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“A educação é sem dúvida a mais importante 

prestação que o ser humano tem o direito de 

exigir do Estado. É por meio dela que 

adquirimos os instrumentos necessários para 

transformar nossas vidas e de toda a 

comunidade. Ela deve ser ministrada num 

ambiente de total e absoluta liberdade.” 

Joaquim Barbosa 

 

 

“A riqueza de uma nação se mede pela riqueza 

do povo e não pela riqueza dos príncipes” 

Adam Smith 
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PREFÁCIO 

 

 Esta nova ediç~o do “Laboratório de Economia” apresenta uma atualizada 

coletânea de trabalhos desenvolvidos pelos alunos do PET do Departamento de 

Economia da UnB em 2012. Como na edição de 2011, os textos aqui apresentados 

têm como objetivo, como o próprio nome do livro sugere, mostrar resultados de 

ensaios econômicos no sentido próprio da palavra “ensaio”.  

 Alguns são mais descritivos e oferecem uma análise crítica e 

fundamentada em dados sobre temas econômicos relevantes. Outros vão um 

pouco mais além e se aventuram no universo dos métodos quantitativos como 

instrumento de análise. Independentemente de qual forma adotada, o mais 

importante é que todos os estudos aqui apresentados constroem hipóteses sobre 

os fenômenos econômicos em foco e as testam de forma implícita ou explícita, seja 

com o uso dos dados e da literatura, seja com o uso de métodos quantitativos.  

 Os temas cobrem uma vasta gama de assuntos e ramos da teoria 

econômica. Em economia internacional, há trabalhos sobre os determinantes da 

escolha do regime cambial e sobre a paridade do poder de compra. Usando 

conceitos microeconômicos há análises sobre leilões, inovação, competição 

industrial e, em um contexto mais urbano, externalidades de capital humano em 

cidades, bolhas especulativas em mercados imobiliários e o uso da bicicleta como 

meio de transporte. Em uma perspectiva mais macro, pode-se debruçar sobre o 

sistema de pensões do Chile e do Peru, sobre teorias de crescimento econômico e 

sobre o fenômeno de aglomeração industrial e seus benefícios para o 

desenvolvimento socioeconômico no Brasil. 

 Ao ler os estudos, você, leitor, poderá atestar a evolução e a qualidade dos 

trabalhos, muitos deles já esboçados na edição de 2011. Se o mérito reside 

principalmente no aluno com sua perseverança e determinação, não se pode 

esquecer de destacar a importância dos diversos professores do departamento 

envolvidos como orientadores, dos auxiliares que ajudaram na edição e editoração 

e sobretudo da tutora do PET, Geovana Bertussi. 

 
Prof. Dr. Marcelo Torres 

Professor do Departamento de Economia da UnB 
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ABORDAGENS MULTISSETORIAIS 

PARA O CRESCIMENTO: 
 

CONVERGÊNCIAS ENTRE DIFERENTES MODELOS 
 

 

Lucas Bispo de Oliveira Alves11 
 

Orientador: Ricardo Araújo 
 

 
Resumo 

 Uma das muitas facetas das trajetórias de crescimento econômico dos 

países consiste na mudança setorial, isto é, o processo pelo qual determinados 

setores ganham importância relativa na economia e outros perdem importância. 

Compreender o funcionamento desse processo é chave para a compreensão do 

fenômeno do crescimento e pode contribuir no desenho de políticas voltadas para 

o seu fomento. Uma variedade de modelos de natureza multissetorial foi 

desenvolvida ao longo dos anos e este trabalho pretende apresentar e comparar 

dois deles em particular: o modelo de economia dual de Arthur Lewis e a versão 

multissetorial da lei de Thirlwall, proposta por Ricardo Araújo. Demonstra-se que 

ambos modelos apresentam interessantes similaridades e que as abordagens de 

ambos quanto à natureza do processo de crescimento podem ser harmonizadas 

com relativa facilidade. 

 

Palavras-Chave: Lei de Thirlwall, Economia Dual, Crescimento Econômico, 

Mudança Setorial, Modelos Multissetoriais. 

 

                                                      
11Agradeço especialmente os professores Ricardo e Geovana Lorena Bertussi do departamento de 
Economia da Universidade de Brasília pelo empenho e dedicação em orientar-me e pelo aprendizado 
compartilhado que excede grandemente os limites deste artigo. E-mail para contato: 
bispoalves92@gmail.com. 
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1. Introdução 
 

 O crescimento econômico é um processo multifacetado. E o crescimento 

econômico sustentado, ou seja, consistente ao longo de períodos relativamente 

compridos de tempo é um processo ainda mais complexo. Enseja uma diversidade 

de transformações de cunho institucional, isto é, em tudo aquilo que diz respeito 

às regras que regem as pessoas e as organizações em uma sociedade. Essas 

transformam implicam – ou são implicadas, num processo dinâmico de duplo 

sentido de causalidades – uma série de outras transformações na estrutura 

produtiva, que envolvem primordialmente ao tipo de atividade econômica 

predominante. 

 O desenvolvimento econômico, por sua vez, é um conceito ainda mais 

abrangente, podendo referir-se a praticamente todo avanço pelo qual uma 

sociedade possa passar, nas mais diversas dimensões. Há décadas – ou séculos – 

muito vem sendo escrito sobre o crescimento e sobre o desenvolvimento 

econômicos. A maneira como se distinguem esses dois conceitos é um passo 

fundamental na construção dos alternativos sistemas de pensamento que buscam 

endereçar ambas as questões. 

Enquanto determinados grupos tendem a tratar os dois conceitos como sinônimos, 

outros tendem a conceder a um ou a outro o papel de causa fundamental do 

segundo ou de protagonista principal do fenômeno mais geral da evolução das 

condições materiais das sociedades. Aqui, entretanto, pretende-se promover uma 

compreensão de complementaridade entre ambos.  

 O crescimento econômico é compreendido tão somente como a expansão 

da capacidade produtiva de uma sociedade. O desenvolvimento econômico, que 

tem como resultado a melhoria das condições materiais de vida de uma sociedade 

num sentido amplo, é um processo que está implicado por transformações 

estruturais na economia, ou seja, por alterações na composição da produção com o 

ganho ou a perda relativa de importância de determinados setores. Não pode 

haver crescimento sustentado sem essas alterações estruturais. 

 De fato, nas trajetórias de todas as economias, mesmo nas daquelas que 

ainda hoje se consideram subdesenvolvidas, a melhoria das condições materiais 

foi acompanhada, de maneira geral, pela perda de importância de setores 

caracterizados pelo emprego de técnicas ultrapassadas ou de baixa produtividade 

e pelo ganho de importância de setores caracterizados por técnicas mais avança- 
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das ou de alta produtividade (PASINETTI, 1981). Esse processo pode ser 

compreendido, por exemplo, como a substituição progressiva da agricultura como 

principal ocupação pela indústria e posteriormente pelo setor de serviços. O 

processo de urbanização pelo qual quase todos os países do mundo passaram ou 

ainda passam é um dos produtos deste fenômeno. 

