenda de Kim, conhecida como “sunshine policies”, repercutiu 

internacionalmente e, com efeito, Kim foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 

2000. No final de seu governo celebrou-se a Copa do Mundo, sediada em junho de 

2002 em uma parceria da Coréia do Sul e do Japão. 

 

4.7. A Coréia do Sul no século XXI (2002 – retrato atual) 

 Em dezembro de 2003, Roh Moo-hyun tomou posse sob o moto de 

“governo participativo”. O governo de Roh foi marcado por reformas econômicas 

paulatinas – o que não agradou a população –, pelo enfraquecimento nas relações 

do governo com os grupos empresariais e, principalmente, por escândalos de 

corrupção cujo epicentro foi justamente o presidente Roh. A despeito de a 

Assembléia Nacional ter votado pelo impeachment do presidente em 2004, Roh foi 

reconduzido ao poder em Maio de 2005 pela Suprema Corte. Quando seu partido  
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perdeu a maioria na Assembléia Nacional nas eleições legislativas de 2005, a 

agenda de Roh foi duramente bloqueada pelos deputados e seu governo foi 

perdendo apoio gradativamente à medida que as reformas tardavam, a economia 

crescia a passos mais curtos, o desemprego entre jovens crescia, o preço dos 

imóveis disparava, o desentendimento com os Estados Unidos e Japão estampava 

os jornais internacionais e investigações de corrupção dominavam a mídia local. 

 Lee Myung-bak assumiu o poder em 2008, antes do início da crise 

econômica global, sob o lema de “pragmatismo criativo”. Seu governo, que vêm 

enfrentando a maior crise econômica desde 1997, têm respondido com reformas 

políticas, administrativas e industriais, desregulamentação financeira e políticas 

de livre comércio (LEE, 2010).  A diplomacia com os Estados Unidos também foi 

retomada e, em 2010, Seul sediou a Cúpula de Chefes de Estado do G20. 

 Atualmente, como coloca Lee (2010, p. 6), “[a] democracia providencia a 

plataforma institucional para a Coréia continuar buscando autonomia, diversidade, 

e experimentar o essencial para sustentar um crescimento baseado em aumento 

de produtividade”.  Nesse contexto, a Coréia do Sul é a 14ª maior economia do 

globo e o país detentor do 15º maior índice de desenvolvimento humano (BM, 

2011), posição distante dos demais países em desenvolvimento que lhe rendeu o 

rótulo de país desenvolvido. O setor econômico é dinâmico e é dominado pelos 

setores de eletrônicos, telecomunicações, automóveis e construção naval 

(HERITAGE, 2011). 

 

5. Análise exploratória dos indicadores sócio-econômicos 
 

 Após delinear as considerações teóricas e históricas pertinentes, o 

enfoque do trabalho volta-se sob a análise dos dados e indicadores sócio-

econômicos dos processos de crescimento e desenvolvimento do Coréia do Sul. 

Primeiramente, desbravar-se-á brevemente acerca dos determinantes do 

crescimento econômico do país, reportando as explicações tradicionais e 

considerando as principais variáveis. Em um segundo momento, analisar-se-á o 

fenômeno do desenvolvimento humano sul-coreano. 

 

5.1. Facetas do crescimento econômico 

 A subseção 5.1.1. apresentará rapidamente as principais explicações 

teóricas sobre o “milagre econômico” da Coréia do Sul ao passo que a subseção 

seguinte apresentará as principais variáveis macroeconômicas do país. 
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5.1.1. Explicações convencionais para o crescimento sul-coreano 

 “O desempenho da Coréia é considerado particularmente impressionante 

por que ele foi alcançado a despeito de obstáculos como o domínio colonial 

Japonês, a devastação da Guerra da Coréia, tumultos políticos e altos gastos 

militares” (LEE, 1990, p. 1). No começo da década de 90, quando Lee escreveu seu 

artigo, o mundo era impressionado pelos “Tigres Asiáticos”, um conjunto de países 

(Cingapura, Coréia do Sul, Hong Kong e Taiwan) que acabavam de abandonavam 

os flagelos do subdesenvolvimento. No que tange à experiência específica da 

Coréia do Sul, o país não somente conseguiu superar os tradicionais problemas de 

uma nação subdesenvolvida, como também empecilhos peculiares que atuaram 

contra esse processo. 

 Quando o assunto encaminhou-se para a academia, duas explicações 

plausíveis surgiram para entender o crescimento. O entendimento neoclássico, a 

primeira delas, delegou ao conjunto de reformas políticas e estruturais o 

determinante principal do sucesso da política de promoção à exportação, conjunto 

de medidas que a despeito da intervenção governamental explorou a vantagem 

comparativa do país, “colocando-o na trajetória do crescimento” (HAGGARD et al., 

1991, p. 1). Por outro lado, economistas heterodoxos enfatizaram o papel do 

governo como a grande força motriz por trás de cada resultado positivo que o país 

logrou (idem). 

 Em sintonia com a perspectiva neoclássica, Young (1995) e o Banco 

Mundial (1993) mensuraram que o âmago do crescimento, sem surpresas, deu-se 

pela acumulação de capital físico e humano e o restante de aumento de 

produtividade, parcela (que apesar de minoria) significativa quando comparada à 

experiência de outras nações. O Banco Mundial, que enfatizou o resultado como 

fruto da abertura comercial e assimilação de tecnologia estrangeira, cunhou o 

termo “convergência baseada em produtividade” (productivity-based catching up) 

e mensurou20122 que a proporção foi, respectivamente, dois terços e um terço (LEE, 

1990; BM, 1993 apud RAY, 1998). Young (1995)21123, por sua vez, calculou que a 

produtividade total dos fatores (PTF) (excluindo a agricultura) foi de 17% entre 

1960 e 1990, puxada pela manufatura (que registrou a maior PTF, 30%), outras 

indústrias (19%) e serviços (17%). Dentre os setores que se destacaram, ressalta- 
 

                                                      
20 Os cálculos foram feitos com o método da contabilidade do crescimento de Solow, brevemente 
explicada na subseção 2.1. 
21 O autor apresenta e debate estimativas divergentes em seu artigo. Para maiores informações sobre a 
contribuição da PTF no crescimento sul-coreano, confira Young (1995). 
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se gás e eletricidade, construção, transportes e comunicações. Young, nesse 

sentido, elucidou que a PTF foi de fato considerável para a Coréia do Sul, mas não 

tão vultosa quanto haviam mensurado. 

 Dentro da contribuição dos fatores de produção (que Young calcula por 

83%), grande destaque foi canalizado para o papel do capital humano no processo, 

cuja rápida acumulação, por um lado, e o controle dos salários, pelo outro, 

explicaria parte do “milagre econômico” do país (vide LEE, 1990; LUCAS, 1988). 

Nas palavras do Banco Mundial (apud EASTERLY, 2004) “muitos atribuem uma 

grande parte do sucesso econômico dos países do Leste Asiático ao inabalável 

compromisso destes com a concessão de fundos públicos à educação fundamental, 

como um dos pilares do desenvolvimento econômico”. O governo, ao desmantelar 

os sindicatos e não ceder às pressões trabalhistas, atingiu um alto nível de 

emprego e baixos salários, garantindo a competitividade dos produtos sul-

coreanos (COLLINS et al., 1987). 

 A despeito da aparente contribuição do capital humano, Young estipulou 

que apenas 7% dos 83% de acumulação de capital físico e humano originou-se do 

capital humano (LEE, 1990; YOUNG, 1995). No entanto, esse cálculo não 

contempla o impacto que os trabalhadores educados e bem treinados 

desempenharam na absorção da tecnologia acumulada na forma de capital físico: 

“[n]ada disso faria diferença se os trabalhadores não fossem suficientemente 

educados para adaptar a tecnologia e disseminá-la” (PNUD, 1996, p. 77). Nesse 

sentido, muito se valorizou a absorção de tecnologia estrangeira em prejuízo do 

capital humano; mas sua verdadeira contribuição ainda é alvo de calorosos 

debates. 

 A economia política por trás desses resultados, foco do argumento 

keynesiano, procurou demonstrar que a relação próxima e complementar do 

governo junto ao setor privado foi determinante para o processo de crescimento 

sul coreano (HASAN, 2011). Dentre as contribuições do governo, destacam-se: 

estabilidade política, liderança política, incentivos fiscais (crédito subsidiado, 

tarifas e impostos baixos, bens intermediários a preços internacionais, etc.), 

investimento em educação e pesquisa, restrição de salários, taxas de câmbio 

competitivas, etc. O governo, além disso, soube também estipular o tempo correto 

para que os incentivos positivos às empresas nascente não tornassem negativos, 

expondo-as ao mercado externo no momento adequado (idem; COLLINS et al., 

1987). Salienta-se, ainda, a grande capacidade do governo de definir estratégias 

por meio de seus órgãos independentes com visão econômica (Korean  
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Development Institute e o Conselho de Planejamento Econômico), implementá-las 

de forma eficaz e adaptá-las diante a imprevistos foram igualmente importantes. 

 Não obstante, o dinamismo e espírito empreendedor do setor privado 

atuaram em conjunto às políticas do governo de modo que o último delegou aos 

empresários grande parte das execuções previstas nos planos econômicos (ibidem, 

p. 4). A burocracia, nesse sentido, não atrasou a execução das medidas (HARDING, 

2010). 

 Conclui-se, nesse sentido, que parte considerável do debate ortodoxo-

heterodoxo é complementar: o advento das reformas estruturais e políticas deu-se 

majoritariamente por meio de ações governamentais. O que, por sua vez, permitiu 

ganhos de economia de escala, redução de falhas de mercado, aumento do 

tamanho do mercado, etc., quando da abertura comercial. Isso não seria possível, 

no entanto, caso o governo não tivesse se empenhado em promover a educação e 

captar recursos (que, diferentemente de outras nações, foi utilizado para 

investimento) de forma que se acumulasse capital físico e humano. Dessa forma,  a 

Coréia do Sul inverteu sua posição inicial de país exportador de commodities e 

importador de manufaturados em poucas décadas. 

 

5.1.2. Análise das variáveis macroeconômicas 

 Não há praticamente dúvidas acerca do sucesso da política de promoção à 

exportação da Coréia do Sul. A contribuição das exportações como porcentagem do 

PIB não somente pulou de quase 0% para aproximadamente 50% em 50 anos, 

como também atingiu o resultado esperando na indústria: em 1955, apenas 8,9% 

do montante de exportações eram compostos por manufaturados22124; hoje, esse 

valor é 93.7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 A OCDE não faz distinção entre sapatos ou televisões, por exemplo. Com exceção de alimentos, 
material bruto e minérios, todo o resto é bens manufaturados. 
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Figura 03: exportações como porcentagem do PIB 

Fonte: BM, 2011. Elaboração própria. 
 

 

Setor 1950 1961 1966 1972 1981 1987 1993 

Agricultura 50.4 44 38.9 26.5 16.3 16.3 7.1 

Indústria 6.8 12 15.9 24.4 18.8 18.8 29.4 

Serviços 42.8 44 45.2 49.1 64.9 64.9 63.5 
 

Tabela 01: composição do PIB em anos selecionados 

Fonte: ADELMAN, 2011 
 

 

Categorias 1955 1961 1966 1972 1981 1987 1993 

Alimentos 6.1 32.2 32.2 16.3 6.3 4.6 2.6 

Material bruto 

e minérios 85 50.2 22.5 8.2 1.4 2.5 3.7 

Manufaturados 8.9 17.6 45.3 75.5 92.3 92.9 93.7 
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Tabela 02: porcentagem de cada setor na composição das exportações em anos 

selecionados 

Fonte: ADELMAN, 2011 

 

 Ademais, evidencia-se uma grande correlação entre o montante de 

exportações e o PIB per capita do país, de aproximadamente 0.95. A quase 

correlação perfeita, ilustrada no gráfico abaixo, pouco diz, contudo, da relação de 

causalidade entre as variáveis. Pela análise do gráfico, percebe-se que as 

exportações subiram em 1970 carregando consigo o PIB per capita na metade 

desta década. A partir de meados da década de 80, no entanto, o PIB per capita 

cresceu além das exportações. A experiência da crise asiática sugere não haver 

relação entre as duas variáveis: enquanto o PIB per capita rapidamente declinou, 

as exportações se mantiveram praticamente constantes. O que pode ser fruto da 

redução da atividade no setor bancário e da construção civil a despeito da 

manutenção da atividade industrial nos setor exportador. Apesar de não poder se 

afirmar com absoluta certeza a relação de causalidades entre as variáveis, as 

revisões literárias feitas na subseção 2.1. e na subseção 5.1., em conjunto com a 

imagem 03 acima, ilumina o fator determinante das exportações sobre o PIB. 

 Destacando-se o governo Park, percebe-se claramente o grande impacto 

do terceiro plano sobre as exportações: o volume, que desde a metade da década 

de 60 cresceu a passos largos, duplicou em dois anos.  O PIB per capita,  no 

entanto, só veio a encontrar as exportações ao final da década de 70, período de 

instabilidade política e econômica causada pelo assassinato de Park, segundo 

choque do petróleo, etc., que comprometeu brevemente a trajetória das 

exportações. 

 Outro fator interessante, louvável de se mencionar, é a praticamente 

ausência de inflação no país a despeito do grande crescimento econômico. Mesmo 

durante a década de 70, momento no qual grande parte do globo sofreu dos 

flagelos da inflação devido ao choque adverso do petróleo, a taxa de inflação não 

chegou à casa dos 30% anuais. Em contraste, nesse mesmo período, a inflação 

galopante da América Latina chegava a valores acima de 1000% ao ano. 
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Figura 04: evolução do montante de exportações e do PIB per capita 

Fonte: OCDE, 2011; BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 
Figura 05: trajetória do montante de exportações e do PIB per capita durante o 

governo Park Fonte: OCDE, 2011; BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 Essa constatação não sugere, todavia, uma inconsistência com a curva de 

Philips. De fato, a imagem 07 mostra a correlação positiva entre crescimento anual 

do PIB e taxa de inflação anual. Em sintonia, a imagem 08 também descreve a 

correlação positiva entre os logaritmos naturais das variáveis; no entanto, esse  
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gráfico sugere importante interpretação: a elasticidade-produto da inflação 

(derivada da curva de Philips) é baixa, o que sugere que a inflação apenas subirá 

significativamente caso o crescimento do PIB seja extremamente grande. A curva 

de tendência linear do gráfico de dispersão demonstra essa situação. 

 

 
Figura 06: trajetória da taxa de inflação anual (%) 

Fonte: BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 
Figura 07: relação entre crescimento do PIB e inflação para a Coréia do Sul 

Fonte: BM, 2011. Elaboração própria. 
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Figura 08: dispersão entre os logaritmos naturais do crescimento do PIB e taxa de 

inflação  

Fonte: BM, 2011. Cálculos e elaboração própria. 

 

 Os economistas que sugerem que parte considerável do crescimento sul-

coreano deu-se por aumentos nos fatores (Para Young 83%; Para o BM, 66%), 

fundamentam suas justificativas, por conseguinte, sob as auspicias do 

investimento em capital físico e humano. Conforme se observa pela imagem 09, a 

Coréia de fato expandiu positivamente a formação bruta de capital físico durante a 

última metade de século. Apesar de não haver dados anuais para antes de 1970, 

Adelman (2011) aponta que no pós Segunda Guerra esse valor não chega a 5%. Em 

1970 a estatística já alcançava 25%, um resultado extremamente proveitoso, que 

continuou a subir.  

 As estatísticas que descrevem a acumulação de capital humano são fartas. 

Atualmente, os anos esperados de educação da Coréia do Sul são 11.6, acima da 

média dos países desenvolvidos (11.2) e bem a frente dos BRICS (7.5) e do Sudeste 

Asiático (4.6). O número de cidadãos com diplomas de ensino superior também 

cresce a passos largos na Coréia do Sul, o que corrobora a estratégia educacional 

do país de se investir primeiro em ensino primário, depois secundário e, por fim, 

em superior. Da geração dos anos 1960 que estaria, em tese, na idade de 

freqüentar a universidade, apenas 10.9% lograram esse êxito; ao passo que quase 

60% dos potenciais universitários da década de 90 se graduaram. Atualmente, da  
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população entre 25 e 64 anos, 34.6% possuem diploma superior vis-à-vis apenas 

19.8% em 1997. Não somente esse número é superior que países desenvolvidos 

como Alemanha (24,3%), França (26,8%), Reino Unido (31,8%) e Suíça (29,9%), e 

se aproxima de exemplos internacionais como Noruega (34,2%), Finlândia 

(36,4%), Suécia (31,3%), Dinamarca (32,2%) e Austrália (33,7%), ele aponta uma 

tendência ascendente à medida que a população mais idosa cruza a barreira dos 

65 anos e novos jovens, recém saídos da universidade, entram na lista aos 25 anos. 

Este resultado significativo pode ser explicado em parte pelos investimentos 

crescentes em pesquisa e desenvolvimento: desde 1991 a parcela do PIB destinada 

à essa atividade praticamente dobrou (vide tabela 05). 

 

 
 

Figura 09: Formação bruta de capital fixo como proporção do PIB 

Fonte: OCDE, 2011. Elaboração própria. 
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Países 
Anos esperados 

de educação 

Anos médios de 

educação 

África 9.2 4.5 

América Latina 13.6 7.8 

Ásia Oriental e Pacífico 11.7 7.2 

BRICS 12.6 7.5 

Coréia do Sul 16.9 11.6 

Europa Oriental e Ásia Central 13.4 9.7 

Oriente Médio 10.2 5.9 

Países desenvolvidos 16.2 11.2 

Sudeste Asiático 9.8 4.6 

Mundo 11.3 7.4 

 

Tabela 03: anos esperados e anos médios observados de escolaridade 

Fonte: PNUD, 2011. 