 Mas se voltam os olhares para dentro destas grandes categorias – 

agricultura, indústria e serviços – ainda há de se notar que progressivamente 

técnicas de baixa produtividade vão sendo substituídas por técnicas de 

produtividade mais alta. Na agricultura passaram-se a utilizar, por exemplo, desde 

meados do século XX, importantes inovações em termos de sementes selecionadas, 

fertilizantes, máquinas agrícolas e recentemente espécies manipuladas 

geneticamente. Na indústria, vê-se uma crescente automação de processos e no 

setor de serviços vê-se uma cada vez mais presente informatização das atividades, 

por exemplo. Dentro de cada grande categoria, setores mais específicos que 

tenham maior conteúdo tecnológico tendem a destacar-se dentre os demais 

conforme avance o processo de desenvolvimento. 

 Esses fatos bem conhecidos apontam para a conclusão de que o avanço 

tecnológico, à medida que possibilita o aumento da produção em relação à 

quantidade de pessoas nela empenhada, é o grande motor do crescimento 

econômico. Essa conclusão é muito bem demonstrada pelos chamados modelos 

neoclássicos de crescimento, dentre cujos mais importantes proponentes podemos 

citar Robert Solow (1956), Paul Romer (1986) e Gregory Mankiw (1992). 

 No entanto, o avanço tecnológico não atua de maneira homogênea sobre 

os distintos setores da economia. Visto de outra maneira, o avanço tecnológico 

tampouco surge de maneira homogênea nos mais distintos setores da economia e 

este fato está no cerne do fenômeno antes exposto da alteração da composição 

setorial de uma economia à medida que melhoram as condições materiais de uma 

sociedade. 

 Por outro lado, a própria estrutura da demanda, que vai se alterando ao 

longo do tempo e à medida que avançam os níveis de renda, determina que 

determinados setores sejam priorizados frente a outros. Isso contribui que para 

afluam recursos em termos financeiros, humanos, de pesquisa e etc., para um setor 

ou para outro. E esse fato também contribui para que a trajetória de crescimento 

das economias seja marcada por alterações em sua composição setorial. 

 Esse tipo de observação passa a estar fora do escopo dos modelos 

neoclássicos de crescimento, dado que, de modo geral, esses modelos se apoiam 
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em economias agregadas num único setor, o que impossibilita a exploração das 

relações entre diversos setores, como é próprio das economias reais. Em face 

disto, desenvolveram-se ao longo das últimas décadas vários modelos 

multissetoriais de desenvolvimento, conforme a definição apresentada 

anteriormente, que são os objetos deste artigo. 

 O artigo está composto por quatro seções além desta introdução. Na 

segunda seção, apresenta-se uma discussão breve sobre a trajetória dos modelos 

de crescimento e sobre a relevância da abordagem multissetorial. Na terceira 

seção apresenta-se o modelo de economia dual desenvolvido por Arthur Lewis. Na 

quarta seção apresenta-se a versão multissetorial da Lei de Thirlwall, 

desenvolvida por Ricardo Azevedo. Na quinta seção apresentam-se considerações 

a respeito das convergências entre ambos e a sexta seção traz considerações finais 

seguidas pelas referências bibliográficas. 

 

2. Um pouco do que já foi feito 
 

 Umas das grandes motivações do estudo da Economia, senão a maior 

delas, já vinha expressa no título daquela que viria a ser considerada a obra mãe 

de toda a Ciência Econômica: Inquérito Sobre a Natureza e as Causas da Riqueza 

das Nações, do pensador escocês Adam Smith. É mister o interesse dos 

economistas pelo fenômeno tão explícito de que distintos povos desfrutam de 

níveis distintos de bem-estar material. A busca da compreensão do porquê dessas 

diferenças levou historicamente a resultados de tal maneira variados, que justifica-

se a afirmaç~o que inicia a seç~o anterior: “o crescimento econômico é um 

processo multifacetado”. 

 O século XX foi particularmente prodigioso no que toca a produção de 

literatura a esse respeito. Dentre os modelos de crescimento econômico ditos 

clássicos, traça-se uma trajetória de evolução muito clara que se inicia nas obras 

de Harrod (1939) e Domar (1946). Salientavam sobretudo o papel da acumulação 

de capital como fenômeno chave para a compreensão do processo de crescimento. 

A manipulação dos conceitos apresentados por esses dois economistas levam a 

prescrições de política econômica claras, passando por medidas que visam ao 

aumento da taxa de poupança até servirem de justificação teórica para as vultosas 

transferências internacionais no âmbito de programas de ajuda ao desenvolvimen- 
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to, partindo de países desenvolvidos para países subdesenvolvidos, 

particularmente da África e da Ásia2.2 

 A simplicidade das ideias propostas no modelo de Harrod-Domar talvez 

expliquem em parte a grande popularidade que elas alcançaram. Seu legado 

permaneceu subsidiando obras famosas da literatura do desenvolvimento, como é 

o caso do livro de Rostow (1960). O autor demonstra uma confiança particular nas 

ideias de Harrod e de Domar, quando desenvolve um esquema dito faseológico, 

segundo o qual necessariamente todas as sociedades haveriam de passar por 

determinadas fases de desenvolvimento, partindo de economias tradicionais, 

caracterizadas à sua maneira, passando pela chamada fase da decolagem para o 

desenvolvimento auto-sustentando, na qual as taxas de poupança e 

consequentemente, as de acumulação de capital aumentariam rapidamente, até 

alcançarem a fase do consumo de massas, quando, por fim, a sociedade estaria 

plenamente desenvolvida, observando alta participação de capital nos processos 

produtivos. 

 O avanço das reflexões, além do fracasso histórico dos programas de ajuda 

ao desenvolvimento e das dificuldades práticas vivenciadas por uma constelação 

de países em sua busca por níveis mais elevados de vida, evidenciou as limitações 

dos modelos de Harrod-Domar, que falhavam em desvendar alguns processos 

ainda mais fundamentais para o crescimento e para o desenvolvimento das 

nações. À medida que as críticas foram surgindo – os proponentes destas ideias 

iniciais passaram a ser chamados de “fundamentalistas do capital”, por exemplo – 

desenvolveram-se modelos que focavam-se em outros aspectos também 

relacionados ao eterno problema da riqueza das nações. 