 

 

Tabela 04: porcentagem do orçamento federal gasto com educação e porcentagens  

das faixas etárias com ensino superior completo  

Fonte: OCDE, 2011 

 

País % 25-64 25-34 35-44 45-54 55-65 

Brasil 8,1% 9.6 10.0 9.5 10.1 8.2 

Canadá 12,6% 48.3 55.8 52.6 44.6 38.9 

Finlândia 12,4% 36.4 39.3 42.7 35.8 28.2 

França 10,6% 26.8 41.4 28.7 19.8 16.6 

Coréia do Sul 15,8% 34.6 55.5 40.0 21.0 10.9 

OCDE - 27.5 34.2 29.2 24.9 20.1 
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Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

% PIB 1.77 1.86 2.03 2.23 2.27 2.33 2.38 2.25 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2.16 2.3 2.47 2.4 2.49 2.68 2.79 3.01 3.21 
 

Tabela 05: porcentagem do PIB investido em pesquisa. Fonte: OCDE, 2011. 

 

 Não obstante, ao se endereçar a preocupação de Easterly (2004) acerca da 

qualidade da educação, mostra-se que o ensino na Coréia do Sul, não somente 

plenamente disponível, é também de excelência. Segundo o teste aplicado pela 

Associação Internacional para a Avaliação da Educação (IEA, acrônimo em inglês), 

o sucesso da Coréia do Sul é nítido: comparando-se com a média de uma gama de 

países (divididos em grupos), a Coréia ligeiramente à frente de quase todas as 

nações nas ciências, moderadamente na dianteira em matemática e extremamente 

à frente em leitura. Mesmo confrontando com os países nórdicos, que possuem 

pouca variância entre os dados, os contrastes são existentes e consideráveis.  

 Os salários médios dos professores com 15 anos de carreira em 

instituições públicas convertidos por PPP, não obstante, registram grande 

diferença em benefício da Coréia. O governo sul-coreano paga melhor aos seus 

professores que a Dinamarca, Estados Unidos e França, por exemplo, e quase três 

mais que a Polônia. Segundo Easterly, o alto nível de salários de docentes é 

essencial para a construção de um sistema educacional de qualidade.  

 

Região 
Ciências Matemática Leitura 

H F H F H F 

Países Nórdicos 1.6% 2.1% 6.2% 6.2% 9.5% 7.7% 

Europa Ocidental 3.5% 5.1% 9.3% 10.6% 14.8% 13.7% 

Europa Oriental 3.4% 3.7% 9.6% 9.5% 14.2% 11.4% 

Outros países 

desenvolvidos 
1.8% 2.4% 8.0% 8.8% 10.6% 9.8% 

Países emergentes 18.3% 19.9% 24.0% 25.2% 24.7% 24.0% 
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Tabela 06: diferença percentual entre os resultados da Coréia do Sul e a média  

dos resultados de regiões selecionadas 

Fonte: OCDE, 2011 

 

País Primário Secundário Superior 

Coréia do Sul  $    54,569.00   $    54,444.00   $           54,444.00  

Dinamarca  $    42,308.00   $    42,308.00   $           51,034.00  

Estados Unidos  $    44,172.00   $    44,000.00   $           47,317.00  

França  $    31,927.00   $    34,316.00   $           34,593.00  

Indonésia  $      2,046.00   $      2,331.00   $             2,582.00  

Polônia  $    14,094.00   $    16,137.00   $           18,548.00  

 

Tabela 07: Salário médio anual de professores com 15 anos de carreira em  

instituições de ensino públicas. Valores em USD convertidos em PPP 

Fonte: OCDE, 2011. 

 

 No que tange, por fim, à liberdade econômica – entendida aqui pelo 

“direito fundamental de cada indivíduo controlar os frutos do seu trabalho e 

propriedade em um sistema de livre mercado” (HERITAGE, 2011) –, a Coréia 

possui ainda um caminho de melhorias pela frente. A Coréia está posicionada na 

35ª posição com 69.8 pontos, abaixo de vizinhos como Hong Kong (1ª), Cingapura 

(2ª), Japão (20ª) e Twain (25ª). O índice é levantado, sem surpresas, pela 

liberdade empresarial (91.6), e pela liberdade monetária (78.7). Em decorrência 

da legislação trabalhista simplória, a corrupção ainda presente e a relativa inação 

fase à pirataria, o país é puxado para baixo pelos critérios, respectivamente, 

liberdade trabalhista (46.5), liberdade da corrupção (55) e direitos de propriedade 

(70). Compreende-se, pois, que é essencial que o país avance nos quesitos, 

principalmente, liberdade da corrupção, direitos de propriedade, liberdade de 

investimento, gastos do governo e liberdade comercial, haja vista os efeitos 

positivos que essas variáveis exercem sobre o PIB (CARLSSON & LUNDSTROM, 

2002; HARDING, 2010). 
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Categoria 1995 2010 ∆ 

Índice Geral 72.0 69.8 -3.1% 

Liberdade Empresarial 70.0 91.6 30.9% 

Liberdade Comercial 69.2 70.8 2.3% 

Liberdade Fiscal 63.3 72.2 14.1% 

Gastos do Governo 85.6 73.0 -14.7% 

Liberdade Monetária 80.1 78.7 -1.7% 

Liberdade de Investimento 50.0 70.0 40.0% 

Liberdade Financeira 70.0 70.0 0.0% 

Direitos de Propriedade 90.0 70.0 -22.2% 

Liberdade da Corrupção 70.0 55.0 -21.4% 

Liberdade Trabalhista - 46.5 
 

 

Tabela 08: diferença percentual entre os resultados da Coréia do Sul e a média  

dos resultados de regiões selecionadas 

Fonte: OCDE, 2011 

 

5.2. Facetas do desenvolvimento humano 

 Depois de ponderado o crescimento econômico que a história 

contemporânea da Coréia do Sul vivenciou, o enfoque recai sobre a análise dos 

indicadores de desenvolvimento humano e social do país. O objetivo da seção, em 

consonância com Adelman (2011), é mostrar ao leitor que a sociedade sul-coreana 

presenciou nas décadas de 60, 70 e 80 um desenvolvimento econômico híbrido: à 

medida que os dados de educação, saúde, distribuição de renda, segurança 

alimentar e oportunidades sociais indicaram uma trajetória ascendente, os 

indicadores de segurança ambiental, liberdades políticas e satisfação geral 

apontaram para uma tendência declinante. No entanto, as reformas democráticas, 

que restituíram o poder de agência dos indivíduos desde o governo Roh, 

culminaram em uma sociedade desenvolvida e com poucos lastros de seu passado 

dual no século XXI. 
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5.2.1. Segurança econômica e distribuição de renda 

 Há uma vasta literatura que descreve o processo de desenvolvimento sul-

coreano na contramão da curva de Kuznets: o crescimento econômico foi 

acompanhado por distribuição de renda igualitária de forma que o processo não 

sacrificou a população pobre em seu estágio inicial, ou em qualquer outra fase 

deste (PNUD 1990; 1996; LEE, 1990; ADELMAN, 2011). Compreende-se por meio 

desta literatura que as políticas de distribuição de renda adotadas nos anos 

conseguintes à libertação iniciaram um círculo virtuoso que permitiu ao país 

alcançar tal conquista e mantê-la nos anos vindouros. Conforme já mencionado, 

nesse período o governo promoveu duas reformas agrárias (1947 e 1949), 

confiscou bens de japoneses e especuladores, e investiu fortemente em educação 

(idem; PNUD, 1996). 

 A manutenção do status equitativo representou um mecanismo essencial 

de estabilidade da segurança econômica que os cidadãos possuíram. De fato, 

calcula-se uma entropia da distribuição de renda de 2.1 e variância de 56.1, ambos 

sinalizadores de ordem e estabilidade. Em contradição a esse movimento de 

estabilidade, repara-se pela tabela abaixo que a porcentagem do produto detida 

pelos três primeiros quantis declinou na primeira metade da década de 70, 

fenômeno originado do alargamento das diferenças entre as zonas urbana e rural. 

As medidas colocadas em prática pelos terceiro e quatro planos surtiram efeito ao 

final da década, de forma que se evidencia a retomada da trajetória em 1982. Não 

obstante, a variância dentro dos quantis de apenas 7.05 e a variância entre os 

quantis de 49.05 sinalizam que, ao longo do tempo, observa-se só uma 

continuidade das pequenas (mas existentes) diferenças entre os extratos. 

 

  1965 1970 1976 1982 1988 1990 

1° Quantil 1.32 2.78 1.84 2.56 2.81 2.99 

2° Quantil 4.43 4.56 3.86 4.3 4.58 4.82 

3° Quantil 6.47 5.81 4.93 5.46 5.65 5.83 

4° Quantil 7.12 6.48 6.22 6.48 6.64 6.82 

5° Quantil 7.21 7.63 7.07 7.51 7.6 7.83 

6° Quantil 8.32 8.71 8.34 8.73 8.68 8.98 

7° Quantil 11.32 10.24 9.91 10.03 10.01 10.3 
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8° Quantil 12 12.17 12.49 11.94 11.8 12.03 

9° Quantil 16.03 16.21 17.84 14.94 14.62 15 

10° 

Quantil 25.78 25.41 27.5 28.05 27.61 25.4 

GINI 0.342 0.329 0.378 0.348 0.335 0.315 

 
Tabela 09: porcentagem da riqueza do país detida em cada quantil e índice de Gini 

Fonte: Adelman, 2011 

 

 As curvas de Lorenz também apontam para essa tendência de 

estabilidade: as duas imagens abaixo, de 1965 e 1990, não apresentam alterações 

marcantes. 

 
Figura 10: curva de Lorenz em 1965  

Fonte: Adelman, 2011. Elaboração própria 
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Figura 11: curva de Lorenz em 1990  

Fonte: Adelman, 2011. Elaboração própria. 
 

 Já no que toca ao desemprego, cujas variações são primordiais para 

capturar o estado de segurança econômica do ambiente, evidencia-se números 

abaixo de 5% (um resultado extremamente positivo) desde os anos 70, com 

exceção do período entre 1997 e 2002, quando a Coréia reduziu significativamente 

a produção em decorrência da crise asiática.  
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Figura 12:  taxas de desemprego por gênero 

Fonte: OCDE, 2011. Elaboração própria. 
 

 O gráfico acima, que ilustra tal situação, também chama a atenção para a 

quase perfeita correlação entre as taxas de desemprego dos homens e das 

mulheres: o   de Pearson é de aproximadamente 0.97. Ademais, uma explicação 

plausível para a surpreendente menor taxa de desempregos das mulheres reside 

na contagem conversadora do número de mulheres em busca de emprego: muitas 

donas de casa, quer exerçam funções domésticas ou não, não se enquadram como 

desempregadas. 

 Há, no entanto, diferenças marcantes entre a empregabilidade de homens 

e mulheres. Não somente a dependência das mulheres empregadas em empregos 

temporário, uma grande fonte de preocupações acerca da segurança econômica, é 

50% maior do que os homens, mas também o gap entre a diferença entre a 

proporção de homens e mulheres empregados (em relação ao montante total em 

idade ativa de cada gênero) é de 21.4%, um número alto para os padrões da OCDE. 

Este último ponto retrata que os níveis oficiais de desemprego pecam nesse 

sentido. 

 

 
Figura 13 porcentagem de dependência em empregos temporários por gênero em 

2010. Fonte e elaboração: OCDE, 2011. 
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Figura 14: diferença entre a taxa de empregabilidade dos homens e das mulheres 

(employment rate gap). Fonte e elaboração: OCDE, 2011. 
 

 O desemprego acentua-se para a parcela mais jovem da população, entre 

15 a 24 anos, alcançando, inclusive, a casa de dois dígitos. A despeito de taxas 

menores em outros países em desenvolvimento, o resultado continua 

preocupante. Compreende-se, pois, que é necessário repensar-se políticas públicas 

que visem aumentar a empregabilidade dos indivíduos mais jovens. 

 

 
Figura 15: taxas de desemprego de jovens entre 15 e 24 anos 

Fonte: OCDE, 2011. Elaboração própria. 
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 Olhando ligeiramente para a década de 2000, salienta-se que as origens 

dos recursos das famílias pouco se alteraram entre os anos de 2003 a 2010. 

Encontram-se as maiores discrepâncias na diminuição da participação da renda 

dos próprios negócios e na ascendência das transferências unilaterais do governo. 

Parte considerável destas mudanças credita-se à crise de 2008 e a conseqüente 

diminuição da demanda global. 

 

Fonte da renda 2003 2010 

Emprego 
63.2% 64.7% 

Próprio Negócio 
25.9% 22.2% 

Bens e Propriedades 
0.7% 0.4% 

Transferências 
6.6% 8.9% 

Renda Irregular 
3.7% 3.9% 

 

Tabela 10: origem das rendas familiares em 2003 e 2010 

Fonte: KOSIS, 2011 
 

 Os hábitos de consumo também pouco mudaram, apenas em benefício de 

maiores investimentos em educação e formação de poupança. A estabilidade da 

estrutura de consumo dos cidadãos é uma característica marcante da segurança 

econômica (PNUD, 1994). 

 

Categorias 2003 2010 

Alimentos e Bebidas 11.9% 10.7% 

Bebidas Alcoólicas 1.1% 0.9% 

Vestuário 5.2% 4.9% 

Despesas do lar 7.8% 7.8% 

Mobília 2.7% 2.9% 

Saúde 4.6% 5.1% 

Transporte 9.2% 9.2% 
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Comunicação 5.8% 4.7% 

Recreação e cultura 4.6% 4.3% 

Educação 8.7% 10.0% 

Restaurantes e hotéis 10.9% 9.8% 

Serviços 6.5% 6.9% 

Poupança 20.8% 22.8% 

 

 

Tabela 11: estrutura de gastos das famílias sul-coreanas em 2003 e 2010 

Fonte: KOSIS, 2011 

 

5.2.2. Segurança alimentar 

 A experiência de crescimento da Coréia do Sul traduziu-se, igualmente, em 

eliminação de qualquer vestígio de pobreza no país. O índice de pobreza 

multidimensional é nulo, assim como a parcela da população vivendo abaixo da 

linha internacional da pobreza ou suscetível a pobreza extrema (PNUD, 2011). 

Enquanto apenas 0.001% da população vive aquém da linha nacional da pobreza 

de USD 1.25, esse dado é de 2.7% e 12.5% para os Estados Unidos e a China, 

respectivamente. 

 Deve-se muito comemorar esse resultado, uma vez que as privações de 

capacidade e liberdades que a pobreza infringe atrasam consideravelmente o 

desenvolvimento social do país. Em relação à qualidade do alimento ingerido, a 

porcentagem de calorias alcançada na rotina alimentar periódica expandiu-se 

progressivamente nos últimos 50 anos, saindo de 74.7% em 1961 para 113,1% em 

1990. Esse dado aponta que, em 1990, o cidadão médio estava consumindo mais 

calorias do que a Organização Mundial da Saúde estipulou como parâmetro global. 

 

5.2.3. Equidade intertemporal e segurança ambiental 

 O conceito de desenvolvimento humano sustentável salienta que é 

necessário que se formule políticas governamentais em compromisso com as 

gerações futuras; qualquer passo que se desvie desse movimento cria um 

descompasso, uma dívida entre a geração atual e a vindoura. A despeito dos 

nítidos progressos em distribuição de renda e segurança alimentar, conforme já  
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mencionado, a Coréia do Sul ainda possui muitos gargalos a solucionar no que 

tange à preservação do  meio-ambiente e à promoção da segurança ambiental. 

 

 
 

Figura 16: contribuição de fontes renováveis para o suprimento de energia 
Fonte: OCDE, 2011. Elaboração própria. 

 

 Enquanto a matriz energética de países desenvolvidos como a Alemanha e 

de nações em desenvolvimento como o Brasil constituem-se, respectivamente, de 

9% e 45% de energias renováveis, essa estatística é menor que 2% para a Coréia 

do Sul. O gráfico acima (em compasso com a tabela abaixo) ilustra essa deficiência. 

 

1971-1980 

 
Alemanha Austrália Brasil Coréia EUA França Japão 

Média 1.40 7.85 48.27 0.54 3.96 8.13 2.27 

Desvio 

Padrão 
0.17 0.64 4.22 0.09 0.30 0.48 0.25 

Mínimo 1.10 6.80 43.60 0.40 3.60 7.40 1.90 

Máximo 1.70 8.80 56.40 0.70 4.60 9.00 2.70 

1981-1990 

Média 1.79 6.68 49.11 0.61 5.36 7.82 3.41 

Desvio 

Padrão 
0.15 0.41 1.59 0.28 0.29 0.43 0.33 
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Mínimo 1.60 6.10 46.90 0.40 4.70 6.80 2.50 

Máximo 2.00 7.20 52.20 1.40 5.70 8.30 3.70 

1991-2000 

Média 2.37 6.16 42.74 0.84 5.25 7.64 3.35 

Desvio 

Padrão 
0.44 0.21 2.55 0.10 0.23 0.38 0.22 

Mínimo 1.80 5.70 39.00 0.70 4.80 7.10 2.80 

Máximo 3.20 6.50 46.30 1.00 5.60 8.20 3.70 

2001-2008 

Média 5.6 5.76 42.03 1.19 4.74 6.83 3.39 

Desvio 

Padrão 
1.84 0.36 2.29 0.19 0.33 0.37 0.13 

Mínimo 3.5 5.3 37.5 0.9 4.3 6.4 3.2 

Máximo 8.6 6.2 44.5 1.5 5.3 7.5 3.6 

 

Tabela 12: média, desvio padrão, máximo e mínimo da porcentagem de fontes 

renováveis para o suprimento de energia em países selecionados 

Fonte: OCDE, 2011 

 

 Não obstante, a utilização escassa de fontes renováveis, o país é um 

grande emissor internacional de CO2. A Coréia do Sul polui mais que a 5ª maior 

economia global, a França, e que o Brasil, cujas emissões derivam-se 

majoritariamente de queimadas descontroladas na região amazônica.  
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Tabela 13: média, desvio padrão, máximo e mínimo das emissões de milhões de 

toneladas de CO2 para países selecionados 

Fonte: OCDE, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alemanha Austrália Brasil Coréia EUA França Japão

Média 1030.5 178.2 140.4 85.4 4624.0 460.4 873.1

Desvio Padrão 37.1 20.6 30.5 24.5 185.1 17.9 51.8

Mínimo 976.0 144.0 91.0 52.0 4291.0 431.0 759.0

Máximo 1104.0 208.0 182.0 124.0 4869.0 485.0 931.0

Média 996.0 226.7 177.8 164.1 4623.4 366.0 904.9

Desvio Padrão 21.2 18.9 14.3 31.1 200.1 23.1 69.2

Mínimo 950.0 203.0 159.0 129.0 4335.0 341.0 831.0

Máximo 1022.0 260.0 197.0 229.0 4937.0 414.0 1065.0

Média 871.5 294.8 249.1 353.2 5237.5 366.4 1130.3

Desvio Padrão 28.3 27.2 36.2 56.8 278.8 13.2 37.4

Mínimo 827.0 261.0 201.0 254.0 4829.0 344.0 1073.0

Máximo 926.0 339.0 303.0 431.0 5693.0 385.0 1181.0

Média 827.9 373.0 322.1 468.4 5714.1 380.7 1206.7

Desvio Padrão 16.7 16.5 13.7 13.1 58.4 6.2 19.4

Mínimo 798.0 351.0 304.0 449.0 5614.0 369.0 1167.0

Máximo 845.0 396.0 347.0 489.0 5784.0 388.0 1236.0

1971-1980

1981-1990

2001-2008

1991-2000
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Figura 17: trajetória do PIB per capita e da emissão de CO2 para a Coréia do Sul 

Fonte: OCDE, 2011 e BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 Quando se analisa os fracos desempenhos da Coréia no suprimento de 

energia renovável e na grande quantidade de dióxido de carbono emitida, 

evidencia-se a necessidade de estabelecer políticas que minimizem as 

externalidades negativas sobre o meio-ambiente que, de certa forma, representa 

uma falta de esmero para com as gerações futuras. Um problema que surge nesse 

contexto é o grande entrelaço entre as emissões de gases nocivos e a economia do 

país: a correlação linear entre as emissões de CO2 e o PIB per capita é 

praticamente perfeita a 0.96. O Índice de Performance Ambiental do PNUD, que 

classifica a Coréia do Sul abaixo dos países desenvolvidos, da Ásia e da América 

Latina, sintetiza essa preocupação. 

 

País 

Índice de 

Performance 

Ambiental 

África 45.7 

América Latina 65.2 
 

0

100

200

300

400

500

600

$0.00

$5,000.00

$10,000.00

$15,000.00

$20,000.00

$25,000.00

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

P
IB

 p
e

r
 c

a
p

it
a

 

E
m

is
s

ã
o

 d
e

 C
O

2
 e

m
 m

il
h

õ
e

s
 d

e
 

to
n

e
la

d
a

s

PIB per capita Emissão de CO2



  

302 

 

Traduzindo crescimento econômico em desenvolvimento humano 

 

Ásia Central 60.4 

BRICS 55 

Coréia do Sul 57 

Oriente Médio 56.4 

Países desenvolvidos 72 
 

Tabela 14: índice de performance ambiental do PNUD 

Fonte: PNUD, 2011 

 

 À medida que o esquecimento do meio-ambiente começa a impactar na 

vida rotineira das pessoas, o processo de desenvolvimento se enfraquece. Por um 

lado, a poluição urbana, por exemplo, posiciona-se na metade do caminho entre a 

África e o Oriente Médio, e os países desenvolvidos e a Ásia Central; mas é 

suficiente para que as pessoas questionem a qualidade do ar que elas respiram 

como o gráfico abaixo ilustra. Ademais, a satisfação com ações tomadas para 

preservar o meio-ambiente está também em níveis lamentares. Por outro lado, a 

Coréia apresenta um número baixo de pessoas afetadas ou mortas por desastres 

ambientais ou de indivíduos que residem em áreas degradadas. Compreende-se, 

nesse sentido, que a Coréia possui um alto grau de segurança ambiental, cuja 

população sente-se segura em relação a potenciais efeitos da natureza, mas 

mascarado pela ausência de preocupação com a equidade entre gerações 

presentes e futuras. 

 

País Poluição urbana 

África 43 

América Latina 33 

Ásia Central 25 

BRICS 37 

Coréia do Sul 31 

Oriente Médio 89 

Países desenvolvidos 20 
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Tabela 15: microgramas de poluição urbana por metro cúbico 

Fonte: PNUD, 2011 

 

 
 

Figura 18: satisfação da população em relação ao meio ambiente 

Fonte: PNUD, 2011. Elaboração própria. 
 

País 

Número de 

mortes por 

desastres 

naturais (média 

anual em 

milhões de 

pessoas) 

População 

afetada por 

desastres 

naturais (em 

milhares) 

População 

morando em 

áreas 

degradadas (% 

da população) 

África 01 16966 22.1 

América Latina 03 8741 5.3 

Ásia Central 13 2357 8.6 

BRICS 09 33913 9.0 

Coréia do Sul > 01 1158 2.9 

Oriente Médio > 01 4529 24.9 
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Países 

desenvolvidos 09 628 4.0 

Mundo 06 32575 10.1 

 

Tabela 16: indicadores de segurança ambiental 

Fonte: PNUD, 2011 

 

5.2.4. Segurança da saúde, expectativa de vida e mortalidade infantil 

 O advento de um sistema de saúde exemplar, completo e abrangente 

permitiu aos cidadãos sul-coreanos fortalecer suas capacidades e beneficiar-se das 

oportunidades econômicas a eles oferecidas (SEN, 2000 [1999]). O conforto de que 

suas vidas não seriam alteradas bruscamente pela falta de hospitais ou instalações 

médicas adequadas, a “segurança da saúde”, intensificou-se ainda mais quando a 

expectativa de vida ascendeu e a mortalidade infantil declinou.  

 

 
 

Figura 19: expectativa de vida e mortalidade infantil para a Coréia do Sul 

Fonte: OMS, 2011 e BM, 2011. Elaboração própria. 
 

 Nesse contexto, em meio século a expectativa de vida subiu de 55 para 80 

anos, e a mortalidade infantil declinou de 80 mortes a cada cem mil nascimentos 
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desenvolvidos – cuja taxa de mortalidade infantil é de 9.3 –, e criou um 

distanciamento de outros países em desenvolvimento, como os da América Latina, 

Sudeste Asiático e África, nos quais as taxas são de, respectivamente, 80, 250 e 620 

mortes (OMS, 2011). Ademais, o país não foi exceção à regra internacional e possui 

uma expectativa de vida maior para as mulheres vis-à-vis os homens, como mostra 

a tabela abaixo. A diferença, no entanto, vêm diminuindo substancialmente ao 

longo dos anos, um nítido progresso digno de destaque. 

 

País Mulheres Homens 

Canadá 83.0 78.3 

Chile 81.3 75.6 

Coréia do Sul 83.8 76.8 

Finlândia 83.5 77.7 

França 84.8 76.6 

Japão 86.4 79.6 

OCDE 82.1 76.5 
 

Tabela 17: expectativa de vida para mulheres e homens em 2010 

Fonte: OCDE, 2011 
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Figura 20: evolução da diferença entre a expectativa de vida das mulheres e dos 

homens. Fonte: OCDE, 2011. Elaboração própria. 

 

 Argumenta-se, seguindo uma linha que encontra em Sen (2000 [1999]) 

seu maior expoente, que o direcionamento de recursos públicos para a saúde foi 

essencial para atingir-se os níveis atuais. Os dados corroboram essa afirmativa a 

partir dos anos 1990; entretanto, é inegável que a Coréia conquistou posições 

respeitáveis no que tange à saúde primeiramente por meio de dispêndio privado: 

em 1980, quando o país já possuía uma taxa de mortalidade baixa, o setor privado 

canalizou 2.9% do PIB para a saúde em um momento no qual a contribuição do 

governo foi apenas de 0.8% do PIB. Nos últimos anos, os cidadãos vêm recebendo 

maiores verbas com essa finalidade e, hoje, o governo dedica mais de 4% do PIB 

para a saúde, sendo responsável por aproximadamente 60% do dispêndio total. 

 

 
 

Figura 21: investimento total e público do PIB em saúde 

Fonte: BM, 2011. Elaboração própria. 
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Figura 22: volume de investimento público, privado e contribuição do governo 

para o investimento total em saúde na Coréia do Sul 

Fonte: BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 Não obstante estes progressos, a porcentagem de residências sem água 

potável decaiu fortemente de 81.8% em 1965 para 62.2% em 1975, 28.6% em 

1988 e 17% no início da década de 1990. A despeito de não haver dados mais 

atualizados, há fundamentos para se acreditar que esse número tenha convergido 

para zero nas últimas duas décadas (ADELMAN, 2011). Por outro lado, os desafios 

continuam. O consumo de tabaco entre homens na Coréia do Sul chega a 44.3%, 

um número consideravelmente acima da média da OCDE (26.6%) e de países com 

problemas crônicos de tabaco como França (30.6%) e o Chile (33%). A obesidade, 

antes inexistente no país, hoje assola 4.3% dos homens e 3.9% das mulheres. O 

governo, sem surpresas, vêm focalizando programas sociais visando superar essas 

ameaças à saúde dos indivíduos. 
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Finlândia 16.0% 21.9% 

França 22.3% 30.6% 

Japão 11.9% 38.9% 

OCDE 17.1% 26.6% 
 

Tabela 18: consumo de tabaco em porcentagem da população 

Fonte: OCDE, 2011 

 

5.2.5. Liberdade políticas e garantias de transparência 

 A despeito da escassez de dados que corroborem a revisão histórica, pode-

se afirmar com convicção que o processo de crescimento sul-coreano foi 

comandado até os anos 90 por governos autoritários e ditaduras militares (SEN, 

2000 [1999], p. 178, 218). Em prejuízo da democracia, os governos Rhee, Park e 

Chun com freqüência suspenderam partidos políticos e liberdades civis, baniram 

sindicatos e uniões estudantis e restringiram a liberdade de imprensa (HAGGARD 

et al., 1991). 

 Desde o governo Roh, no entanto, o governo empenhou-se em sustentar 

uma agenda livre das auspicias de autoritarismo e restrições de liberdades. 

Atualmente, com efeito, o país alcançou resultados significativos: pontuação dois 

(de dois) no índice de liberdade política e democracia do PNUD, e 15.7 (de 100) no 

índice de liberdade de imprensa. A centralização política, todavia, ainda representa 

um entrave ao país e a Coréia recebeu pontuação um, entre zero e dois, no quesito 

(PNUD, 2011). 

 Em uma estatística anual divulgada pela ONG Reports Without Boarders 

(RWB), a Coréia do Sul posiciona-se em uma classificação intermediária ao lado de 

Hong Kong e Japão, à frente da China e Brasil, e atrás de países desenvolvidos 

como Finlândia e Estados Unidos. A tabela abaixo ilustra estes resultados. Os 

dados – obtidos por meio de amostragem com um questionário de 43 perguntas 

respondido por jornalistas, ativistas, juristas e personalidades da televisão –, 

apresentam dificuldades estruturais, contudo posiciona-se como um instrumento 

interessante para se compreender a conjuntura político-econômica da Europa. 
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    2003 2005 2007 2009 2010 

Brasil 71° 63° 84° 71° 58° 

China 161° 159° 163° 168° 171° 

Coréia do Sul 49° 36° 40° 69° 42° 

EUA 29° 44° 48° 22° 20° 

Finlândia 1° 2° 6° 2° 1° 

Hong Kong 56° 39° 61° 48° 34° 

Japão 45° 37° 37° 17° 12° 

 

Tabela 19: classificação de países selecionados no índice de liberdade de imprensa 

Fonte: RWB, 2011 

 

 Outro aspecto que marcou o processo de crescimento da Coréia do Sul 

corresponde à ausência de garantias de transparência nítidas e ao flagelo da 

corrupção, pontos essenciais para a consolidação do desenvolvimento humano em 

todos os seus aspectos (SEN, 2000 [1999]). Segundo a organização não 

governamental Transparência Internacional (2011), o país posiciona-se em 2011 

na 43ª posição no Índice de Percepção de Corrupção com 5.4 pontos (de 10), 

significativamente atrás dos países europeus e de nações de pouco destaque em 

termos de desenvolvimento humano, como Barbados (16o), Chile (22º), Qatar 

(23º), Emirados Árabes Unidos (28o), Botwsana (32º) e Butão (38º). Cingapura, 

que experimentou o crescimento econômico de forma semelhante à Coréia do Sul, 

é o 4º colocado no ranking.   

 A despeito da primeira edição do índice ser divulgada apenas em 1995, há 

motivos para se crer que a corrupção na Coréia era generalizadamente mais 

arraigada nas décadas passadas (LEE, 1990).  De qualquer forma, mesmo desde 

1995 a Coréia apresenta uma tendência positiva no índice, apenas contraposta 

pelos escândalos de corrupção, fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e 

favorecimento de empresas durante a crise asiática. O gráfico abaixo ilustra a 

evolução da nota da Coréia do Sul no índice. 
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Figura 23: evolução da nota da Coréia do Sul no  

Índice de Percepção de Corrupção (máximo = 10) 

Fonte: TI, 2011. Elaboração própria. 

 

 Conclui-se, nesse sentido, que a despeito dos progressos fenomenais em 

distribuição de renda, ampliação da educação e reformulação do sistema de saúde, 

o país faltou com seu dever de perpetuar liberdades políticas, garantias de 

transparência e garantias civis. Se a liberdade é o meio e fim do desenvolvimento, 

a experiência autárquica da Coréia confrontou esse princípio e limitou de forma 

considerável as ações dos indivíduos durante sua trajetória. No entanto, esforços 

no sentido oposto vêm sendo tomados desde a década de 90. 

 

5.2.6. Oportunidades sociais e satisfação geral 

 O advento do crescimento econômico na Coréia do Sul foi acompanhado 

por uma expansão significativa das oportunidades sociais e capacidades básicas 

dos cidadãos: um sistema educacional distinto e, conforme já elucidado, saúde de 

qualidade e um alto grau de segurança econômica, alimentar e ambiental. Por 

outro lado, durante as décadas de 50 a 80, o modo com que os indivíduos foram 

emponderados para fazer uso de suas capacidades foi híbrido: um ambiente de  
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restrição às liberdades políticas, direitos civis e garantias de transparência 

coexistiu em uma sociedade cheia de oportunidades sociais. 

 Nesse sentido, a presente subseção será dividida em dois espaços 

distintos. Em um primeiro momento, estudar-se-á brevemente a faceta da 

educação complementar à delineada na subseção 5.1. (educação como formação de 

capital humano): o papel da educação como instrumento de mobilidade social e 

catalisador de oportunidades sociais. Posteriormente, argumentar-se-á sobre as 

liberdades pessoais e oportunidades sociais oferecidas aos indivíduos, ilustradas 

em índices de sensações, satisfações e diferenças de gênero.  

 

 I. Educação como catalisadora de oportunidades sociais 

 A Coréia do Sul é internacionalmente reconhecida pela sua população 

altamente educada que pode beneficiar-se das oportunidades sociais oferecidas 

pelo intenso crescimento econômico (SEN, 2000 [1999], p. 59). De acordo com o 

economista indiano (idem, p. 113): “muitas economias asiáticas – primeiro o Japão, 

depois a Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Cingapura, e mais tarde a China pós-

reforma e a Tailândia, bem como outros países do Leste e Sudeste Asiático – 

lograram um êxito notável na difusão das oportunidades econômicas graças a uma 

base social que proporcionava sustentação adequada”. Quando se considera as 

oportunidades educacionais dadas aos cidadãos, também se percebe que o país 

obteve um êxito notável da educação entre gêneros e extratos sociais. 

 Apesar da existência, a diferença na taxa de alfabetismo entre gêneros é 

pequena e se aproxima de países desenvolvidos: enquanto na Coréia do Sul 96,5% 

dos homens e 91,4% das mulheres são alfabetizados, no Canadá esses números 

são, respectivamente, 99,1% e 89,1%. A proximidade é bem mais evidente quando 

se compara a Coréia com outros países em desenvolvimento. Na Índia e na Nigéria, 

por exemplo, as desigualdades são gritantes: 73,5% dos indianos e 70,7% dos 

nigerianos são alfabetizados vis-à-vis apenas 51,3% e 53,4% das mulheres, 

respectivamente (OCDE, 2011). 

 Convém salientar que a oferta escolar entre as camadas sociais foi 

igualmente homogênea durante o processo de crescimento sul-coreano. Essa 

conquista deriva-se da estratégia educacional dos governantes do país nos 

primeiros anos após a Segunda Guerra, quando se priorizou primeiramente a 

educação primeira para todos, posteriormente a educação secundária e, 

finalmente, a educação terciária; de forma que, em poucos anos, estabeleceu-se um 

sistema educacional eficiente e completo no qual todos tivessem acesso  
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(ADELMAN, 2011). Em contrapartida à experiência da Coréia do Sul, evidencia-se 

no Brasil um ciclo vicioso no processo educacional que apenas beneficia a elite 

devido à estratégia reversa do país: o ensino público primário e secundário 

extremamente precário forma uma reserva de vaga nas universidades públicas 

para apenas os estudantes que possuem condições de financiar uma educação 

primária e secundária particular (idem). Estatísticas de dispêndio público em 

ensino primário, secundário e superior ilustram essa dicotomia: a diferença 

proporcional é modesta em países com educação de qualidade, atuando como um 

fator de desconcentração de renda. 

 

País 
Primário e 

Secundário 
Superior Diferença 

Brasil 1.549,97 10.293,89 + 564% 

Canadá 7.773,99 22.809,59 + 193% 

Coréia do Sul 6.089,22 8.563,87 + 40% 

Finlândia   6.890,85 12.844,93 + 86% 

França 7.712,18 11.568,11 + 50% 

OCDE 7.282,95 12.336,00 + 69% 

 
 

Tabela 20: gasto médio anual do governo por estudante. Valores em PPP. 

Fonte: OCDE, 2011. 

 

 Em complemento à distribuição equitativa das oportunidades 

educacionais na sociedade sul-coreana, a dinâmica de sua economia ofereceu 

incentivos positivos para o investimento das famílias em educação. 