 O modelo de Solow (1956) tornou-se o precursor de toda uma geração de 

modelos neoclássicos. As elaborações baseadas em Solow apresentam em comum, 

dentre as premissas de natureza mais técnica, a hipótese de que os capitais 

apresentariam rendimentos decrescentes em escala, constroem-se sobre as 

fundações de uma função de produção que admite substituição entre os fatores 

produtivos, o capital e o trabalho e apresentam o resultado matematicamente 

atraente de convergirem para um ponto de equilíbrio estável, chamado steady-

state, em que a economia segue crescendo à determinada taxa, assumidos 

constantes determinados parâmetros exógenos ao modelo. O que permitiria extra- 

                                                      
22De fato, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional perseguiram durante décadas as metas 
de aporte de recursos de ajuda para o desenvolvimento segundo calculadas pelo World Bank Financing 
Gap Model, fortemente baseado nas formulações de Harrod e Domar. 
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polar esta taxa de crescimento de steady-state seria, sobretudo, o avanço 

tecnológico. A partir deste momento, o avanço tecnológico passa a assumir um 

protagonismo até então não alcançado na literatura de desenvolvimento3.3 

 A grande atratividade do resultado matemático da convergência para um 

ponto de equilíbrio estável fica evidenciada na crítica de Robert Solow aos 

modelos anteriores. Afirmou que o equilíbrio previsto seria aquele de um “fio de 

navalha”, referindo-se ao fato de que somente circunstâncias muito improváveis 

permitiriam um crescimento econômico equilibrado em ditos modelos, o que 

poderia ser compreendido como uma previsão contrafactual dos modelos de 

Harrod e de Domar. 

 Entretanto, o modelo de Solow, apesar de apresentar avanços com relação 

aos anteriores, também enfrenta dificuldades ao confrontar-se com a realidade. 

Uma de suas previsões mais famosas diz respeito à possibilidade de convergência 

entre países, ou seja, a possibilidade de que aqueles países localizados mais à 

esquerda da distribuição da renda mundial crescessem mais rápido que os mais 

avançados, vindo a recuperar eventualmente seu atraso relativo. No modelo de 

Solow, isso se daria como consequência direta da premissa dos rendimentos 

decrescentes do capital, o que implica maiores retornos para o capital investido 

em países onde o mesmo é mais escasso e consequentemente incentivos para que 

os investidores se trasladassem de países avançados para países atrasados. 

 Essa possibilidade teórica claramente não obteve grande verificação 

empírica, à medida que a convergência observou-se no máximo entre grupos 

restritos de países, mas não de maneira irrestrita como a teoria sugeriria. Os 

motivos para tanto não apontam necessariamente para um equívoco na 

elaboração do modelo ou mesmo uma falha, mas evidenciam uma limitação, à 

medida que ainda ficam por analisar muitas das múltiplas facetas do crescimento 

econômico. 

 Debraj Ray (2002) no capítulo 5 de seu livro delineia uma série de 

argumentos baseados na imperfeição dos mercados, considerações relacionadas às 

expectativas e a problemas de coordenação, que lançam luz sobre a questão da 

dificuldade em aumentar o investimento em determinadas regiões. A noção da 

existência de benefícios crescentes na escala, contrariando umas das hipóteses bá- 
 

                                                      
33Apesar de que a importância da tecnologia já estivesse presente em obras de economistas clássicos 
como David Ricardo, que se baseava em diferenças nas técnicas produtivas de dois países para 
descrever vantagens comparativas em comércio internacional. Outros autores mais modernos, como 
Schumpeter tampouco negligenciaram a importância da tecnologia. 
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sicas do modelo de Solow, sugere a concentração da atividade econômica em 

determinados locais, o que apresenta grande semelhança com a realidade. Outras 

considerações relativas a instituições inapropriadas dão seguimento à miríade de 

reflexões que se fizeram sobre esse tema. 

 Autores como Paul Romer (1986), Gregory Mankiw (1992) e Charles Jones 

(2002) propuseram extensões ao modelo de Solow, sem, contanto, abandonar sua 

lógica. O modelo de Romer representa uma importante inovação sobre as 

contribuições de seus antecessores ao admitir a existência de mercados que 

operam sob concorrência imperfeita e, de fato, lança mão deste fato para 

caracterizar a economia como um agregado de três setores. 

 Na construção de Romer, quasi-rendas provenientes de monopólios num 

setor que se dedica à comercialização de bens tecnológicos são aplicadas na 

remuneração dos indivíduos que se dedicam às atividades de pesquisa. Com este 

raciocínio, o autor logra elaborar um modelo que elucida o processo de avanço 

tecnológico e o caracteriza como um fenômeno inerente ou endógeno ao 

funcionamento do sistema econômico. Além disso, ensaia, ainda que num enfoque 

diverso daquele que caracteriza os modelos multissetoriais contemplados aqui, 

uma economia num nível mais baixo de agregação. 

 O modelo de Gregory Mankiw se dedica a compreender como o capital 

humano potencializa ou mesmo até que medida a acumulação de capital humano 

pode ser compreendida como real causa do crescimento econômico. Charles Jones 

busca desenvolver um modelo de transferência de tecnologia entre aqueles países 

que operam na fronteira da ciência e os países relativamente atrasados. Ambos os 

modelos vislumbram, preservando a tônica original do modelo de Solow, a 

possibilidade de convergência entre países avançados e atrasados dado que certas 

condições relativas aos aspectos particulares sobre os quais se focam, ou seja, o 

capital humano e a possibilidade de transferência de tecnologia, sejam atendidas. 

 Até esse ponto, tendo sido deixadas de lado várias ideias importantes de 

outros autores destacados, analisaram-se sinteticamente aquelas contribuições 

que formam a espinha dorsal da abordagem neoclássica ao crescimento 

econômico. Assim, a trajetória da evolução dos modelos ditos neoclássicos de 

crescimento econômico foi se delineando de modo que se foram acrescentando 

novos aspectos a uma construção lógica semelhante. Uma vez que o modelo de 

Solow veio a público, modificando a visão proposta pelos modelos de Harrod e de 

Domar, com as hipóteses de rendimentos decrescentes de capital e o uso de uma  
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função de produção que admite a substituição entre fatores - a lógica do 

argumento já não se alterou muito.  

 O progresso técnico passou a receber especial atenção. Em seguida 

elaborou-se um esquema pelo qual esse progresso técnico deixava de ser exógeno 

e passava a ser consequência de processos explicados pelo próprio modelo. 

Posteriormente, várias adições foram-se fazendo, dentre as quais se destacam a 

introdução de variáveis para emular o capital humano e a capacidade de absorver 

progresso tecnológico proveniente de países avançados. 

 Desta maneira, torna-se claro que ainda há muito que compreender. Os 

modelos neoclássicos operam num grau máximo de agregação, não lhes sendo 

possível apreciar os fenômenos que ocorrem em todo o espectro localizado entre 

os extremos macro e microeconômicos. Para suprir esse espaço deixado pela 

literatura neoclássica surgem os chamados modelos multissetoriais. 

 

2.1. Por que modelos multissetoriais? 

 Conforme expresso na seção anterior, se o crescimento econômico definir-

se-á como o aumento da produção total de uma economia, o desenvolvimento 

econômico e todos os avanços em termos de qualidade de vida e bem-estar 

material para a população não ocorrem sem que haja um processo dinâmico em 

que diversos setores de atividade econômica vão sendo substituídos por outros. 