Primeiramente, a oferta de vagas de trabalho ampliou-se consideravelmente e, a 

partir do enfoque em indústria pesada, a economia exigiu profissionais com alto 

grau de capital humano. Não obstante, a competitividade internacional com a qual 

o mercado se deparava – fruto da política de promoção à exportação – instigou os 

indivíduos a se diferenciar e, assim, investir em educação e treinamento a fim de 

sobreviverem no mercado de trabalho (ADELMAN, 2011).  A presença de 

incentivos é consideravelmente importante, como mostra Easterly (2004), uma 

vez que o reconhecimento por parte dos pais de que a educação é um fator de 

mobilidade social não somente os levam a investir de forma privada em educação  
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(característica presente na sociedade sul-coreana), como também faz com que eles 

exigem dos filhos boas notas e pressionem o governo por educação de qualidade. 

Ademais, os próprios estudantes sentem-se motivados ao estudo. 

 Compreende-se, portanto, que a estratégia educacional intensiva em 

equidade da Coréia do Sul contribuiu para uma expansão homogênea das 

oportunidades sociais oriundas do crescimento econômico do país. Por 

conseguinte, não é surpreendente que as desigualdades de renda e de gênero 

tenham ou se atrofiado ou mantidas constante ao longo do processo. Essa 

característica influencia positivamente o modo com que os indivíduos utilizam 

suas capacidades, pois uma população mais educada participa ativamente na vida 

política e social do país. 

 

 II. Satisfações e oportunidades sociais 

 A desigualdade de gênero é relativamente modesta na Coréia do Sul. O 

país possui um índice de 0.11, menor, inclusive, que a média dos países 

desenvolvidos (0.12). É o segundo menor índice da Ásia, perdendo apenas para 

Cingapura (0.08). Todavia, a população feminina ainda é acanhada no que tange à 

vida política: o sudeste asiático (12.5%) só perde na porcentagem de mulheres em 

assembléias legislativas para o oriente médio (10%), região conhecida pelos vários 

países com legislações machistas. Na Coréia a porcentagem de mulheres é de 

14.7%. 

 

Região Média Variância 

América Latina 0.44 0.005 

Ásia Oriental 0.27 0.022 

BRICS 0.42 0.024 

Coréia do Sul 0.11 - 

Oriente Médio 0.46 0.023 

Países desenvolvidos 0.12 0.003 

Mundo 0.39 0.035 
 

Tabela 21: Índice de Desigualdade de Gênero 

Fonte: PNUD, 2011. 
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Região Média 

África 19.8% 

América Latina 18.7% 

Ásia Oriental e Pacífico 20.2% 

BRICS 19.2% 

Coréia do Sul 14.7% 

Europa Oriental e Ásia Central 13.4% 

Oriente Médio 12.0% 

Países desenvolvidos 27.0% 

Sudeste Asiático 12.5% 

Mundo 17.7% 

 

Tabela 22: porcentagem de mulheres em assembléias legislativas 

Fonte: PNUD, 2011 

 

 Uma forma de expansão de oportunidades sociais se deu por meio da 

transmissão dos ganhos da globalização à população. Em 1990, apenas 0.02% da 

população possuía acesso à internet. Nas ultimas décadas, esse crescimento tomou 

uma forma logarítma e, atualmente, mais de 80% da população se beneficia desta 

tecnologia. 
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Figura 24: porcentagem da população com acesso à internet  

Fonte: BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 A taxa de suicídio, em contraponto, transmite o aspecto híbrido da 

sociedade sul-coreana, na qual características de país desenvolvimento coexistem 

com peculiaridades de nação em desenvolvimento. Em 1990, a taxa era apenas de 

7.9 a cada 100.000 mortes. Hoje, esse número chega a 28.4, bem acima da média 

de países desenvolvidos como Reino Unido (6.2) e Países Baixos (7.8) (OCDE, 

2011). 

 Nesse sentido, a população sul-coreana sente-se satisfeita com a qualidade 

de suas vidas, mas, concomitantemente, não se sente plenamente feliz. Os gráficos 

abaixo retratam uma sociedade descansada, orgulhosa de suas conquistas, que 

participa da vida política e possui qualidade de vida e um sistema de saúde 

adequado; mas que, em contrapartida, não é tratada com respeito, não se diverte, 

não se sente satisfeita com a liberdade de escolha, vive constantemente 

preocupada e entediada e possui um índice de depressão próximo a 20%. Mesmo 

os países em desenvolvimento, cujas populações em média não se sentem 

satisfeitas com a qualidade de vida, com a saúde, com o trabalho e com a liberdade 

de escolha, registra um índice de sensações negativas menor. 

 

 
Figura 25: comparação de índices de satisfação 

Fonte: PNUD, 2011. Elaboração própria 
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Figura 26: comparação de sensações positivas 

Fonte: PNUD, 2011. Elaboração própria 

 

 
Figura 27: comparação de sensações negativas 

Fonte: PNUD, 2011. Elaboração própria 
 

5.2.7. Índice de Desenvolvimento Humano: um compilado geral 

 Depois de perpassados vários aspectos do processo de desenvolvimento 

da Coréia do Sul, conclui-se que o país fortificou a aquisição de capacidades de 

seus cidadãos, haja vista os altos graus de segurança econômica, alimentar, 

ambiental e da saúde. O fenômeno foi marcado, ainda, com uma cuidadosa 

preocupação com a igualdade de gênero e renda, de modo que os louros da riqueza  
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foram transmitidos de forma significativamente homogênea entre os indivíduos. A 

liberdade e segurança política, a despeito das deficiências durante o período inicial 

de crescimento econômico, hoje também se posicionam em patamares elevados. 

Contudo, há obstáculos que remanescem e exigem respostas à altura dos 

formuladores de política, como, por exemplo, a ausência de medidas que visem 

reduzir o gritante descompromisso com as gerações futuras, refletido nos altos 

índices de emissão de CO2. Maneiras de se tornar a população mais feliz também 

necessitam ser pensadas. 

 A evolução do índice de desenvolvimento da Coréia do Sul, elaborado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ilustra o modo pelo qual o 

país conseguiu traduzir crescimento econômico em desenvolvimento humano. Em 

1980, o índice se situava na casa dos 0.600 e, hoje, já rompeu a barreira dos 0.900. 

O país está no grupo especial de países com ‘um desenvolvimento humano muito 

alto’ na 15ª posição. Posiciona-se atrás apenas da Noruega, Austrália, Países 

Baixos, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, Liechtenstein, Alemanha, 

Suécia, Suíça, Japão, Hong Kong e Islândia.  

 Esse movimento reflete-se, não obstante, pela diferença percentual entre o 

índice da Coréia do Sul e o índice médio mundial. Em 1980, o IDH da Coréia do Sul 

era 19% maior que o IDH médio mundial. Entre 1980 e 2000,  o país cresceu 

linearmente em termos de desenvolvimento humano, até estacionar-se próximo 

dos 40% de diferença. Desde 2000, o índice alterna-se entre 36% e 38%. 
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Figura 28: evolução do IDH da Coréia do Sul e do IDH médio mundial 

Fonte: PNUD, 2011. Elaboração própria 
 

 

 
 

Figura 29: evolução da diferença percentual entre o IDH da Coréia do Sul e o IDH 

médio mundial. Fonte: PNUD, 2011. Elaboração própria 

 

6. Conclusão 
 

 À medida que a Coréia do Sul despontou como país que com sucesso 

superou os grilhões da pobreza e embarcou em um processo sustentado de 

crescimento econômico, surgiram concomitantemente inúmeros estudos 

puramente teóricos e outros com o objetivo de extrair lições que poderiam nortear 

políticas públicas vindouras. Esta literatura, rica em Collins et al. (1987), Johnson 

(1987), Lucas (1988), Haggard et al. (1991), Young (1995), Lim (2010) e Hasan 

(2011), apresentou explicações convincentes acerca do “milagre econômico” sul-

coreano. 

 Convém ressaltar, no entanto, que pouco se explorou os aspectos do 

desenvolvimento humano do país. Mesmo os escassos trabalhos nessa magnitude, 

como LEE (1990), PNUD (1990; 1996), SEN (2000 [1999) e Adelman (2011), 

enfatizaram fracamente ou com pouca riqueza de detalhes o fenômeno. Percebe-se  
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nestes, dessa forma, uma preocupação latente em tratar majoritariamente de 

educação e, em menor escala, do sistema de saúde e distribuição de renda. Por 

mais que seja louvável apresentar como as capacidades à disposição dos cidadãos 

foram fortalecidas, uma abordagem de “desenvolvimento como liberdade” 

necessita suscitar, em complemento, a liberdade com a qual os indivíduos 

possuem para utilizar as capacidades adquiridas, suas sensações, satisfações, o 

envolvimento na vida política, social e cultural do país, etc.  

 Sob a égide desse objetivo, o presente trabalho procurou delinear, 

primeiramente, os aspectos teóricos acerca do fenômeno: quais são os 

determinantes do crescimento econômico? Como a literatura evoluiu nesse 

aspecto? O que determina o crescimento para os novos modelos de crescimento? O 

que é capital humano e quais são as críticas em relação o impacto de sua 

acumulação? O  que é, como se mensura e quais são os determinantes do 

desenvolvimento humano? O que significa segurança humana? Posteriormente, se 

interligou as interseções entre os processos de forma a mostrar ao leitor o que 

realmente conduz o crescimento econômico em direção ao desenvolvimento 

humano.  A quarta seção discorreu brevemente sobre a história contemporânea da 

Coréia do Sul. O artigo chega a seu ápice quando se ponderou os processos de 

crescimento e desenvolvimento sul-coreanos per se por meio de análise gráfica e 

análise exploratória de dados.  

 Os resultados encontrados ressaltam perspectivas duais, cujos aspectos 

dissonantes enfim convergiram ao final do processo. Dentre as categorias que 

acompanharam o crescimento econômico, observa-se a segurança econômica, a 

igualdade de renda, as garantias protetoras, a segurança alimentar, da saúde, 

ambiental, as oportunidades sociais (especialmente educação), a igualdade de 

gênero e de certo modo as facilidades econômicas. No entanto, até a década de 90 

o país detinha níveis de segurança e liberdades políticas, garantias de 

transparência, direitos civis, certas satisfações e equidade intergeracional 

semelhantes a países em desenvolvimento. À medida que a década de 90 trouxe o 

advento da plena democracia ao país, esses aspectos convergiram para um nível 

digno de país desenvolvido. Sem surpresas, a diferença percentual entre o IDH 

médio da Coréia do Sul em relação ao IDH médio global pulou de 24% no início da 

década de 90 para 37% em 2011.  

 Os obstáculos que permanecem tocam, especialmente, as dificuldades do 

país em promover uma equidade entre as gerações presentes e futuras: as 

emissões de gás carbônico e contribuição de fontes de energia renováveis para a  
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matriz energética do país ainda são alarmantes. Igualmente, são preocupantes os 

níveis de percepção da população quanto a algumas satisfações e sensações. 

Compreende-se, nesse sentido, que medidas que visem enfrentar esses males são 

os únicos impedimentos para a Coréia do Sul apresentar uma tradução perfeita de 

crescimento econômico em desenvolvimento humano. 
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Resumo 

 A experiência mostra que a avaliação econômica de novas infraestruturas 

de transportes está sujeita a imprecisões crônicas na estimação de custos e 

benefícios. O projeto TAV Brasil, o qual prevê uma linha ferroviária de alta 

velocidade no corredor Rio de Janeiro – São Paulo – Campinas, parece apresentar 

um grau expressivo de exposição a esse tipo de risco, evidenciado na hesitação de 

potenciais operadoras em participar do leilão de concessão. Este trabalho 

desenvolve uma análise quantitativa de risco baseada em simulações de Monte 

Carlo, sob premissas de subestimação de custos e superestimação de demanda. As 

distribuições de probabilidade simuladas resultam em um ônus esperado para o 

Governo Federal de até R$ 31,3 bilhões, em valor presente, sugerindo um nível de 

risco que potencialmente pode reverter a decisão de implementar o projeto 

 

Palavras-Chave: Trem de alta velocidade, avaliação econômica, análise de risco. 
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1. Introdução 

 
Este trabalho analisa o projeto do Trem de Alta Velocidade entre Rio de 

Janeiro, São Paulo e Campinas (TAV Brasil), uma solução em transportes proposta 

para um gargalo de infraestrutura em um dos eixos econômicos mais importantes 

do país. A escala e a complexidade do projeto, estimado em R$ 34,6 bilhões, 

equivalente a 65% do total de investimentos anuais no setor de transportes 

brasileiro2126, levantam preocupações quanto ao nível de risco para os stakeholders 

envolvidos no projeto, dentre os quais o Governo Federal detém expressiva 

participação via garantia do BNDES à firma concessionária em caso de demanda 

frustrada.  

O objetivo do trabalho é ampliar o conjunto de informação que fundamenta 

a decisão de implementar o TAV Brasil. Para tanto, desenvolveu-se uma análise 

quantitativa de risco baseada em simulações de Monte Carlo para os principais 

indicadores de viabilidade financeira do projeto. A análise de risco é um 

componente fundamental da avaliação econômica, especialmente no caso de 

projetos de grande porte ou cujo desempenho seja altamente sujeito a incertezas 

(Belli et al., 1998; Asian Development Bank, 2002). O resultado de uma análise de 

risco pode alterar a decisão de implementar o projeto, ao comparar a relação 

retorno/risco entre oportunidades marginais de investimento. 

Enquanto a análise de risco convencional  fundamenta-se na volatilidade 

dos componentes exógenos do projeto, como o risco de demanda, atraso nas obras 

e preços dos insumos, a análise desenvolvida neste trabalho baseia-se em um tipo 

peculiar de risco. As premissas adotadas envolvem a subestimação deliberada de 

custos e superestimação da demanda, um fenômeno global identificado por 

diversos estudiosos da economia política do planejamento (FLYVBJERG et al., 

2002; 2005). Assim, os resultados deste trabalho reportam, em termos 

probabilísticos, o que acontece com a viabilidade financeira do projeto caso as 

previsões de custos e benefícios sejam viesadas no sentido de sua aprovação. Estes 

pressupostos são consistentes com a experiência em infraestruturas de transporte 

e com as dúvidas despertadas pelo TAV Brasil quanto à verossimilhança dos 

números (Mendes, 2010; Macedo, 2011, na imprensa). 

 

                                                      
2 Segundo o Banco Mundial (2011), o Brasil investiu USD 8,5 bilhões no setor de transportes em 2008, 

incluindo investimentos públicos e privados. 
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A primeira seção deste trabalho aborda a fundamentação teórica da análise 

de risco no contexto da avaliação econômica de projetos. A segunda seção 

descreve o método empregado na análise de risco para o projeto TAV Brasil, com 

destaque para as premissas do modelo e as fontes de dados. Em seguida, 

apresentam-se os resultados da simulação na forma de distribuições de 

probabilidade simuladas para os indicadores de viabilidade do projeto. A quarta 

seção, discute as possíveis interpretações dos resultados e as limitações do 

método e a última seção conclui.  

 

2. Avaliação de projetos e análise de risco 
 

A análise custo-benefício é a principal ferramenta de avaliação econômica 

de operações de investimento. Sua finalidade básica é medir os custos e benefícios 

econômicos do projeto, para determinar se os benefícios líquidos resultantes serão 

pelo menos iguais àqueles que poderiam ser obtidos em oportunidades marginais 

de investimento (CONTADOR, 1981). Entretanto, os elementos básicos nos fluxos 

de custos e benefícios raramente são representados por um único valor, mas por 

uma gama de valores possíveis com diferentes probabilidades de ocorrência 

(SAVVIDES, 1994). Assim, a avaliação de projetos geralmente é suplementada com 

testes de sensibilidade, os quais, em sua forma mais simples, consistem em 

permitir uma mudança em variáveis do projeto a fim de avaliar seu impacto no 

resultado final. A construção de cenários, por sua vez, supera a limitação do teste 

de sensibilidade ao permitir mudanças simultâneas em múltiplas variáveis. Ainda 

assim, tais ferramentas possuem a desvantagem de serem estáticas e arbitrárias 

por natureza. 

Já a modelagem quantitativa de risco, baseada em simulação, procura 

acrescentar uma dimensão dinâmica à análise de projetos. A técnica possibilita a 

construção de cenários aleatórios consistentes com hipóteses sobre o 

comportamento probabilístico de variáveis críticas do projeto. O principal intuito 

do analista reside em estimar a probabilidade de que o VPL seja menor que zero, 

ou de que a taxa interna de retorno seja inferior ao custo de oportunidade do 

capital. Essa informação deve ser incorporada à decisão de aprovar ou rejeitar o 

projeto, embora não haja critérios rígidos para o uso dos resultados (ADB, 2002). 

O produto de uma análise quantitativa de risco, apresentado na forma de 

uma distribuição de probabilidade, permite ao investidor estar mais bem  
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informado sobre o perfil de retorno/risco do projeto. Entretanto, esta abordagem 

também está sujeita a limitações. De acordo com Savvides (1994), 

 
A avaliação de risco de um projeto depende, por um lado, da nossa 

capacidade de identificar e compreender a natureza da incerteza 

envolvida nas variáveis chave do projeto, e por outro, em ter as 

ferramentas e a metodologia para processar suas implicações para o 

retorno do projeto (tradução livre). 

 

A validade de uma análise de risco depende criticamente da qualidade das 

premissas quanto às distribuições de probabilidade e correlações de diversas 

variáveis chave. Embora tais premissas sejam construídas a partir de dados 

históricos e opiniões especializadas, esta atividade está sujeita a um certo grau de 

arbitrariedade. Esse fato levou técnicos da RAND Corporation a revisarem a 

utilidade de análises quantitativas de risco em projetos complexos ou com 

tecnologias novas (GALWAY, 2004). 

As decisões de investimento público nem sempre são tomadas com base na 

pura análise de eficiência econômica. Com frequência, o enriquecimento e o 

prestígio pessoal são motivações fortes para as pessoas envolvidas na tomada de 

decisão. Flyvbjerg et al. (2002), em um estudo pioneiro, mostrou que o aumento de 

custos com respeito ao previsto em projetos de infraestrutura de transportes é 

uma prática generalizada. Em uma amostra de 258 projetos no setor de 

transportes, no valor total de USD 90 bilhões (em preços de 1995), nove em cada 

dez projetos apresentavam custos maiores do que o inicialmente previsto. Para 

projetos no setor ferroviário, o excedente médio de custos é de 45%. O viés na 

previsão de custos permaneceu estável nos últimos 70 anos, além de ser 

observado em vinte nações, nos cinco continentes, sendo relativamente mais 

acentuado nos países em desenvolvimento. 

Do outro lado da análise, a superestimação da demanda também preocupa 

no caso de projetos de transporte. No caso das ferrovias, nove em cada dez 

projetos apresentam tráfego abaixo do previsto no primeiro ano de operações, 

com superestimação média de 105%. Ou seja, o número de passageiros 

efetivamente observado revela-se a metade do previsto na fase de 

desenvolvimento do projeto (Flyvbjerg et al., 2005). 

Esses fatos estilizados motivam a exploração da possibilidade de que haja 

viés deliberado de previsão nos números reportados no projeto básico do TAV 

Brasil (ANTT, 2009). Por isso, este trabalho baseou as premissas da análise de 

risco nos viéses médios de estimação do tráfego e dos custos de investimento para  
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projetos ferroviários encontrado na literatura supracitada. Os resultados 

representam, portanto, cenários probabilísticos para o desempenho financeiro do 

projeto caso as premissas sejam razoáveis. 

 

3. Método 
 

Os principais manuais de avaliação econômica de projetos recomendam a 

execução de uma análise de risco em complemento à análise de sensibilidade, 

especialmente no caso de projetos sensíveis a variáveis voláteis, ou no caso de 

projetos de grande porte (BELLI et al., 1998; ADB, 2002; COMISSÃO EUROPEIA, 

2008).   Entretanto, a análise formal de risco não foi desenvolvida no estudo de 

viabilidade do TAV Brasil, de modo que o risco do projeto só pode ser afirmado 

com base em conjecturas subjetivas. Os resultados aqui apresentados são, 

portanto, uma contribuição à avaliação econômica do projeto. 

A análise quantitativa de risco aqui desenvolvida  baseou-se em simulações 

de Monte Carlo para derivar distribuições de probabilidade para os indicadores de 

viabilidade econômica do TAV Brasil, o valor presente líquido (VPL) e a taxa 

interna de retorno (TIR). A abordagem segue as recomendações de Savvides 

(1994) e Asian Development Bank (2002). Para uma abordagem semelhante, veja 

Schach e Naumann (2007), os quais simularam distribuições para os indicadores 

de desempenho econômico de tipos distintos de tecnologia de alta velocidade, sob 

premissas de custos estocásticos. 

A simulação de Monte Carlo consiste na geração repetida de cenários 

aleatórios, a partir de premissas sobre as distribuições de probabilidade das 

variáveis de entrada do modelo, com a finalidade de computar uma distribuição 

simulada para a variável de saída. A Tabela 01 sumariza as etapas do 

procedimento3:127 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Para uma exposição teórica completa sobre método de Monte Carlo, veja Van der Tak e Squire (1975). 

Para um exemplo de aplicação com planilha eletrônica, veja Clarke e Low (1993). 
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Etapa do método: Abordagem deste estudo: 

1. Modelo de previsão. 

Obtenção de dados em um 

modelo de planilha 

eletrônica, expressando 

como as variáveis são 

combinadas para gerar o 

output final. 

O modelo foi alimentado as 

previsões de demanda e custos 

dos estudos do Consórcio 

Halcrow-Sinergia (2009). As 

variáveis output são o VLP e a 

TIR. 

2. Seleção das variáveis 

chave para o risco do 

projeto. 

Variáveis chave para o risco do 

TAV Brasil: demanda e custos de 

investimento. 

3. Definição de 

distribuições de 

probabilidade assumidas 

para cada variável aleatória 

do modelo. 

Distribuições triangulares por 

simplicidade. Para mais 

detalhes, confira as premissas 

do modelo na próxima seção. 

4. Definição das matrizes 

de correlação para 

variáveis que não possam 

ser tratadas como 

independentes. 

Correlação perfeita entre cada 

observação anual de demanda. 

Demanda e custos 

independentes (Corr = 0). 

4. Procedimento de 

simulação consistindo em 

um número pré-definido de 

iterações. São gerados 

cenários aleatórios com 

base no conjunto de 

premissas. 

Executado como auxílio do 

programa Oracle Crystal Ball, o 

qual opera sobre a planilha 

eletrônica MS Excel. 

5. Análise dos resultados da 

simulação. 

Distribuições de probabilidade 

para o VPL e a TIR do projeto. 
 

Tabela 01: Etapas da análise quantitativa de risco 

 

Uma análise de risco ideal deveria ser feita com base na identificação 

correta das variáveis fontes de risco do projeto, suas distribuições de  
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probabilidade e correlações assumidas. No caso do TAV Brasil, a simulação 

identificou a demanda e os custos de construção como as variáveis estocásticas 

que afetam o risco do projeto. A razão para a escolha dessas variáveis é a 

corroboração encontrada na literatura sobre sistemas de alta velocidade (veja 

LACERDA, 2008; DE RUS, 2008). 

Não foi possível, contudo, obter acesso a bases de dados históricos ou 

opiniões especializadas para fundamentar os parâmetros das distribuições de 

probabilidade dos custos e da demanda para o TAV. A solução encontrada foi 

utilizar uma estimativa de viés médio em previsões de tráfego e custos em projetos 

de transporte ferroviário, com base em Flyvbjerg (2002; 2005). Isso pode 

representar uma fragilidade do método, mas não compromete o conteúdo 

informacional dos resultados com respeito aos riscos do projeto. 

 

3.1. Dados 

Os dados utilizados na simulação foram  estimativas pontuais de tráfego e 

custos de capital encontrados nos relatórios de viabilidade econômica do 

Consórcio Halcrow-Sinergia (2009), comissionado pela ANTT para a tarefa em 

2008. Além disso, dados de custos operacionais e outras receitas, como 

encomendas leves e receita imobiliária, também foram incluídos no modelo de 

valor presente líquido construído para a simulação, embora não sejam variáveis 

estocásticas. Os estudos de viabilidade do Consórcio (2009) descrevem em 

detalhes os métodos empregados para estimar os elementos básicos dos fluxos 

financeiros do projeto. 

 

3.2. Modelo e premissas 

O procedimento foi realizado com o auxílio do software Oracle Crystal Ball, 

o qual permite computar simulações de Monte Carlo em uma planilha do MS Excel. 

O modelo de simulação para a variável VPL foi montado de acordo com a equação: 

 

VPL   ∑
Rt Ct It

 1 i t
36
t 0    (01) 

As variáveis Rt, Ct e It correspondem, respectivamente, aos valores de 

receita esperada (demanda x preço), aos custos operacionais e aos custos de 

investimento no período t, variando de 2010 a 2046 (37 anos)4.128 A variável i  

                                                      
4 O período de avaliação do projeto vai do início da construção até a data em que o sistema atingir a 

capacidade máxima. 
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corresponde à taxa de juros utilizada para o desconto de valores futuros e foi 

assumida igual à TJLP mais 1 p.p. (7,0%), correspondendo à taxa do financiamento 

de longo prazo do BNDES ao projeto TAV Brasil.  

Apesar das recomendações do Banco Mundial (2005) e do Instituto de 

Pesquisas Rodiviárias (DNIT/IPR, apud DALBEM, 2010) de utilizar uma taxa de 

desconto de 12% para avaliação econômica de projetos de transporte, o objetivo 

deste estudo limita-se à análise de risco dos fluxos privados. Em todo caso, a 

simulação de uma distribuição para a TIR evita a escolha da taxa de desconto 

apropriada, fornecendo uma noção intuitiva da sensibilidade do VPL à taxa de 

desconto. 

O modelo de simulação para a variável TIR utilizou a série de fluxos de 

caixa não descontados do projeto como argumentos para a função TIR(.) do Excel, 

a qual utiliza um algoritmo iterativo para encontrar o valor de i que resolve a 

equação: 

 

∑
Rt Ct It

 1 i t
36
t 0  0   (02) 

 

Estabelecidas as relações de dependência entre as variáveis aleatórias e a 

variável de saída do modelo (VPL e TIR), o método de Monte Carlo requer que 

sejam assumidas distribuições de probabilidade para as variáveis de entrada e 

correlações entre elas. Como as premissas do modelo baseiam-se na hipótese de 

estimação viesada de custos e benefícios no projeto básico, foram construídos 

quatro cenários: 

 

1. Caso base: cenário em que as estimativas de custos e benefícios são não 

viesadas, embora sujeitas a erro aleatório. Assim, a distribuição do tráfego 

e dos custos previstos é centrada na própria estimativa pontual do projeto 

básico, com dispersão (desvio padrão) de 39,5% em torno do valor mais 

provável para o tráfego e 38,4% para os custos de investimento, como em 

Flyvbjerg (2002; 2005). 

2. Viés de custos: cenário em que somente os custos são subestimados, mas 

ambos estão sujeitos a variabilidade aleatória. Segundo Flyvbjerg (2002), 

projetos ferroviários apresentam escalação média de custos de 44,7% 

(desvio padrão: 38,4). Assim, os custos de investimento do TAV Brasil  
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seriam 44,7% maiores, em valor esperado, que o previsto no projeto, ou 

seja, R$ 47,7 bilhões. 

3. Viés de tráfego: cenário em que somente a demanda é superestimada, 

mas ambos os estão sujeitos a variabilidade aleatória. Conforme Flyvbjerg 

(2005), projetos ferroviários apresentam demanda 51,4% menor que as 

previsões no projeto no primeiro ano de operações (desvio padrão 39,5). 

Por exemplo, o número de passageiros do TAV no trecho Rio – São Paulo 

no ano de inauguração seria de 3,1 milhões de passageiros, ao invés dos 

6,4 milhões previstos no projeto básico. 

4. Viés de custos e tráfego: este cenário aborda o pior caso possível, em 

que são combinados subestimação de custos e superestimação da 

demanda no projeto. Ainda assim, a experiência com projetos de 

infraestrutura ferroviária evidencia vieses em ambos os sentidos. O viés 

médio das estimativas, assim como sua dispersão, são os mesmos dos 

Cenários 2 e 3. 

Para todos os cenários simulados, são assumidas as distribuições 

triangulares8129 centradas no valor mais provável (estimativa pontual ajustada 

pelo viés em cada cenário) e com parâmetros de mínimo e máximo ajustados para 

acomodar a dispersão encontrada em Flyvbjerg (2002; 2005). Além disso, 

pressupôs-se que as demandas previstas em todos os anos são perfeitamente 

correlacionadas entre si, uma vez que, se houve viés na estimação do tráfego, 

então este viés é constante para todos os anos projetados. Um argumento análogo 

vale para a correlação perfeita entre as previsões de custo durante os anos de 

construção. Já as previsões de custos e de demanda foram tomadas como 

independentes entre si. Consulte o Apêndice para mais detalhes sobre as 

distribuições assumidas em cada cenário. 

 

4. Resultados 

 

 

                                                      
5
 A distribuição triangular é adequada pela sua simplicidade, por só requerer informações sobre 

valores máximo, mínimo e mais provável. A escolha está de acordo com recomendações do manual do 

ADB (2002).  
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Esta seção apresenta os resultados da análise de risco para o projeto TAV 

Brasil, com base em simulações de Monte Carlo com 100.000 iterações. Os 

resultados estão na forma de distribuições acumuladas de probabilidade para o 

VPL e distribuições de frequência para a TIR do projeto, acompanhados dos 

respectivos parâmetros simulados. Os valores de limiar para o critério de 

viabilidade, isto é, VPL=0 e TIR=7%, estão em destaque nos gráficos (Figuras 01 a 

08). 

 

Cenário I 

 

 
 

Figura 01: Distribuição acumulada para VPL – Caso Base 
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Figura 02: Distribuição de probabilidade para TIR – Caso Base 

 

O Cenário I representa o caso base, no qual tanto o tráfego quanto os 

custos estão sujeitos somente a erro aleatório. Neste cenário, o VPL é positivo com 

56% de probabilidade. Assim, mesmo que as previsões oficiais sejam livres de viés, 

o projeto ainda é sujeito a um nível considerável de risco. O VPL esperado do 

projeto neste cenário é de R$ 2,6 bilhões. 

A distribuição simulada para a TIR do projeto no Cenário I ilustra a área de 

viabilidade do projeto (em azul, aproximadamente 56%), correspondendo à 

frequência com que a TIR supera 7% (TLJP + 1pp). O valor esperado para a TIR é 

de 7,8%, valor aquém das estimativas mais conservadoras do custo de 

oportunidade do capital no Brasil, de aproximadamente 12% (Dalbem et al., 

2010). 
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Cenário II 

 

 
 

Figura 03: Distribuição acumulada para VPL – Viés de Custos 
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Figura 04: Distribuição de probabilidade para TIR – Viés de Custos 
 

No Cenário II, há subestimação de custos de investimento: o custo total 

simulado fica em R$ 50 bilhões em valor esperado, ou cerca de 44% a mais que o 

previsto. Neste cenário, temos que o VPL é positivo com 29% de probabilidade, 

uma deterioração do quadro de risco em relação ao caso base. O VPL esperado 

aproxima-se de R$ -11 bilhões, evidenciando o risco que o excesso de custos 

representa para o desempenho do projeto. Já o valor esperado da TIR fica em 5,3% 

nesta simulação, indicando prejuízo financeiro ao investidor privado com respeito 

às oportunidades de investimento no Brasil. 

 

Cenário III 

 

 
 

Figura 05: Distribuição acumulada para VPL – Viés de Tráfego 
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Figura 06: Distribuição de probabilidade para TIR – Viés de Tráfego 

 

No Cenário III, há superestimação do tráfego, o qual pode chegar a 1,1 

milhões de passageiros no primeiro ano, ou 50% a menor que o previsto. Neste 

cenário, o projeto é viável com 6,3% de probabilidade, ou seja, o investimento será 

um fracasso em média (VPL esperado de R$ -17,8 bilhões). Os resultados dessa 

simulação corroboram a centralidade da demanda para a viabilidade de um trem 

de alta velocidade.  

A simulação no Cenário III retorna um valor esperado para a TIR de 2,1%, 

além de probabilidade de 93% de que a TIR realizada seja menor que 7% (área 

vermelha). O resultado sugere que há um grau substancial de risco ainda que 

somente as estimativas de tráfego sejam viesadas, reforçando a preocupação com 

o risco de frustração da demanda. 
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Cenário IV 

 

 
 

Figura 07: Distribuição acumulada para VPL – Viés de Custos e Tráfego 
 

 
 

Figura 08: Distribuição de probabilidade para TIR – Viés de Custos e Tráfego 
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O Cenário IV representa o caso menos desejável, em que há 

superestimação do tráfego e subestimação dos custos de investimento. Trata-se, 

entretanto, do cenário de referência para grandes projetos ferroviários. Neste 

cenário, o projeto é viável com somente 1,8% de probabilidade, apresentando VPL 

médio de R$ -31,3 bilhões. Esta cifra pode ser interpretada como o ônus financeiro 

esperado do Governo Federal (em valor presente), devido à garantia de resgate da 

empresa operadora em caso de prejuízo. A TIR esperada de 0,06% a.a. sinaliza que, 

se as premissas deste cenário estiverem corretas, dificilmente algum investidor 

privado se interessaria pelo projeto sem uma garantia crível de bailout por parte 

do governo. 

 

5. Discussão 

 

A análise de risco desenvolvida neste trabalho  baseia-se nas premissas de 

que as estimativas de demanda e custos, fundamentais para a viabilidade do trem-

bala, estão sujeitas a viés de estimação. Logo, a validade das conclusões depende 

do quão robustas são essas premissas. A principal limitação da análise de 

simulação diz respeito à verossimilhança das distribuições assumidas para as 

variáveis de entrada do modelo. Segundo Galway (2004), premissas arbitrárias 

para o formato e os parâmetros da distribuição têm o potencial de direcionar o 

resultado da análise para qualquer fim desejado pelo analista. Por isso, deve-se 

explicitar todas as premissas do modelo de simulação durante a descrição do 

método, de modo a deixar para o leitor o julgamento sobre sua adequação.  

Este trabalho não teve acesso às fontes ideais de informação para embasar 

as premissas de distribuição das variáveis de entrada, as quais seriam bases 

históricas sobre o comportamento estocástico dos custos e da demanda na 

população de trens de alta velocidade. No entanto, o trabalho baseou as premissas 

em parâmetros de tendência central e dispersão para o viés de estimação em 

projetos ferroviários encontrados na literatura, as quais representam uma 

aproximação da realidade.  

Feitas essas ressalvas, os resultados sugerem que a decisão de 

implementar o projeto TAV Brasil deveria ser revista de forma a incluir 

considerações de risco do projeto. A distribuição simulada no cenário com ambos 

os vieses mostram que o projeto seria viável com probabilidade de 1,8%. Em tese, 

este nível de risco poderia ser utilizado como argumento para a rejeição do trem-

bala em favor de outro projeto com retornos menos incertos. 
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Além disso, a simulação ilustrou a diferença entre os impactos da 

subestimação de custos e da superestimação da demanda sobre o desempenho 

financeiro do projeto. Em comparação com o caso base (VPL = 2,6 bilhões), o 

cenário com superestimação da demanda apresentou deterioração mais acentuada 

do desempenho (VPL = -17 bilhões) do que o cenário com subestimação de custos 

(VPL = -10,9 bilhões). Esta observação corrobora a hipótese de que a viabilidade 

do TAV depende criticamente das condições de demanda. Todavia, ambos os 

vieses de demanda e custos provocam a reversão da viabilidade do projeto (VPL 

esperado negativo), quando analisados separadamente. Em conjunto, a frustração 

de demanda e o excesso de custos conduzem ao pior cenário em termos de 

subdesempenho do projeto, com uma TIR de 0,06% ao ano e VPL esperado de R$ -

31 bilhões. Esta cifra pode ser interpretada como o ônus esperado para o Governo 

Federal, se o mesmo assumir o compromisso de arcar com o fracasso financeiro do 

projeto.  