 De fato, o crescimento econômico também torna-se consequência desse 

processo de mudança setorial, à medida que determinados setores claramente 

exibem níveis de produtividade ou mesmo possibilidades e perspectivas de avanço 

técnico maiores. 

 Robert M. Solow (apud ARENA e PORTA, p. 276) afirmou que:  

 
“[m]odelos multissetoriais de crescimento e modelos de apenas um 
setor são complementares, não rivais. A razão principal pela qual 
perseguir modelos de apenas um ou dois setores é transparência. O 
papel de alguns principais fundamentais, como a importância central 
de retornos decrescentes para os fatores de produção que podem ser 
acumulados ou o papel progresso tecnológico enviesado são mais 
fáceis de entender em um contexto inteiramente agregativo. Mas a 
maneira pela qual esses princípios se desenvolvem na prática talvez 
precise ser estudado em um modelo explicitamente multissetorial. O 
mesmo é válido para influências básicas do lado da demanda, como 
diferentes elasticidades-renda. Variações de longo prazo na 
composição do produto agregado são visíveis a olho nu. Elas precisam 
ser compreendidas.”  
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 Fisher (1939) e Clark (1940) foram dos primeiros a escrever sobre os 

padrões de mudanças no emprego em distintos setores. Baseiam-se na ideia de 

que mudanças nos padrões de organização setorial de uma economia são funções 

do nível de renda e que mudanças setoriais são parte integral do processo de 

desenvolvimento. Os mais importantes determinantes dessas transformações são 

as elasticidades-renda da demanda. 

 Com isso, enuncia-se uma diferença a nível de premissas fundamental 

entre essa tradição de modelos e a tradição resumida na subseção anterior. 

Enquanto aqueles modelos focam-se em problemas essencialmente relacionados 

ao lado da oferta, acumulação de capital, poupança, avanço tecnológico endógeno e 

etc., esses modelos atribuem ao lado da demanda o protagonismo no processo de 

mudança estrutural e consequentemente no processo de desenvolvimento. 

 O modelo desenvolvido por Pasinetti (1981) é um dos mais importantes 

modelos que se dedicam a captar o fenômeno da mudança setorial. Baseia-se numa 

série de setores integrados verticalmente caracterizados por diferentes 

coeficientes técnicos, que se referem a características de oferta próprias de cada 

setor e por diferentes coeficientes de demanda. O funcionamento do modelo se dá 

por meio da interação entre progresso técnico, que difere de um setor para o outro 

e pelo aumento do consumo per capita, que se distribui de maneira desigual entre 

os setores, de acordo com a Lei de Engel4.4 

 É possível na formulação de Pasinetti que haja uma espécie de 

crescimento balanceado entre todos os setores da economia, ou seja, de modo que 

cada um deles se expanda à mesma taxa. Segundo o autor, este caso 

corresponderia ao que prevê o modelo de Solow, no qual existe apenas um setor 

em estudo. Entretanto, a ocorrência desse fenômeno de crescimento proporcional 

entre todos os setores seria um resultado fortuito e improvável, sendo pouco 

verificado empiricamente. Na realidade, o que é natural de se esperar é que o 

crescimento entre os diferentes setores se dê a taxas distintas, com alguns setores 

ganhando importância relativa enquanto outros perdem expressão. 

 Historicamente a variação na composição setorial é um fenômeno comum. 

Deste modo, torna-se crucial compreender de que maneira tais transformações se 

dão e quais prescrições se seguem em termos de política da análise multissetorial. 
Laboratório de Economia: Monografias 2012 

                                                      
44A Lei de Engel é um princípio baseado na constatação de que existe uma relação entre a estrutura do 
consumo e o rendimento do consumo. Quanto menor for o rendimento de uma família, maior tenderá a 
ser a proporção dos seus rendimentos gasta em alimentação e menor será a proporção dos 
rendimentos gasta em saúde, cultura, lazer, habitação, ou seja, bens de necessidade menos imediata. 
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3. O modelo de economia dual 
 

 O modelo de economia dual de Arthur Lewis (1954) se baseia numa 

economia de dois setores, um tradicional e outro moderno. As palavras tradicional 

e moderno podem ter uma variedade de significados. O setor tradicional pode 

dizer respeito ao setor agrícola e o moderno ao setor industrial. Os termos podem 

fazer referência simplesmente ao uso de técnicas de produção mais ou menos 

avançadas tecnologicamente. Mas, de modo mais geral, o setor tradicional é um 

setor marcado por modos pré-capitalistas de organização, baseados na produção 

familiar, com os ganhos repartidos entre familiares. O setor moderno baseia-se em 

princípios capitalistas, as remunerações são na forma de salários e a atividade 

econômica se desenvolve com fins de lucro. 

 A dinâmica do modelo de Lewis consiste no movimento de trabalhadores 

entre o setor tradicional e o setor moderno. O setor tradicional desempenha o 

papel de ser um fornecedor de mão-de-obra para o setor moderno, que vai 

absorvendo uma oferta dita perfeitamente elástica de mão-de-obra à medida que a 

acumulação de capital permite a expansão do setor moderno. Deste modo, o 

modelo de Lewis se mostra em compasso com as teorias típicas da década de 50, 

que atribuíam à acumulação de capital o papel fundamental no processo de 

desenvolvimento. Fica evidenciada a influência de Harrod-Domar sobre Lewis. 

 O setor tradicional não responde aos princípios fundamentais de uma 

economia capitalista integralmente estabelecida. Nesse setor, há um excesso de 

trabalhadores, de modo que a produtividade marginal do trabalho é muito 

próxima de zero. Numa economia competitiva, a remuneração dos fatores de 

produção deve igualar a produtividade marginal do fator, entretanto, se a 

produtividade marginal do trabalho é próxima de zero no setor tradicional, os 

trabalhadores não podem ser remunerados neste patamar. De fato, a remuneração 

do trabalho passa a ser dada pela sua produtividade média. A hipótese sobre 

excesso de trabalhadores é utilizada por outros autores como Rosenstein-Rodan 

(1943) e Nurkse (1953) em seus estudos. 

 A ideia da remuneração pela produtividade média pode ser ilustrada pela 

estrutura na qual a produção se organiza em unidades familiares que repartem o 

produto do trabalho igualmente entre todos os membros, independentemente da 

capacidade de trabalho ou produtividade de cada um. Deste modo, há um custo de 

oportunidade baixo em termos de produção agrícola ao se transferir trabalhadores 

do setor tradicional para o setor moderno. 
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 Pode-se ver na figura 01 o gráfico que relaciona a produção total com o 

número de trabalhadores empregados. Assumem-se retornos decrescentes ao 

número de trabalhadores e, em face do uso de técnicas tradicionais na produção, 

assume-se o trabalho o único fator produtivo. A partir do ponto B no eixo das 

abscissas, observa-se o excesso de trabalhadores. Todos os trabalhadores 

empregados nesta faixa têm uma produtividade marginal igual a zero e podem ser 

transferidos do setor tradicional sem prejuízo algum em termos de produção. 