Finalmente, a simulação dos indicadores de viabilidade do projeto TAV 

Brasil demonstrou a relevância da análise de risco para a avaliação econômica. A 

análise custo-benefício desenvolvida no estudo da Halcrow-Sinergia (2009) 

indicou um caso fortemente favorável ao projeto, a partir de estimativas pontuais 

para os indicadores de desempenho financeiro. Já a análise de risco, baseada em 

cenários aleatórios, acrescentou informações que poderiam contribuir para 

reverter a decisão de implementar o TAV. 

 

6. Considerações finais 

 
Os riscos associados ao aumento de custos e à frustração da demanda 

foram identificados neste trabalho como uma das principais fragilidades no âmbito 

do TAV. Portanto, executou-se uma análise quantitativa de risco baseada em 

simulação, com diversos cenários envolvendo erro aleatório de previsão e viés 

deliberado. Os resultados da análise sugerem um nível substancialmente alto de 

risco: a probabilidade de que o projeto seja financeiramente viável pode ser tão 

baixa quanto 1,8%, no cenário com estimação viesada de custos e tráfego.  

Tais resultados, porém, devem ser tomados com certa reserva. A robustez 

das premissas pode ser questionada, já que os parâmetros das distribuições de 

probabilidade foram estabelecidos a partir de uma aproximação da realidade. 

Apesar disso, os pressupostos de subestimação de custos e superestimação da  
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demanda são consistentes com a experiência em infraestruturas de transporte e 

com os questionamentos despertados pelo TAV, na academia e na imprensa, 

quanto à verossimilhança dos números.  

Como recomendação central, este trabalho aconselha a incorporação dos 

riscos supracitados no planejamento do TAV Brasil. Em primeiro lugar, trata-se de 

um projeto de grande porte, cujos recursos investidos claramente têm um custo de 

oportunidade. Segundo, as preocupações ressoadas em opiniões especializadas, 

como a de Marcos Mendes (2010; 2011), sugerem que o projeto só será 

financeiramente viável se for pesadamente subsidiado. 

Apesar disso, a análise dos fluxos privados não invalida o caso econômico 

para o TAV, o qual pode ser justificado com base em uma análise de custos e 

benefícios econômicos.  Essa e outras perguntas ainda estão por serem 

respondidas, e podem motivar estudos futuros envolvendo o TAV Brasil, tais 

como: 

 Avaliação do projeto incorporando os benefícios econômicos. A literatura 

sobre trens-bala sugere ainda outros custos e benefícios não abordados 

no projeto básico, como custos ambientais. Tal procedimento 

possibilitaria uma afirmação mais robusta sobre o caso econômico para o 

TAV.  

 Viabilidade dos componentes do projeto. Os relatórios da Halcrow-

Sinergia (2009) incluem dados de custo e volume de passageiros 

desagregados por trecho, os quais poderiam ser utilizados para computar 

indicadores para cada trecho individualmente, como Rio – São Paulo e São 

Paulo – Campinas.  

 Comparação de custos e benefícios das alternativas de transporte no 

corredor. A abordagem poderia ser semelhante à de Levinson et al. 

(1994), os quais contrastaram custos relativos da expansão da 

infraestrutura aeroportuária, rodoviária e ferroviária entre São Francisco 

e Los Angeles. 
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Apêndice 01 
 

O quadro abaixo apresenta as premissas da simulação de Monte Carlo 

apresentada no Capítulo 3. As variáveis identificadas como fontes de risco para o 

projeto foram o número de passageiros Dt e os custos de investimento It, para as 

quais foram assumidas distribuições triangulares por simplicidade. A simetria das 

distribuições foi baseada nos histogramas elaborados em Flyvbjerg (2002; 2005), 

reproduzidos nas Figuras A.1 e A.2 abaixo. 

 

 
 

Figura A.1: Histograma do excedente de custos em projetos ferroviários. 

Fonte: Flyvbjerg, 2002 
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Figura A.2: Histograma do viés de tráfego em projetos ferroviários 

Fonte: Flyvbjerg, 2005 
 

No caso base, as distribuições estão centradas no point estimate do custo 

ou da demanda em cada ano do período de avaliação, conforme os dados do estudo 

de viabilidade (Consórcio Halcrow-Sinergia, 2009). Nos cenários com viés, o 

centro da distribuição é deslocado na proporção do excedente médio de custos em 

projetos de transporte, calculado em Flyvbjerg (2002), ou na proporção do viés 

médio de tráfego, calculado em Flyvbjerg (2005). Os desvios-padrão calculados 

naqueles trabalhos foram utilizados para posicionar os extremos da distribuição 

triangular: dois desvios para mais e para menos quando a distribuição for 

simétrica; ou um desvio para mais e dois para menos (vice-versa), quando a 

distribuição é assimétrica. A Figura A.3 abaixo resume o cálculo dos parâmetros 

das premissas de simulação: 

 

 

Cenário I – Caso base 

Tráfego  

Mínimo:          

       

Mais provável:    

Máximo:         

       
 

Investimento 

Mínimo:                 

Mais provável:    

Máximo:                

 

Cenário II – Viés de custos 
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Tráfego  

Mínimo:          

       

Mais provável:    

Máximo:         

       
 

Investimento 

Mínimo:    ̅              

Mais provável:   ̅        

       

Máximo:   ̅             

Cenário III – Viés de tráfego 

Tráfego  

Mínimo:   
̅̅ ̅            

Mais provável:   
̅̅ ̅        

       

Máximo:   
̅̅ ̅              

 

Investimento 

Mínimo:                 

Mais provável:    

Máximo:                

 

Cenário IV – Viés de custos e tráfego 
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Tráfego  

Mínimo:   
̅̅ ̅            

Mais provável:   
̅̅ ̅        

       

Máximo:   
̅̅ ̅               

Investimento 

Mínimo:   ̅              

Mais provável:   ̅        

       

Máximo:   ̅             

Figura A.3: Distribuições assumidas nos Cenários de simulação 
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Orientador: Gil Riella esse 
 

 

 
Resumo 

 O trabalho procura analisar e comparar diferentes modelos de decisão 

com pontos de referência. Estes modelos descrevem o processo de decisão de 

agentes que são influenciados por pontos de referência que “atraem” a atenção do 

tomador de decisão, fazendo com que ele ignore escolhas possíveis fora de sua 

região de atração. São avaliados os modelos com pontos de referência exógenos de 

viés de status quo, sua evolução para um modelo endógeno e, finalmente, o modelo 

cumulativo, no qual vários pontos de referência acumulam sua influência sobre o 

agente. São mostradas as semelhanças e diferenças entre os vários modelos 

através da comparação das regiões de atração dos pontos de referência descritas 

por cada modelo. Esse tema se encontra na fronteira do conhecimento econômico, 

de modo que alguns artigos analisados ainda não foram publicados. 

 

Palavras-Chave: Preferência revelada, dependência de referência, referência 

endógena, efeito de atração, viés de status quo. 

 

 

                                                      
1 Agradeço a orientação do professor Gil Riella e à professora Geovana Lorena Bertussi pelas revisões e 
sugestões dadas durante a elaboração desta monografia. Entretanto, toda e qualquer informação, 
posicionamento ou argumento é de inteira responsabilidade do autor. Email para contato: 
gustavosfcoelho@gmail.com. 



  

351 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2011 

 

1. Introdução 
 

São necessárias algumas suposições sobre o comportamento dos agentes 

para que a teoria econômica possa explicar ou até mesmo prever o 

comportamento humano. Umas das suposições mais básicas e, por isso, uma das 

mais importantes, é a suposição de racionalidade dos agentes. Os agentes racionais 

possuem um curso de ação simples e factível, o que torna a modelagem de seu 

comportamento fácil e muito útil. Apesar disso, a suposição de racionalidade 

possui limitações importantes. 

Basicamente, diz-se que um agente é racional quando um agente não 

prefere nenhuma opção àquela que ele escolheu, ou seja, o agente racional sempre 

escolhe a opção que considera a melhor entre as disponíveis. Em termos mais 

técnicos, pode-se dizer que o agente sempre procura maximizar sua utilidade. 

Possuir preferências que sejam completas e transitivas também é outra 

característica do agente racional.  

Supor a racionalidade dos agentes econômicos pode ser interessante, 

entretanto, essa abordagem é limitada, já que esse tipo de comportamento nem 

sempre é verificado empiricamente. Vários estudos empíricos documentam 

violações do paradigma racional clássico2.131 É nesse sentido que a teoria de 

decisão individual vem trabalhando para modelar essas violações sistemáticas da 

racionalidade dos agentes. 

Nesse trabalho, trataremos de um exemplo dessas violações: as escolhas 

que são influenciadas por pontos de referência. Neste caso, as escolhas do agente 

são restringidas a pontos estritamente melhores do que seu ponto de referência, a 

região de pontos com essa característica é chamada de região de influência do 

ponto de referência. Dessa forma, diz-se que o agente não age mais de forma 

racional nesses casos. Entretanto, pode-se observar que a escolha do agente segue 

a racionalidade dentro da região de influencia de seu ponto de referência. 

Esses pontos podem ser incorporados nos modelos de forma endógena ou 

exógena. Os principais exemplos dessas formas seriam as modelagens dos 

fenômenos de viés de status quo e do efeito de atração, respectivamente. Esses 

dois exemplos serão discutidos em certa profundidade ao longo do trabalho, sendo 

dada uma ênfase maior ao efeito de atração. 

 

                                                      
2
 Veja Camerer (1995) e Rabin (1998). 
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O viés de status quo trata do desvio de escolha devido ao agente tomar seu 

status quo como ponto de referência. Dessa forma, o agente só aceitará mudar sua 

situação atual por uma escolha estritamente melhor do que seu status quo, que não 

necessariamente seria a escolhida caso o agente fosse racional. É importante notar 

que o ponto de status quo pode alterar as escolhas de um agente mesmo que ele 

não seja escolhido.  

Este modelo pode ser usado para representar alguns fenômenos 

interessantes em economia, como o efeito dotação, também conhecido como 

endowment effect, o fenômeno do superfaturamento, conhecido como overpricing 

phenomenon, e até o fenômeno da reversão de preferência, conhecido como 

preference reversal phenomenon. 

O efeito de atração, também conhecido como efeito de dominância 

assimétrica, trata do caso em que, quando o agente possuir três ou mais opções de 

escolha ele usa como ponto de referência uma escolha que seja estritamente 

inferior a uma das outras. Dessa forma, ele ignora as opções que não estão dentro 

da região de atração desse ponto de referência não sendo racional. É interessante 

perceber que o agente nunca escolherá seu ponto de referência nesse caso. Esse 

modelo possui aplicações interessantes em várias áreas como, por exemplo, 

economia industrial. Dentro da modelagem de efeito de atração existe também o 

efeito de atração cumulativo, no qual o agente toma múltiplos pontos de 

referência. Nesse caso a região de atração desses pontos de referência se constitui 

da interseção das regiões de atração de cada um desses pontos.  

O objetivo deste trabalho é investigar e comparar esses diferentes 

modelos que tratam de decisões influenciadas por pontos de referência e sua 

evolução de modelos exógenos para o modelo endógeno e cumulativo. O critério 

de comparação entre os modelos serão as diferentes regiões de atração dos pontos 

de referência representada em cada um deles, sendo Q(x) o conjunto que 

representa a região de atração do ponto de referência x. Esse aspecto é o mais 

interessantes para comparações, pois descrever a região de atração dos pontos de 

referência é, de certa forma, o objetivo final dos modelos. 

 Na seção 02 serão apresentados alguns artigos que discutem e descrevem 

o viés de status quo. Na seção 03 será apresentado o modelo de pontos de 

referência endógenos desenvolvido por Ok, Ortoleva e Riella (2011) e, na seção 04, 

o modelo cumulativo derivado dessa modelagem. 
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2. O viés de status quo 
 

2.1. Masatioglu e Ok (2005) 

 Em seu artigo Rational choice with status quo bias (2005), Masatliogu e Ok 

modelam o viés de status quo. Eles definem uma correspondência de escolha como 

um mapa            tal que: 

 

                       (01) 

 

De tal forma que uma correspondência é considerada básica se ela satisfaz 

as propriedades α e β e os axiomas de Dominância (D)3,132 de irrelevância do 

status quo (SQI)4133 e de viés de status quo (SQB)5.134 As propriedades α e β não são 

nada mais do que uma simples extensão do axioma clássico da preferência 

revelada, como o autor afirma. Essas propriedades equivalem ao axioma fraco da 

preferência revelada e o axioma de escolha de Arrow. O axioma de Dominância 

afirma que, se uma opção domina todas as opções factíveis em um problema de 

escolha junto com o status quo desse problema, esta mesma opção deveria ser uma 

escolha potencial desse problema. 

O axioma de irrelevância do status quo afirma que se o status quo não é 

selecionado em nenhum subconjunto do conjunto de escolha do problema ele não 

é de muita importância para o problema. Desse modo, se uma escolha y é feita no 

problema com um status quo x, y também deveria ser escolhido no problema de 

mesmo conjunto sem status quo. O axioma de viés de status quo, por sua vez, 

afirma que se o status quo é pelo menos tão desejável quanto as outras alternativas 

factíveis, não existe motivo para o agente mudar do seus status quo para outra 

opção. 

Desse modo, seria esperado que uma correspondência de escolha básica 

apresente a estrutura do seguinte lema: 

 

Lema 01: Seja   um conjunto não-vazio. Se a correspondência de escolha   em 

     é básica, então existe uma ordem parcial  e uma complementação    

dessa ordem parcial tal que: 

 

                                                      
3 Sigla oriunda do inglês Dominance. 
4 Sigla oriunda do inglês Status-Quo Irrelevance. 
5 Sigla oriunda do inglês Status-Quo Bias. 
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               e 

       {
{ }            ,

           
   ao contra rio

     (02) 

                

 

Sendo        o conjunto dos elementos máximo em um conjunto qualquer com 

respeito a  e       o contorno superior de qualquer       com respeito a . 

Ou seja, em um problema de escolha com status quo, o agente decidirá 

pelo status quo se ele for um dos elementos máximos do conjunto de escolha ou 

escolherá outro elemento que maximize sua utilidade, caso contrário. 

A caracterização a seguir identifica todas as correspondências de escolha 

básicas quando o espaço de escolha   é finito: 

 

Teorema 01: Seja   um conjunto finito não-vazio. Uma correspondência de 

escolha   em      é básica se, somente se, existir um número inteiro n, uma 

função injetiva          e um mapa estritamente crescente          tal que: 

 

                 (    )         (03) 

e  

       {
{ }se          ,

                (    ) caso contra rio
     (04) 

                

 

O que basicamente significa que, caso não exista um status quo no 

problema, o agente maximiza sua utilidade. Entretanto, esse seria apenas um caso 

especial dessa representação. Já no caso de o problema possuir um status quo, o 

agente irá primeiro comparar o status quo   com todos os outros elementos 

factíveis. Se nenhum elemento dominar fracamente   em todos os critérios e 

fortemente em pelo menos um critério o agente escolherá permanecer com seu 

status quo. Caso contrário, o agente escolherá a alternativa que maximiza sua 

utilidade entre todas as alternativas que o dominam dessa forma. 

A seguir vejamos um exemplo de como o status quo pode fazer com que o 

agente não decida pela escolha ótima racional. Nesse caso os autores usam um 

método de escolha sugerido por Simon (1995) e Bewley (1987) no qual o conjunto  
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de escolha é   {     } com           ,           ,            , e com 

            definido por          . 

É fácil perceber que nesse problema o agente escolheria a opção   que lhe 

garante uma utilidade de 10. Entretanto, no caso que o agente possui   como 

status quo ele desconsidera a opção  , pois ela não domina o status quo. De tal 

forma que, no caso em que o agente possui   como status quo, ele acabará por 

escolher a opção  , já que esta domina fortemente seu status quo e maximiza sua 

utilidade dentro do conjunto que domina o status quo. Dessa forma, uma 

correspondência básica de escolha faz com que o ponto de status quo possa alterar 

a escolha de um individuo, mesmo ele mesmo não seja escolhido. 

 

 2.1.1. O efeito dotação 

 O efeito dotação é uma importante anomalia que é verificada em estudos 

experimentais e consiste na tendência que um agente tem de valorizar mais um 

objeto quando ele é o dono do mesmo. Seria como se um agente ganhasse um 

bônus de utilidade ao possuir um objeto, o que cria uma diferença entre a 

disposição a pagar e a disposição a comprar desse agente. Esse tipo de fenômeno é 

um caso especial do comportamento de escolha caracterizado no teorema 01. 

Dessa forma, são descritos os axiomas para caracterização desse 

fenômeno. O axioma de independência do status quo (SQI*)6135 afirma que duas 

alternativas são escolhidas na ausência de um status quo, então, na presença de um 

status quo, nenhuma das duas deve ser escolhida ou as duas devem ser escolhidas 

juntas. Ou seja, se dois bens são igualmente bons quando um agente não possui um 

status quo, estes dois bens deveriam ser igualmente bons quando um agente 

possui um status quo. 

O segundo axioma é um fortalecimento do axioma de viés de status quo 

(SQB). Ele é chamado de viés de status quo forte (SQB*)7.136 Esse axioma consiste 

de três pontos, o primeiro é apenas uma reafirmação do axioma SQB, o segundo 

afirma que se um agente escolhe uma alternativa y quando possui um status quo x, 

ele escolhera y também quando não houver status quo. O terceiro ponto é apenas 

um requerimento de não trivialidade. Os autores ainda caracterizam um terceiro  

                                                      
6 Para qualquer (       )(xCsq   se  ,           { } e           , enta o            

7 Para qualquer             , os seguintes valem: 
 . Se           , enta o { }            
   Se            { }  enta o             

            existe um     tal que       (     )     
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axioma UHC8137, que é uma suposição de continuidade, para que caracterizar o 

efeito dotação de modo a permitir infinitas alternativas. 