 

 
Figura 01: Relação entre número de trabalhadores e volume de 

produção numa economia tradicional. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Essa hipótese pode parecer excessivamente irreal. Não é natural pensar 

que determinado contingente de trabalhadores não produz nenhuma quantidade 

de bens como resultado de seu trabalho, entretanto, uma interpretação factível 

seria imaginar que, uma vez transferida certa quantidade de trabalhadores do 

setor tradicional, os trabalhadores remanescentes podem aumentar sua carga de 

trabalho para compensar a perda dos trabalhadores transferidos. A remuneração 

dos trabalhadores nesse setor tradicional permanece inalterada ou pode até 

crescer entre os pontos A e B. 

 Em termos de modelos de decisão racional de indivíduos que escolhem 

alocações ótimas de seu tempo entre trabalho e lazer, pode-se interpretar que o 

custo de oportunidade do lazer cresce com a transferência de trabalhadores, o que 

leva os trabalhadores remanescentes a escolher maiores quantidades de tempo 

alocado para o trabalho. 
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 A hipótese de excesso de trabalhadores é sustentada empiricamente de 

acordo com o próprio Lewis (1954, p. 35): 

 
“[This state of affairs] is obviously not true of the United Kingdom, or 
of North-west Europe. It is not true either of some of the countries 
usually lumped together as underdeveloped; for example there is an 
acute shortage of male labour in some parts of Africa and of Latin 
America . On the other hand it is obviously the relevant assumption 
for the economies of Egypt, of India, or of Jamaica… an unlimited 
supply of labour may be said to exist in those countries where 
population is so large relatively to capital and natural resources, that 
there are large sectors of the economy where the marginal 
productivity of labour is negligible, zero, or even negative.” 

 

 Lewis (1954, p. 37) argumenta ainda que o fenômeno não é limitado à 

agricultura, mas os setores tradicionais da economia podem assumir diferentes 

formatos: 

 
“Another large sector to which it applies is the whole range of casual 
jobs – the workers on the docks, the young man who rush forward 
asking to carry your bag as you appear, the jobbing gardener and the 
like. These occupations usually have a multiple of the number they 
need, each of them earning very small sums from occasional 
employment; frequently their number could be halved without 
reducing output in this sector. Petty retail trading is also exactly of 
this type; it is enormously expanded in overpopulated economies.” 

 

 Outro aspecto que compete para a existência de trabalhadores em excesso 

diz respeito a questões relacionadas às instituições patrimonialistas tradicionais 

implantadas e persistentes ao longo de várias décadas ou séculos em vários países 

em vias de desenvolvimento. 

 
“Social prestige requires people to have servants, and the grand 
seigneur may have to keep a whole army of retainers who are really 
little more than a burden upon this purse. This is found not only in 
domestic service, but in every sector of employment. Most businesses 
in underdeveloped countries employ a large number of messengers, 
whose contribution is almost negligible; you see them sitting outside 
office doors, or hanging around in the courtyard. And even in the 
severest slump the agricultural or commercial employer is expected 
to keep his labour force somehow or other – it would be immoral to 
turn them out, for how would they eat, in countries where the only 
form of unemployment assistance is the charity of relatives? So it 
comes about that even in the sectors where people are working for 
wages, and above all the domestic sector, marginal productivity may 
be negligible or even zero.” (LEWIS, 1954. Pp. 39) 
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  O modelo supõe que o setor moderno é um setor que responde aos 

princípios de uma economia capitalista. Então o salário no setor moderno tenderá 

a igualar a produtividade marginal do trabalho. Os salários mais elevados 

oferecidos no setor moderno em comparação às remunerações disponíveis no 

setor tradicional, em termos de produtividade média do trabalho atrai 

contingentes populacionais deste setor para aquele. Essa visão se coaduna 

intuitivamente com os fluxos migratórios observados nos mais variados países em 

direção a zonas industriais e com o próprio fenômeno da urbanização sofrida ao 

redor do mundo. 

 De fato, a oferta farta de mão-de-obra proveniente do setor tradicional 

determina que os salários efetivos no setor moderno possam estar um pouco 

abaixo do nível de produtividade marginal do trabalho. Isso gera uma quasi-renda 

apropriada pelos empresários, que as reinvestem na expansão das atividades do 

setor moderno, de modo que o setor vai absorvendo maiores contingentes 

originários do setor tradicional. 

 O processo segue até que o custo de oportunidade da transferência de 

trabalhadores do setor tradicional para o setor moderno se torna suficientemente 

alto. Nesse estágio, a migração entre os setores já não mais se justifica, porque o 

setor tradicional passa a remunerar seus trabalhadores de acordo com sua 

produtividade marginal, à medida que o excesso de trabalhadores se exaure. A 

quasi-renda apropriada pelos empresários, por sua vez, se extingue, dado que já 

não existe excesso populacional para pressionar os salários para baixo. Assim, o 

setor tradicional se extingue e é substituído pelo setor moderno. 

 A versão simplificada e intuitiva do modelo de Lewis conforme 

apresentada aqui esconde algumas indagações importantes que surgem em 

versões mais elaboradas, entretanto, algumas questões de política podem ser 

discutidas ao nível de profundidade proposto aqui. Do ponto de vista de política 

econômica, uma pergunta a ser respondida é como poder-se-ia acelerar ou 

influenciar o processo de migração entre o setor atrasado e o setor moderno e, 

antes disso, se é recomendável adotar políticas nesse sentido. 

 Neste ponto é preciso fazer uma qualificação adicional a respeito da 

dinâmica de migração descrita anteriormente. O setor atrasado, enquanto se 

define como um setor agrícola (a discussão que se segue não perde a validade 

conquanto se defina o setor atrasado de outras maneiras) é fundamental em 

qualquer país, uma vez que ele é o setor de onde provém os bens de primeira 

necessidade para o sustento da população, em particular alimentos. Existe,  
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entretanto, a possibilidade de que, a partir de certo ponto, com a migração de 

trabalhadores para o setor moderno, os remanescentes já não possam ajustar a 

intensidade de seu trabalho para compensar a saída do contingente migrante. 

 Esse fenômeno poderia levar a uma queda da produção agrícola, a um 

aumento dos preços dos alimentos e a um aumento dos rendimentos no setor 

agrícola. Esses fatos contrariam a dinâmica da migração por várias vias. Ao mesmo 

tempo em que a queda da produção agrícola aumenta os rendimentos no setor 

agrícola, reduzindo o incentivo à migração, o aumento dos preços dos alimentos e 

a necessidade de compensação do efeito do aumento dos rendimentos agrícolas 

obriga o setor moderno a pagar salários superiores, reduzindo as quasi-rendas que 

permitem a expansão do setor moderno. 