Dessa forma, o teorema a seguir caracteriza as correspondências de 

escolha básicas que satisfazem as três propriedades anteriores: 

 

Teorema 02. Seja X um espaço métrico completo. Uma escolha de 

correspondência   em      satisfaz as propriedades   e  , e os axiomas SQI*, SQB* 

e UHC se e somente existir um mapa contínuo       e uma função         

tal que: 

 

                            (05) 

e 

       {
{ } se                     ,

              caso contra rio
   (06) 

                

 

A interpretação da correspondência de escolha identificada pelo teorema 

02 é simples. Na ausência de um status quo, o agente resolve seu problema de 

escolha maximizando sua função de utilidade U, como na teoria clássica. 

Entretanto, no caso de haver um status quo x interpretamos tal status quo como o 

objeto do qual o agente é dono. Ao possuir o bem    o agente ganha um bônus de 

utilidades   à utilidade do bem  ,     . Nesse sentido, para sair do seu status quo, 

o agente precisa ser compensado por   em adição à     , ou seja, ele precisa ter 

uma utilidade de pelo menos U           , daí o fenômeno do efeito dotação. 

 

2.2. O modelo canônico de Masatioglu e Ok (2010) 

 Nesse artigo, os autores adotam o método da preferência revelada para 

derivar um modelo de decisão individual que permita que um agente faça uso de 

sua opção de status quo como um ponto de referência. Apesar de ser semelhante 

ao modelo de viés de status quo, dos mesmos autores, apresentado anteriormente, 

esse modelo é interessante, pois define a região de atração dos pontos de  
 

 

                                                      
8 Do inglês Upper hemicontinuity que diz: Para todo     { }e   mS                  se mS  

  e   my    ( mS   )para cada    e my      enta o           
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referência o     , que servira de base para a comparação dos modelos 

apresentados nesse trabalho. 

 Esse modelo é canônico, pois se aplica para qualquer problema de escolha 

independente do contexto. O modelo canônico clássico de escolha, que postula que 

a escolha é feita com base na maximização da utilidade, é percebido como um caso 

especial desse modelo. O cerne desse modelo canônico é estender o paradigma de 

“maximização da utilidade” para um de “maximização restringida da utilidade”, no 

qual as restrições são psicológicas devido à presença de dotações iniciais. 

 Os problemas de escolha assumem a forma       no qual   é um conjunto 

de alternativas e       é interpretado como o status quo ou      . O símbolo , 

como no modelo anterior, denota um objeto que não pertence ao conjunto de 

alternativas.  

 

Representação do modelo: Para todo problema de escolha       temos: 

 

                             (07) 

 

No qual      é o “conjunto de restrição” que elimina todas as alternativas 

factíveis que não pertencem ao conjunto de restrição. Esse conjunto consiste de 

todas as alternativas factíveis que são superiores a dotação inicial do agente de 

forma inequívoca. Se         , então nem o viés de status quo impediria o agente 

de “mover” de   para  . Se         , então   satisfaz a restrição do problema, 

     , como também satisfaz a restrição psicológica implicada pela posição de 

status quo do agente,         .  

É importante perceber que caso     então            , então, nesse 

caso, o problema será                     . Portanto, o modelo clássico de 

escolha racional é um caso especial desse modelo que ocorre quando não há um 

status quo. 

 

2.3. Ortoleva (2010) 

 Em seu artigo de 2010, Ortoleva analisa o viés de status quo no caso 

específico de preferências sob incerteza, diferente das abordagens mostradas 

anteriormente. Entretanto, alguns dos axiomas e o cerne da análise são derivados 

de Masatioglu e OK (2005).  

 Neste modelo é adotado N como sendo um conjunto finito de todos os 

possíveis estados da natureza e um conjunto não vazio   de conseqüências.  
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Seja      o conjunto de loterias em  , denota-se por F o conjunto de todos os atos, 

ou seja, o conjunto de todas as funções de N em     . Com um abuso de notação, 

para qualquer          denota-se por       o ato constante que resulta na 

consequência   em todos os estados. Para qualquer função                 , 

denota-se por       o valor esperado de u com respeito a  . 

 Quando existe um status quo nesse modelo, o agente age como se tivesse 

medo de fazer a mudança errada, e requer dominância na utilidade esperada com 

respeito a todas as crenças precedentes em   antes de mover do seu status quo. 

Definimos, portanto, a região de atração dos pontos de referência desse modelo 

como: 

 

     {         }.   (08) 

 

Sendo f o status quo nesse caso. O conjunto         é definido formalmente a 

seguir. 

 Seja   um conjunto de vetores de probabilidade em N, u uma função 

contínua de     e     denota-se conjunto         por: 

 

        {    ∑                 ∑                }   (09) 

 

para todo    , com desigualdade estrita para pelo menos um     .  

Esse é o conjunto de todos os atos que dominam f em termos de todas as 

utilidades esperadas induzidas pelo conjunto П de crenças precedentes. Quando 

não há um status quo, o agente usa uma função de utilidade que é comonotonica 

com a utilidade esperada computada por cada um dos precedentes de П.  

O autor mostra que a presença de um status quo aumenta a propensão dos 

indivíduos a fazer hedging. Esse modelo combina o modelo clássico de Incerteza 

Knightiana com o fenômeno do viés de status quo e permite que seja traçada uma 

conexão entre o viés de status quo e aversão à ambigüidade. 

 

2.4. Riella e Teper (2011) 

 Os trabalhos apresentados até agora seguem a abordagem da 

unanimidade para tratar de decisões de status quo. Nesse método uma opção só é 

considerada uma opção para substituir o status quo caso ela seja considerada 

melhor que o status quo com respeito a todo critério possível. Esse método  
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descreve um agente tomador de decisões que é limitadamente racional na medida 

em que ele não quer se arrepender de substituir seu status quo. 

 Entretanto, o comportamento em problemas complicados freqüentemente 

não condiz com esse método. Ao decidir se aceitam uma nova oferta de emprego 

ou ao considerar se realocarem para um país diferente, por exemplo, os agentes 

muitas vezes aceitam piora em alguns critérios acompanhados de melhora em 

outros, que são suficientemente importantes para o agente. 

 Esse trabalho apresenta o Modelo de Dominância Probabilística de 

escolha sob risco. O agente considera uma alternativa factível somente se ela 

resulta em uma situação melhor do que o status quo com uma probabilidade 

suficientemente alta. Na representação de dominância probabilística um ato é 

preferível a outro se a probabilidade que o primeiro ato vá retornar um resultado 

melhor que o segundo ato excede uma certa quantidade ou barreira. 

Quando não há status quo, o agente simplesmente maximiza sua utilidade 

esperada com respeito às crenças precedentes. Mas, quando existe um status quo o 

agente primeiro aplica as considerações de dominância probabilística para 

eliminar todas as alternativas que não retornam um resultado pelo menos tão bom 

quando o resultado retornado pelo status quo com uma probabilidade 

suficientemente alta. O agente, então, maximiza sua utilidade esperar sobre os atos 

factíveis que sobreviveram o estágio de eliminação. 

Considere o exemplo de uma consultora residente em Brasília que está 

considerando trocar de emprego para uma consultoria em outra cidade. Ao 

contemplar as diferentes ofertas a consultora compara cada uma dela com o 

emprego que ela já possui em Brasília, avaliando a qualidade de vida que ela e sua 

família terão em aspectos profissionais e pessoais. Ela só considera as ofertas que 

garantem com probabilidade suficientemente alta que a qualidade de vida será 

pelo menos tão boa quanto a que ela teria caso continuasse em Brasília. Então, de 

todas as ofertas que ela considera, ela escolhe aquela que maximiza seu bem estar 

esperado. 

Esse artigo utiliza a notação a seguir: Sendo F a coleção de todos os atos, 

dado um ato   e um estado da natureza  ,      representa um ato constante que 

retorna a loteria      em todos os estados da natureza. O problema de escolha é 

uma lista       na qual   é um subconjunto não vazio de   e   é o status quo sendo  

      ou      . E sendo   um precedente sobre  . Dessa forma temos que a 

região de atração desse modelo é como segue: 
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     {     {   (    )   (    )}   }   (10) 

 

Sendo   o parâmetro de barreira. Esse parâmetro captura o grau de 

confiança que o agente deseja garantir ao se mover do status quo. É intuitivo que, 

coeteris paribus, quanto maior a barreira o agente exibirá um maior o viés em 

direção ao status quo. Quando    , o agente não exibe viés em direção ao status 

quo e agente como um maximizador de utilidade esperada. Quando o agente tem 

    ele não aceita nenhum risco de piora ao sair do status quo, em outras 

palavras, ele demonstra o caso extremo da abordagem da unanimidade. 

 

3. Teoria da (P)Referência Revelada 

 

Ok, Ortoleva e Riella introduzem um modelo com ponto de referência 

endógeno em seu artigo de 2011. O fenômeno do efeito de atração, descoberto por 

Huber, Payne e Puto (1982), formalizado nesse artigo, pode ser descrito como o 

fenômeno em que, dado um conjunto de duas alternativas factíveis, a adição de 

uma terceira alternativa que seja claramente inferior a uma das alternativas 

existentes, mas não à outra, pode induzir uma mudança na preferência para a 

alternativa que domina a nova alternativa. 

 Suponha um agente que precisa escolher entre duas marcas de arroz no 

supermercado. Este agente leva em consideração apenas o preço e a qualidade do 

arroz na hora de tomar sua decisão. Suponha que, como ilustrado na figura 01, o 

arroz tipo A é de melhor qualidade que o arroz tipo B, e que o arroz A é pior em 

preço que o arroz B. Perceba que os gráficos mostram os atributos dos produtos, 

dessa forma, se o arroz A é pior em preço que o arroz B significa que o arroz A é 

mais caro. Suponha também que o agente escolha o arroz B quando apenas A e B 

estão disponíveis.  

Agora suponha que uma terceira alternativa, o arroz C, se torne disponível 

para o agente. Suponha que C seja inferior ao arroz A em preço e qualidade, ou 

seja, possua qualidade pior e preço mais caro que o arroz A. Suponha ainda que C 

seja melhor que o arroz B em relação à qualidade. O fenômeno do efeito de atração 

corresponde à situação na qual o agente escolhe o arroz A quando os três tipos de 

arroz estão disponíveis, o que viola a formulação clássica de racionalidade. A idéia 

é que, de alguma forma, a alternativa assimetricamente dominada C atue como 

uma referência para o agente no problema. O exemplo é ilustrado na figura a 

seguir: 
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Figura 01: ilustração do exemplo dos tipos de arroz. 

 

 3.1. Violações da racionalidade 

 O Axioma Fraco da Preferência Revelada, propriedade também chamada 

por Arrow (1959) de independência de alternativas irrelevantes, é definido como 

segue: 

 

Axioma Fraco da Preferência Revelada (WARP)9138 

O teorema fundamental da preferência revelada diz que, para qualquer 

correspondência de escolha  10139 em  11140 que satisfaça o WARP existirá uma 

relação binária completa e transitiva em   tal que, para qualquer      , a 

escolhas de   são os elementos máximos em   de acordo com aquela relação 

binária. Esse resultado é visto como um alicerce da teoria da escolha racional, pois 

mostra que, desde que as escolhas de um agente não violem o WARP, elas podem 

ser modeladas como se fossem resultantes da maximização de uma relação de 

preferência completa. 

 Para permitir dependência referencial endógena é necessário que se 

relaxe o Axioma Fraco da Preferência Revelada: 

 

                                                      
9 A sigla WARP é derivada do inglês Weak Axiom of Revealed Preference. 
10 Um mapa          é dito ser uma correspondência de escolha em X* se                      
11 X* é o conjunto de todos os subconjuntos compactos não vazios de X, que é o conjunto universal de 
alternativas disponíveis. 
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Definição: Seja   uma correspondência de escolha em  . Para todo       dizemos 

que   é c-awkard se existe um par de alternativas distintas                tal 

que (i) { }   {   } ou (ii)          e {   }     {   }. 

 

 Isso significa dizer que um problema   é “estranho” se o comportamento 

de escolha do agente tomador de decisões no contexto de S não é compatível com o 

modo como ele considera as alternativas quando comparadas aos pares. Isso 

acontece se o agente, quando escolhendo em  , se decide por uma alternativa x que 

se revela menos desejável que outra alternativa   quando ele compara essas 

alternativas isoladamente, ou se o agente considera duas alternativas igualmente 

desejáveis quando as compara isoladamente mas mostra preferir uma delas 

estritamente no contexto de  . 

  

3.2. Referências Reveladas 

 As duas noções a seguir ajudarão a deduzir a presença e o papel das 

alternativas de referência. Elas são reminiscentes de como deduzimos as 

preferências de um agente tomador de decisões de seu comportamento de escolha 

na teoria da preferência revelada. 

 Considere um par de alternativas   e   em  , suponha que existe     tal 

que   não seja escolhido quando as opções são apenas   e  , mas é considerado 

uma escolha possível no problema {     }. Ou seja, apenas o   não é suficiente 

para “vencer” o  , mas ele consegue com a “ajuda” de  . É como se as qualidades de 

  em comparação a   fossem acentuadas de alguma forma quando o   também 

está presente no problema de escolha. O que leva a seguinte definição: 

 

Definição: Seja   uma correspondência de escolha em   e        . Dizemos que   

é uma referência revelada para   relativo a   (ou simplesmente uma c-referência 

revelada para x) se existe uma alternativa       tal que (i)    {     }  {   } 

ou (ii)    {   } e {   }     {     }    { }. 

 

 No caso de uma função de escolha  , essa definição simplesmente diz que z 

é uma c-referência revelada para   se    {     } e   {   } para algum      . 

 

3.3. Referências Potenciais 

 Essa é uma noção mais fraca do que a anterior, na qual a introdução de 

uma alternativa   em um conjunto factível não “prejudica”  , mas também não  
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garante a sua escolha. É como se   não “ajuda” realmente  , mas também não 

“ajuda” nada mais contra  . Segue a definição formal dessa propriedade: 

 

 Definição: Seja   uma correspondência de escolha em   e        . 

Dizemos que   é uma referência potencial para   relativa à   (ou simplesmente 

uma c-referência para x) se, para todo       tal que  {     }    { },      {   } 

implica      {     } e      {   } implica      {     }. 

 

Em outras palavras, se   é escolhido em detrimento de algum   quando   

não está presente, então   deve continuar a ser escolhido quando   é adicionado 

ao problema, a não ser que   seja a escolha única no novo problema de escolha. 

Similarmente se   não é escolhido em detrimento de  , então a adição de   não 

deve fazer com que   seja uma escolha possível em detrimento de  . 

No contexto de funções de escolha   é uma c-referência potencial para   se 

   {   } e    {     } implica que    {     } para todo      . 

A noção de referência potencial é bem fraca. Para um agente tomador de 

decisões racional   é uma c-referência potencial para  , para qualquer        , 

entretanto em tal caso nenhum elemento de   se qualifica como uma c-referência 

revelada para qualquer alternativa em  . 

 

3.4. Fundamentos comportamentais. 

 Nesta seção será delineada a estrutura axiomática da análise das violações 

do WARP devidas a efeitos de referência endógenos. A primeira condição é devida 

ao fato de não poderem existir tais efeitos em situações de escolhas entre pares, 

pois nesses problemas não há como uma terceira alternativa “ajudar” outra. 

 

Condição não-cíclica (No-cycle):  

 

Para todo          se    {   } e      {   }  enta o    {   }    (11) 

 

 O próximo axioma conecta as noções de referência revelada e potencial, 

restringindo o modo como os efeitos de referência podem acontecer. Coloca-se que 

se   é uma referência revelada para   então   precisa também ser uma referência 

potencial para  . Em outras palavras, se é mostrado que   de fato “ajuda”   em 

alguma situação, então   não pode “ajudar” outro elemento contra   em outra 

situação. Dessa forma, se   é uma referência para tanto   quanto     não pode ser  
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uma referência “mais forte” para   do que para  . Não existe meio termo, ou   é 

uma referência para alguma outra escolha, ou não é. 

 

Coerência referencial (RCoh): Para todo      , se   é uma c-referência 

revelada para  , então   é uma c-referência potencial para  . 

 

 O próximo postulado é o mais importante. Para formular esse postulado é 

importante lembrar que uma coleção   de subconjuntos de um conjunto   é dita 

uma cobertura de   se a união dos membros de    é igual a  , ou seja,  {     

 }     Por sua vez, dada uma correspondência de escolha c em  , e um problema 

de escolha    , dizemos que uma coleção   de subconjuntos de   é uma c-

cobertura de   se   é uma cobertura de  , tal que cada membro de   contem pelo 

menos uma escolha de   com respeito à c. Ou seja,            para cada      . 

Falando vagamente, o próximo postulado afirma que, para um problema de 

escolha c-awkward  , o Axioma Fraco da Preferência Revelada é valido para pelo 

menos um membro de qualquer c-cobertura de  . 

 

Consistência referencial (RCon): Para qualquer conjunto c-awkward       e 

qualquer c-cobertura  de  , temos que                 para algum       .  

 

 Esse postulado é uma forma de restrição dos tipos de violação da WARP 

permitidos pelo modelo. Esta é uma propriedade razoável para ser imposta em um 

comportamento de escolha que só se desvia da racionalidade devido à 

dependência referencial.  

Considere um agente tomador de decisões, com correspondência de 

escolha  , que age de maneira dependente de referência no contexto de algum 

problema de escolha  . Seja {   } uma c-cobertura de  . Já que          , o 

ponto de referência que o agente usa em S deve pertencer a A, B ou ambos. 

Suponha que pertença a A, então A contêm o ponto de referência usado em S e pelo 

menos uma das escolhas de S, pois           . Portanto, o ponto de referencia 

deve reter seu poder nesse conjunto menor A e levar o agente novamente àquelas 

escolhas de S que ainda estão disponíveis em A, ou seja,            . 

 O axioma final trata da situação de indiferença e só é necessário para 

correspondências de escolhas, não sendo necessário para funções de escolhas. 

Para entender esse axioma considere o caso em que {   }         para algum 

     . Isso poderia acontecer de duas formas: quando o agente é indiferente  
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entre x e y, {   }   {   }, ou quando o agente prefere um dos elementos, digamos 

x, mas tem um terceiro elemento em S que leva o agente a escolher y também. Em 

outras palavras, no segundo caso o efeito de referência “ajuda” o y somente o 

suficiente para torná-lo tão bom quanto x.  