 Tendo essas dificuldades em mente, se poderia propor um imposto sobre 

o setor agrícola, que teria o efeito de manter baixos os rendimentos nesse setor, 

mantendo a facilidade de se transferir trabalhadores para o setor moderno. Essa 

medida poderia encontrar sérios obstáculos políticos, uma vez que o setor 

agrícola, particularmente em países em desenvolvimento, representa um 

importante bloco de votação e de pressão política, mas a medida claramente 

agradaria ao setor moderno, à medida que contribuiria para manter baixos seus 

custos. Um efeito potencialmente nefasto no longo prazo dessa medida seria, 

entretanto, o desestímulo ao aumento da produção agrícola, o que poderia 

comprometer o crescimento futuro, especialmente em face da existência de um 

crescente contingente populacional não engajado na produção de alimentos. 

 Alternativamente se poderia propor uma política de preços para o setor 

agrícola. A política típica de preços é garantir preços mínimos de procura, aos 

quais o governo permanece pronto para comprar alimentos. O governo muito 

frequentemente não estará disposto a transferir esse aumento de preços para os 

trabalhadores urbanos, uma vez que isso implica, em última análise, aumento de 

custos para o setor moderno. Deste modo, o governo poderia revender os 

alimentos para os consumidores no setor moderno a preços abaixo do valor de 

compra e a diferença seria coberta pelo próprio orçamento. Eliminam-se assim 

dificuldades políticas, uma vez que sendo o orçamento público a fonte de recursos 

para sustentar o sistema e sendo a tributação da sociedade como um todo a fonte 

de recursos do orçamento público, o financiamento do esquema passa a ser difuso 

e compartilhado entre diferentes grupos sociais, que se tornam incapazes de 

identificar inequivocamente que parcela do esquema está sendo financiada por 

eles mesmos. 
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4. A lei de Thirlwall multissetorial 
 

 O modelo da lei de Thirlwall multissetorial tem uma dinâmica muito 

diferente daquela apresentada pelo modelo de Lewis e, de fato, a versão original 

do modelo de Thirlwall não é multissetorial. Deste modo, faz-se necessário 

inicialmente apresentar a Lei de Thirlwall na sua formulação original, para, em 

seguida, apresentar sua versão multissetorial.  

 Para Thirlwall (1994), o processo de crescimento econômico é 

essencialmente restrito pela capacidade de participação no comércio 

internacional. Em resumo, a lei ou regularidade empírica de Thirlwall afirma que a 

taxa de crescimento do produto de um país é dada pela razão entre a taxa de 

crescimento de suas exportações e a elasticidade renda de suas importações. De 

acordo com esse modelo, a demanda desempenha um importante papel no 

crescimento econômico e um aumento dela, através da expansão das exportações, 

cria condições propícias para o aumento da oferta e, portanto, para o crescimento 

econômico. 

 As funções de exportação e de importação podem ser descritas conforme 

as equações abaixo: 

 

  (
  

   
)
 

                                                             (01) 

 

  .
   

  
/
 

                                                           (02) 

 

 Onde    é preço de exportações em moeda local,    é o preço de 

importações em moeda estrangeira e a taxa de câmbio entre as moedas é dada por 

 . As letras gregas    e   correspondem às elasticidades preço (ambas negativas). 

  refere-se às exportações,   importações,    à renda mundial,    à renda 

doméstica e   e   são as elasticidades renda (ambas positivas). A condição de 

equilíbrio no Balanço de Pagamentos (BP) é dada pela equação (03)  assumindo-se 

que não há fluxos de capitais: 

 

                                                                  (03) 
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 Aplicando logaritmo nas equações acima e tirando as derivadas, temos 

respectivamente: 

 

 ̂   ( ̂   ̂   ̂)    ̂                                                (04) 

 

 ̂   ( ̂   ̂   ̂ )    ̂                                             (05) 

  

 ̂   ̂   ̂   ̂   ̂                                                    (06) 

 

 Onde os chapéus denotam as taxas de crescimento. Substituindo (04) e 

(05) em (06) obtemos: 

 

 ̂  
(     )( ̂   ̂   ̂)   ̂

 
                                                 (07) 

 

 Assumindo que  ̇   ̇   ̇   , encontramos: 

 

 ̂  
  ̂

 
                                                               (08) 

 

 De onde: 

 

 ̂  
 ̂

 
                                                               (09) 

 

 Assim, a taxa de crescimento de um país em consonância com a condição 

de equilíbrio do Balanço de Pagamentos é dada pela equação (09), ou seja, 

somente com o aumento das exportações seria possível aumentar a taxa de 

crescimento da economia, sem deteriorar o Balanço de Pagamentos (já que 

mudanças em   são geralmente difíceis).  

 Nesse caso, restrições no balanço de pagamentos podem se tornar 

importantes barreiras ao processo de crescimento econômico. Essa linha de 

argumentação foi utilizada, por exemplo, como suporte de estratégias de 

crescimento econômico que s~o conhecidas como “crescimento voltado para  
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fora”5.5De acordo com essa visão, a incorporação de novos mercados 

consumidores criaria no país exportador um ambiente propício não apenas para a 

expansão da produção, mas também para a absorção de progresso tecnológico 

(BRUTON, 1998), possivelmente por processos baseados em learning by doing e 

potencializados por encadeamentos estabelecidos entre empresas nacionais e 

estrangeiras. 

 A mudança estrutural se refere a variações na composição setorial de um 

sistema econômico devido à existência de diferentes taxas de progresso técnico e 

de mudança da demanda particular a cada um dos setores. Desse ponto de vista, o 

progresso técnico e a mudança na composição da demanda, vistos como 

consequências do processo de aprendizado desempenham um papel central na 

análise desenvolvida. Isso porque o processo de aprendizado representa o motor 

de todo o sistema econômico, pois ele se traduz em aumentos de produtividade e 

na evolução das preferências do consumidor.  

 Considerando o conjunto dessas afirmações, o modelo pasinettiano de 

mudança estrutural em sua versão estendida para o comércio internacional 

permite que a análise de Thirlwall de crescimento econômico restrito pelo balanço 

de pagamentos seja conduzida em uma economia multissetorial. Leva em 

consideração não apenas a evolução das preferências dos consumidores como 

também o aumento da capacidade produtiva da economia através da existência de 

progresso tecnológico. Os resultados desse modelo têm-se mostrado robusto a 

extensões ao comércio exterior e extremamente útil na abordagem de questões 

relacionadas ao desenvolvimento desigual. 