 O próximo postulado elimina esse último caso, fazendo com que os efeitos 

de referência ou ajam de forma a levar o agente a escolher uma opção, ou não 

ajam. Nesse último caso, o agente escolhe a mesma opção que escolheria no caso 

da comparação em pares. 

 

Racionalidade da indiferença (RI). Para todo        , se {   }         para 

algum      , então {   }     {   }. 

 

3.5. Exemplo 

 A armação axiomática apresentada nesse modelo é mais fraca do que a da 

teoria clássica de escolha baseada no Axioma Fraco da Preferência Revelada. Esses 

axiomas permitem a modelagem do comportamento dependente de referência 

como ilustrado no exemplo a seguir: 

 

Exemplo 01: Escolha com efeito de atração: 

Seja     {     }  e considere a funça o de escolha     { } retratada a seguir: 

 

 {   }     {   }     {   }    e  {     }        (12) 

 

 Esse comportamento de escolha está em clara violação do Axioma Fraco 

da Preferência Revelada. É mostrado que x é preferível a y, mas mesmo assim y é a 

escolha de {     }, portanto {     } é c-awkward. Esse é o comportamento típico 

do fenômeno do efeito de atração. A alternativa x é a melhor quando comparada 

aos pares, mas como z provavelmente age como uma referência que “atrai” 

atenção para y quando ambas são factíveis o agente acaba escolhendo y do 

conjunto {     }. Esse comportamento é consistente com os quatro axiomas 

apresentados na seção anterior e verifica-se que z é uma c-referência revelada 

para y. 

 

3.6. Teorema de Representação 

 A seguinte definição de mapa de referência auxiliará no entendimento do 

teorema de representação: 



  

366 

 

Um estudo sobre escolhas com pontos de referência: o caso da referência cumulativa 

 

Definição: Uma função            { } é dita ser um mapa de referência em   

se, para qualquer      , tivermos          sempre que         , e          

sempre que      . 

 

 O teorema a seguir é uma representação para as correspondências de 

escolha que satisfazem as quatro propriedades comportamentais apresentadas 

anteriormente: 

 

 Teorema 03: Uma correspondência de escolha c satisfaz No-cycle, RCoh, 

RCon e RI se somente se existir uma função contínua        , uma 

correspondência      { }      com Q         e um mapa de referência r em   

tal que: 

 

                                   (1 ) 

         e 

                                                          

          com              e                         12141 

 

O teorema 03 nos diz que uma correspondência de escolha contínua em   

satisfaz as quatro propriedades comportamentais mencionadas se e somente se 

ela pode ser representada por um modelo dependente de referência         em  . 

A função de utilidade u é interpretada como uma função de utilidade 

padrão livre de quaisquer considerações referenciais. O mapa de referência r nos 

diz se o agente usa um ponto de referência em um dado problema de escolha S, por 

exemplo,      é a alternativa que age como referência em S. Por definição, a 

alternativa de referência deve ser factível em S, ou seja,         . Caso o agente 

não discirna um item de referência em S, temos         . 

A correspondência de atração      é interpretada como a região de 

atração de algum ponto em     { }, que corresponde ao conjunto de alternativas 

em X que parecem melhores ao tomador de decisões quando comparadas a esse 

ponto, ou seja, é o conjunto de alternativas que dominam aquele ponto com 

respeito a todos os atributos. A condição          significa que nada atrai a 

atenção do agente para algum conjunto de alternativas em particular. 

                                                      
12 A notação argmax f(S) se refere ao conjunto de todos os maximizadores de f em S, ou seja, 
                    , para quaisquer conjuntos não vazios S e X tal que       e qualquer função 
de valores reais f em X. 
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 O comportamento de um agente tomador de decisões em termos de um 

dado modelo de escolha dependente de referência         em   é interpretado 

como segue. Para qualquer problema de escolha       o agente pode avaliar que 

opção escolher sem referencial, nesse caso teremos          e              e, 

portanto, (1) toma a forma              , de acordo com a teoria clássica de 

escolha racional.  

Caso o agente identifique um ponto de referência em S, r(S) será uma 

alternativa em S, digamos z, o agente está “atraído mentalmente” para os 

elementos de S que pertençam também à Q(z). Nesse caso, (1) afirma que dentro 

dessas limitações o agente é completamente racional, resolvendo o problema 

maximizando u, ou seja, fazendo c                     . 

A parte (2) do teorema impõe alguma consistência entre as referências e 

as escolhas de um indivíduo em conjuntos aninhados imposta pela condição de 

Consistência Referencial (RCon). Para compreender melhor esse ponto considere 

um problema       no qual           ou seja, o agente usa um ponto de 

referência. Agora considere outro problema de escolha       que contem 

algumas das escolhas de S incluindo a referência usada em S, ou seja,         . 

Nesse caso, teremos          . De fato, (2) implica que: 

 

                                                                

 

para qualquer         

 Ou seja, (2) garante a consistência das escolhas de S e T. Quando T é 

aninhado em S, e se a escolha e a referência de S continuarem factíveis em T, então 

mesmo se um ponto de referência diferente pudesse ser usado em T. As escolhas 

do agente seriam idênticas àquelas que ele teria feito se ele usasse r(S) como um 

ponto de referência em T. 

 

3.7. Propriedades dos modelos de escolha dependentes de referência 

 Nesta seção serão caracterizadas várias propriedades das 

correspondências de escolha que são representadas por modelos de escolha 

dependentes de referência. A seguir, serão caracterizados os problemas 

considerados awkward por tais correspondências. 
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Proposição 02: Seja c uma correspondência de escolha em   que é representada 

por um modelo de escolha dependente de referência        . Então o problema de 

escolha       é c-awkward se e somente se                 

 

Esse resultado mostra que o comportamento de escolha induzido por um modelo 

dependente de referência         considera um dado problema de escolha como 

awkward se e somente se as escolhas daquele problema não forem feitas 

unicamente em base da maximização da função de utilidade u. Dessa forma, ser 

awkward significa se desviar de uma escolha obtida por maximização de utilidade. 

 Dado um problema S que seja c-awkward, a representação por         

implica que         , ou seja, que o modelo designe uma alternativa de referência 

r(S) em S. A próxima proposição mostrará que essa alternativa não pode ser 

escolhida em S e que é, de fato, “vista” como uma referência por c no sentido de 

que r(S) é uma c-referência revelada para todas as escolhas de S. 

 

Proposição 03: Seja c uma correspondência de escolha em   que é representada 

por um modelo de escolha dependente de referência        . Então, para qualquer 

problema de escolha c-awkward,     : 

(a)               

(b)      e  uma  -refere ncia revelada para cada          

 

O item (a) apenas afirma que r(s), a escolha que serve como ponto de 

referência, não é uma escolha factível em S. Em palavras, o ponto de referência do 

problema S pertence ao conjunto do problema S subtraído do conjunto de escolhas 

feitas pelo agente em S. O item (b), por sua vez, afirma que o ponto de referência 

r(S), é uma c-referência revelada para todas as escolhas que o agente fará no 

problema S. 

A próxima observação mostra que um indivíduo cujo comportamento de 

escolha é representado pelo modelo dependente de referência sempre irá preferir 

escolher uma alternativa ao invés da referência dessa alternativa. 

 

Proposição 04: Seja c uma correspondência de escolha em   que é representada 

por um modelo de escolha dependente de referência          Então,             

para qualquer      
 

tal que z é uma c-referência revelada para x. Em 

particular,             para qualquer problema c-awkward       e         . 
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A proposição a seguir ressalta a conexão entre alternativas de referência e 

correspondência de atração para correspondências de escolha que são 

representadas por        . 

 

Proposição 05: Seja c uma correspondência de escolha em   que seja 

representada por um modelo de escolha dependente de referência          Então 

para todo        : 

(a) Se   e  uma  -refere ncia revelada para    enta o           

(b) Se           enta o z e  uma  -refere ncia potencial para    

 

Em palavras, a Proposição 5 afirma que toda alternativa atrai o tomador 

de decisão para aquelas escolhas para as quais ela é uma referência revelada. E 

reciprocamente, se uma alternativa qualquer, como z, acaba por atrair o agente 

para uma escolha factível x, então aquela alternativa precisa ser pelo menos uma 

referência potencial para x.  

 

3.7. Endogeneidade do modelo 

 O modelo de escolha dependente de referencial         como 

apresentado no Teorema 3 não postula uma estrutura bem definida para a 

correspondência de atração Q. Nesta seção essa caracterização será mais bem 

definida de modo a determinar quando podemos garantir que a região de atração 

de cada alternativa consistiria das opções que dominam ela em termos de um 

conjunto de utilidades. 

 Para tanto, é necessário que se fortaleça a propriedade de Coerência 

Referencial (RCoh) em uma dada correspondência de escolha c em  . Considere 

uma quantidade finita de alternativas        , com      , tal que    seja uma c-

referência revelada para   ,    seja uma c-referência revelada para   , . . ., e      

seja uma c-referência revelada para   . Dessa forma, é razoável assumirmos que 

   nunca “ajude” outra alternativa contra   . Portanto, faz sentido presumir que    

seja pelo menos uma c-referência potencial para   . Dessa forma, o próximo 

teorema descreve a região de atração dos pontos de referência desse modelo. É 

essa caracterização que torna o modelo endógeno, como será explicado a seguir. 

 

Teorema 06: Uma correspondência de escolha c satisfaz No-Cycle, RCon, RA e RI 

se somente se existir uma modelo de escolha dependente de referência         em 

  e um conjunto não vazio U* de mapas reais em X tal que         represente c e 



  

370 

 

Um estudo sobre escolhas com pontos de referência: o caso da referência cumulativa 

 

       {                   para cada       }          (16) 

 

                A correspondência de atração Q, também conhecida como região de 

atração, de um indivíduo, cuja correspondência de escolha c satisfaça os quatro 

axiomas do Teorema 6, pode ser interpretada como se o agente estivesse dotado 

de uma coleção de funções de utilidade e ele fosse atraído para as opções que 

dominam a sua referência nos termos de cada uma dessas utilidades. Essas 

utilidades podem ser interpretadas como uma medida do desempenho das 

alternativas em X com respeito a certo atributo. 

 De acordo com essa interpretação, o individuo se comporta exatamente da 

forma prescrita pelo fenômeno do efeito de atração: a presença de alternativas 

dominadas assimetricamente faz com que ele escolha as opções que dominam o 

item de referência. O Teorema 06, entretanto, é mais geral  do que a representação 

usual desse fenômeno. Esse teorema obtém os pontos de referência de um 

tomador de decisão e os atributos subjetivos com que ele avalia as alternativas de 

forma endógena e com base puramente em postulados comportamentais. Os 

atributos no caso clássico do fenômeno do efeito de atração são dados como parte 

da descrição do problema. 

 Dessa forma, o Teorema 06 identifica como alguém pode checar para a 

presença do efeito de atração em contextos nos quais os atributos das escolhas 

factíveis não estão dados explicitamente e fornece um modelo de escolha que 

considera esse efeito através de qualquer domínio de escolha. A figura 02 mostra 

como seria a região de atração no exemplo das marcas de arroz: 

 

 
 

 



  

371 

 

Laboratório de Economia: Monografias 2011 

 

Figura 02: Região de atração no exemplo das marcas de arroz. 

 

4. Dependência de Referência Cumulativa 
 

 Ok, Ortoleva e Riella (2011) apresentam, na última parte de seu artigo, um 

modelo cumulativo que generaliza o modelo de escolha dependente de referência. 

Esse modelo considera o caso em que pode haver mais de um ponto de referência 

no mesmo problema. Nesse caso, então, o agente seria influenciado por todos os 

pontos de referência ao mesmo tempo, tendo como região de atração desse 

conjunto de pontos de referência a interseção das regiões de atração de cada um 

desses pontos. A seguir é definido o mapa de multi-referência: 

 

Definição: Uma função      
X2    { } é um mapa de multi-referência em   se, 

para todo      , tivermos              quando           e          quando 

         

 

Se diz que um trio         em que u é um mapa real contínuo em X, r é um 

mapa de multi-referência em  , e Q   
X2  { }    { }      é uma correspondência 

tal que        e (2) é valido, é um modelo de escolha dependente de multi-

referência em  . Tal modelo é dito representar uma correspondência de escolha c 

em   se (1) for válido para cada        

Esse modelo, entretanto, é de alguma forma geral, pois permite que 

opções de referência sejam atribuídas a regiões de atração de forma 

essencialmente arbitrária.  A seguinte definição generaliza a noção do modelo de 

escolha dependente de referencial capturando o fenômeno do efeito de atração 

tanto no sentido cumulativo como no sentido padrão: 

 

Definição: Um modelo de escolha dependente de multi-referência         em   é 

dito ser um modelo de escolha cumulativo  dependente de referência em   se: 

 

  Q          { { }          }                   

 

 Essa representação define o modelo de escolha cumulativo dependente de 

referência como a interseção das regiões de atração de todos os pontos de 

referência contidos no problema. A seguir serão apresentados dois exemplos  
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presentes no artigo original e a representação dos dois modelos para que fique 

evidente a diferença entre ambos. 

 Seja    {       }, considere uma função de escolha c em    { } tal que 

 {   }   {     }    {     }    {     }   . Essa função de escolha não pode 

ser representada por um modelo de escolha dependente de referência, pois viola a 

propriedade de Consistência Referencial (RCon). A idéia é que z e w são opções 

que “ajudam” x ser escolhido, mas não tem força suficiente para fazê-lo sozinhas. 

Esse exemplo seria representado da seguinte forma pelo modelo de escolha 

dependente de multi-referência:        {   }    {   }    { }. E da seguinte 

forma pelo modelo de escolha cumulativo dependente de referência:       

 {   }    { }     { }    { }. 

 Agora considere outro exemplo. Seja   {          }, considere uma 

função c em   { } tal que  {          }      {          } e        . Essa 

função de escolha também viola a propriedade RCon. Nesse caso a alternativa    

parece “ajudar” x contra    e    parece “ajudar” x contra   . Entretanto,   não 

elimina    no primeiro problema e    não elimina    no segundo problema. Dessa 

forma, x só é escolhido no problema com todas as opções quando o agente parece 

sentir o efeito de referência de    e   , o primeiro divergindo a atenção para x e   , 

e o segundo para x e    como mostrado na figura 3, retirada do artigo original.  

 

 
Figura 03: exemplo de dependência de referência cumulativa. 
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 Esse exemplo pode ser representado pelo modelo de escolha dependente 

de multi-referência como      {     }    {     }    { }. A representação pelo 

modelo de escolha cumulativo dependente de referência seria como segue: 

     {     }  {  }  {    } e  {  }  {    } e o efeito conjunto de    e    é 

encontrado  {  }   {  }  { } como mostrado na figura 3. 

 

5. Conclusão 
 

 Ao longo do trabalho podemos perceber a evolução dos modelos 

dependentes de referência até o caso cumulativo. É interessante perceber que cada 

um desses modelos é formulado com o objetivo de tratar de um grupo específico 

de fenômenos, entretanto, é interessante que exista um modelo geral que abarque 

toda a teoria para que se facilitem as comparações e a compreensão da teoria. Com 

um modelo geral simples, ainda é possível fazer modificações para tratar de 

alguma aplicação específica. No entanto, essas aplicações se tornam de fácil 

entendimento por compartilharem da mesma base.  

 Ao comparar os vários modelos pode-se perceber que a principal 

diferença entre eles é o formato da área de atração dos pontos de referência. Os 

modelos com pontos de referência exógenos são interessantes para serem 

aplicado a várias questões em que se sabe qual é ponto de referência, como no 

caso do viés de status quo. Entretanto, a formulação de um modelo endógeno fazia-

se necessária para o caso em que o ponto de referência não é dado e precisa ser 

identificado. O que torna o modelo do efeito de atração endógeno é exatamente a 

caracterização da área de atração dos pontos de referência, o Q(.). 

 Ao tornar os pontos de referência endógenos, o modelo do efeito de 

atração também abriu espaço para o modelo cumulativo para o caso de existirem 

dois ou mais pontos de referência. A formulação do modelo cumulativo o torna 

uma derivação simples do modelo do efeito de atração, pois a área de atração dos 

vários pontos nada mais é do que a interseção das várias áreas de atração de cada 

um dos pontos individualmente. O modelo cumulativo parece interessante para 

aplicações nas quais existam várias alternativas a serem consideradas, como, por 

exemplo, na análise de candidatos à eleição de algum cargo público ou até mesmo 

na diferenciação de produtos em um mercado altamente segmentado. 
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PRÓLOGO 

 

 Ao assumir como professora tutora do PET Economia em março de 2011, 

não imaginei que teríamos um ano tão promissor.  Fazer parte desse grupo de 

alunos e poder contribuir com a proposta do programa foi – e ainda está sendo – 

uma experiência incrível. Desenvolvemos uma série de atividades de pesquisa, 

ensino e extensão, sempre buscando integrar e motivar uns aos outros e também 

os demais alunos de graduação do curso de economia e de cursos correlatos.  

 Uma das atividades mais importantes do programa é o trabalho de 

monografia que cada aluno efetua ao longo do ano com a orientação de um 

professor do departamento. Esse trabalho pode ser feito em qualquer temática 

dentro da área econômica, que seja de interesse do estudante. 

 Os trabalhos publicados neste livro foram fruto de grande dedicação por 

parte dos petianos, que mostraram um amadurecimento acadêmico e pessoal 

intenso durante sua realização. Além disso, é importante lembrar e agradecer a 

participação dos demais professores do departamento de economia que estiveram 

presentes diretamente na orientação desses trabalhos e também em seminários 

promovidos pelo PET. O esforço conjunto foi essencial para o resultado positivo 

alcançado.  

 As monografias abordaram temas bastante interessantes, com uma 

qualidade elevada, e o mérito é ainda maior se levarmos em conta de que se trata 

de alunos de graduação com pouca experiência em pesquisa.  

 

 A todos os envolvidos, muito obrigada pelo comprometimento!  

 

 Aos autores dos trabalhos publicados, meus parabéns!   

 

 
Profa. Dra Geovana Lorena Bertussi 

Tutora do PET-Economia 

 

 

 

 



 