 A versão multissetorial da Lei de Thirwall derivada por Araújo e Lima 

(2007) é da seguinte forma6: 

 

  
  

∑      
    

  
   

∑     
    

  
   

  
                                                         (10) 

 
 

                                                      
55A ideia fundamental da teoria da base exportadora é que o crescimento das exportações gera efeitos 
de multiplicação e aceleração sobre o mercado interno. Também favoreceria a competição, permitiria a 
especializaç~o e o surgimento de economias de escala. Como sintetizado em Souza (2009, p. 272): “[...] 
uma economia voltada às exportações obriga-se a adotar um conjunto de políticas coerentes, 
continuamente revisadas, para dar ao país as condições de enfrentar a concorrência externa e manter 
suas exportações em crescimento”. 
66A derivação dessa equação pode ser vista no artigo original (cf. ARAUJO, R. e LIMA, G., 2007), partindo 

basicamente das considerações feitas pelos modelos das subseções anteriores. 
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 Onde 
 ̂ 

  
   

 refere-se à taxa de crescimento da renda no país U; 
 ̂ 

  
   

  

refere-se à taxa de crescimento da renda mundial;    é a elasticidade renda 

referente à importação no setor  ;    é a elasticidade renda das exportações do 

setor  ; e      corresponde à participação do setor   na composição setorial total (de 

forma que a somatória deles seja igual a um). 

  Logo, conclui-se da equação (10) que a taxa de crescimento da renda per 

capita o país U é diretamente proporcional ao crescimento da taxa de suas 

exportações. O coeficiente de proporcionalidade, dado pelo primeiro termo do 

lado direito, mostra que o maior benefício a ser extraído da demanda externa 

(levando em consideração o equilíbrio no BP) se dá quanto menores forem as 

elasticidades renda da demanda por importações setoriais e maiores forem as 

elasticidades renda da demanda por exportações setoriais. Isto é, as vantagens do 

comércio internacional para o crescimento econômico dependeriam 

essencialmente das elasticidades renda das exportações e importações, como 

predito pela lei de Thirlwall. 

 

5. Como se relacionam os dois modelos? 
 

 O modelo de Lewis, apresentado na seção 3, capta o fenômeno 

intuitivamente observado na trajetória dos países e descrito brevemente na 

introdução. A evolução das economias nacionais é caracterizada pela perda 

relativa de importância de determinados setores e pelo ganho de importância 

obtido por outros setores marcados pela utilização de técnicas mais avançadas. 

Segundo o modelo de Lewis, quasi-rendas obtidas no setor moderno como 

resultado do pagamento de salários abaixo da produtividade marginal para 

trabalhadores que migram do setor atrasado gera um momentum ara a expansão 

do setor moderno. 

 O modelo não se dedica a explicar, entretanto, o momento do surgimento 

do setor moderno, deixando apenas implícito que o progresso tecnológico e o 

desenvolvimento de técnicas mais avançadas é o que gera o impulso inicial para 

que se dê o processo de migração entre os setores e posterior substituição do 

tradicional pelo moderno. A exogeneidade do fator avanço tecnológico limita a 

capacidade explicativa do modelo. 

 O modelo de Thirlwall, por sua vez, fundamenta-se em argumentos de 

learning-by-doing dentre outros, para justificar o motivo de uma economia que 

busca sistematicamente exportar para expandir sua capacidade de crescimento. A  
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isso se somam considerações de cunho institucional conforme exposto 

anteriormente que se baseiam na idéia de que um país que busca exportar precisa 

adotar medidas e políticas consistentes para obter ganhos de competitividade que 

lhe permitam inserir-se no concorrido mercado internacional. 

 A versão multissetorial da Lei de Thirlwall sugere que maiores ganhos do 

comércio internacional podem ser obtidos por países cujas exportações são 

caracterizadas por uma alta elasticidade-renda de demanda e cujas importações 

são caracterizadas por um baixa elasticidade-renda de demanda. Essa situação se 

relaciona à hipótese de Prebisch-Singer de que o comércio internacional em um 

país que depende de produtos primários pode inibir ao invés de promover o 

crescimento.  

 Segundo Prebisch (1949), os países em desenvolvimento tenderiam a se 

especializar em atividades associadas à baixa elasticidade-renda da demanda 

(produtos primários), enquanto os países desenvolvidos se especializariam na 

produção de bens manufaturados. Ao considerar que os países cresceriam a uma 

mesma taxa, dadas as diferenças nas elasticidades-renda de importação, o país em 

desenvolvimento recairia em sucessivos déficits, enquanto os desenvolvidos, em 

superávits. Conforme vimos a respeito de crescimento com restrição no BP, no 

longo prazo, o país em desenvolvimento cresce a uma taxa menor que o 

desenvolvido. 

 Essa noção afronta a visão do modelo de Solow, que prevê convergência 

entre os países em face da hipótese de rendimentos decrescentes ao emprego de 

capital e, conseqüentemente, encontra verificação empírica. 

 A interpretação da hipótese de Prebisch-Singer pode ser generalizada de 

modo a compreender que setores de mais alto conteúdo tecnológico de maneira 

geral serão aqueles que apresentam maior elasticidade-renda de demanda. Assim, 

enquanto a versão original da hipótese compara as elasticidades-renda do setor 

primário com as do setor de manufaturados, gerando uma predileção normativa 

pelo setor industrial, uma versão mais geral da mesma hipótese poderia comparar 

as elasticidades de qualquer setor com maior conteúdo tecnológico com outro de 

menor conteúdo tecnológico. A título de ilustração, é fato conhecido que a 

participação do setor industrial em países desenvolvidos vem decaindo nas 

últimas décadas, enquanto o setor de serviços vem ganhando proeminência. 

Indústrias mais tradicionais, como a automotiva e a de equipamentos pesados, 

vêm sendo substituídas por atividades intensivas em capital humano, como 

indústria criativa, desenho gráfico, projetos e etc. 
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Assim sendo, a exposição ao comércio internacional poderia gerar o impulso 

inicial para a instalação de um setor moderno em um determinado país. Segundo o 

modelo de Lewis, a força motriz para a expansão do setor moderno estaria na 

extração de quasi-rendas derivadas do pagamento de salários abaixo do nível de 

produtividade marginal. Entretanto, segundo a previsão da versão multissetorial 

da Lei de Thirlwall, uma economia crescentemente especializada na produção de 

bens num setor moderno, que apresentam uma mais elevada elasticidade-renda de 

demanda, pode usufruir de maiores ganhos do comércio, traduzidos em 

crescimento mais acelerado. 

 A mudança setorial descrita no modelo Lewis, desta maneira, é iniciada 

por um impulso explicado pela exposição ao comércio internacional conforme as 

hipóteses do modelo de Thirlwall. O efeito dessa mudança setorial sobre a 

estrutura de elasticidades-renda das exportações do país potencializa seu 

crescimento, à medida que o país deriva maiores ganhos do comércio 

internacional. O processo de crescimento é então iniciado e posteriormente 

fomentado nos termos da Lei de Thirlwall. Enquanto o efeito descrito por Lewis de 

apropriação de quase-rendas segue alterando a composição setorial da economia 

em favor do setor moderno, as elasticidades-renda das exportações seguem 

aumentando, o que caracteriza um processo sustentado de desenvolvimento. 

 

6. Considerações finais 
 

 A constatação de que o desenvolvimento econômico é um processo 

multifacetado se reafirma diante do exposto nas seções anteriores. A compreensão 

integral de sua natureza, se possível, não é atingível a menos que se lance mão de 

um conjunto abrangente de ferramentas e abordagens. 

 Progresso técnico, mudança setorial, capital humano, infraestrutura 

estabilidade macroeconômica, instituições políticas, restrições externas dentre 

muitos outros são alguns dos elementos se apresentam a quem se dedique a 

estudar o fenômeno da evolução das condições materiais das sociedades. Logo, é 

preciso ter à disposição um ferramental teórico diversificado. 

 Os modelos de crescimento multissetorial vêm ganhando muito espaço na 

literatura econômica, de modo que um número crescente de pesquisadores das 

mais diversas escolas e tradições vem se debruçando sobre a questão da mudança 

setorial como parte integral do processo de desenvolvimento econômico. Assim 
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sendo, trata-se de um campo de pesquisa profícuo, que goza de boas perspectivas 

de futuro. 

 Uma das ideias centrais dos modelos de crescimento multissetorial é a 

noção de que a perda ou o ganho de importância relativa de determinados setores 

é um processo guiado por elementos de oferta, capturados pelas diferentes taxas 

de avanço técnico em cada setor, mas também por elementos de demanda, 

capturados pela evolução da procura por produtos de cada setor em função do 

avanço da renda. Ambos lados interagem nesses modelos de modo dinâmico. 

 Com isso, justifica-se afirmar que enquanto não há crescimento sem 

progresso técnico, sendo essa uma condição necessária para tanto, a demanda se 

encarrega de guiar esse crescimento, elegendo quais setores são priorizados em 

cada momento do tempo. Considerações que fogem ao escopo desse trabalho, 

baseando-se, muitas vezes, em argumentos de economias crescentes de escala, de 

learning-by-doing ou na noção de vantagens comparativas dinâmicas dentre outros 

podem servir como base para prescrições de políticas voltadas para o fomento do 

desenvolvimento. 

 Deste modo, ressalta-se mais uma vez o potencial de pesquisa que os 

modelos de crescimento multissetorial oferecem, tanto do ponto de vista da teoria 

econômica pura quanto do ponto de vista do desenho de políticas.  
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Resumo 

 Seguindo a observação de Fischer (2001) de que o modo como as 

economias escolhem seus regimes cambiais de facto nem sempre segue 

diretamente as recomendações macroeconômicas tradicionais, este artigo 

apresenta os argumentos teóricos, assim como alguns resultados empíricos, que 

embasam a escolha do regime cambial, destacando o papel do desenvolvimento 

financeiro e institucional neste processo. Posteriormente, discutem-se as 

diferenças existentes entre a aplicabilidade de cada regime cambial, ressaltando o 

desenvolvimento histórico da teoria e o impacto destas escolhas sobre três 

principais aspectos: a volatilidade macroeconômica, o crescimento econômico e a 

inflação.  
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1. Introdução 
 

 As principais crises internacionais ocorridas durante a década de 1990 – 

México, em 1994; Tailândia, Indonésia e Coréia, em 1997; Rússia, em 1998; Brasil, 

em 1999; e Argentina, em 2002 – estavam relacionadas até certo ponto com 

regimes cambiais administrados (totalmente fixos ou com rígidos controles de 

flutuação). Em contrapartida, no mesmo período, alguns países que não adotavam 

regimes cambiais administrados – como África do Sul, Israel, México e Turquia, 

todos em 1998 – conseguiram evitar crises tão graves quanto as que atingiram as 

economias emergentes com regimes cambiais administrados (FISCHER, 2001). 

Seguindo estas observações superficiais entre a gravidade observada das crises e a 

adoção de regimes cambiais administrados, não surpreende que grande parte dos 

formuladores de política econômica mundial tenha adotado uma postura contrária 

à adoção de regimes intermediários que envolvessem controles de flutuação, 

porém sem o compromisso crível com a total fixação do câmbio nominal. 

O resultado desta postura ficou conhecido na literatura como a “vis~o bipolar do 

c}mbio”, isto é, a ideia de que apenas soluções de canto – fixação total ou flutuação 

livre – seriam sustentáveis a longo prazo (FRANKEL et al., 2001). De fato, como 

salientam Calvo e Reinhart (2002, p. 379-380):  

 
[...] esta observação está de acordo com tendências recentes. Doze 
países na Europa optaram por abrir mão de suas moedas nacionais, 
enquanto o Equador foi o primeiro, de um grupo que pode vir a 
englobar diversos outros países na América latina, a adotar o dólar 
dos Estados Unidos como a moeda nacional oficial. Mais 
recentemente, El Salvador também se deslocou naquela direção. Na 
outra ponta do espectro, Coréia do Sul, Tailândia, Brasil, Rússia, Chile, 
Colômbia, Polônia e, mais recentemente, Turquia anunciaram suas 
intenções de permitir que suas moedas flutuem.28  

 

 De acordo com as classificações formais, portanto, havia evidências de que 

a bipolaridade dos arranjos cambiais progressivamente se tornava realidade. No 

entanto, utilizando um índice que tentava captar a real flutuação das taxas de 

câmbio classificadas como de livre flutuação, Calvo e Reinhart (2002) perceberam 

que, na prática, o número de países que adotaram realmente soluções de canto é 

tão pequeno e restrito a contextos específicos que dificilmente podem ser 

relevantes para países em desenvolvimento.  

                                                      
28Tradução livre do autor. 
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 Diversos outros estudos chegaram à mesma conclusão: regimes cambiais 

intermediários estão longe de desaparecer, constituindo a maioria dos casos nas 

amostras analisadas de países em desenvolvimento, como Ghosh et al. (2003), 

Levy-Yeyati e Sturzenegger (2003) e Reinhart e Rogoff (2004). Surge, assim, a 

ideia do “medo de flutuar”, isto é, a observação de que diversos países em 

desenvolvimento que adotaram regimes de cambio flutuante acabaram utilizando 

medidas para limitar o movimento da taxa de câmbio.  

 Em meio a esse contexto de disparidade entre as posições oficiais (de jure) 

e as observadas na prática (de facto), o argumento da sustentabilidade e 

superioridade dos arranjos cambiais de canto é posta em xeque. Afinal, por quais 

motivos quase não se observam regimes totalmente fixos ou flutuantes e se estes 

seriam, como sugerido, os únicos sustentáveis a longo prazo? 

 O objetivo deste artigo é apresentar os argumentos teóricos, assim como 

alguns resultados empíricos, que embasam a escolha do regime cambial, 

destacando a relevância das recentes abordagens que enfatizam a relevância do 

desenvolvimento financeiro e institucional neste processo. Para tanto, faz-se 

necessário abordar as diferenças existentes entre a aplicabilidade de cada regime 

cambial, ressaltando o desenvolvimento histórico da teoria e discutindo o impacto 

destas escolhas sobre três principais aspectos: a volatilidade macroeconômica, o 

crescimento econômico e a inflação.  

 Para alcançar tal objetivo, além desta seção introdutória, este ensaio está 

dividido em outras cinco seções. A segunda seção apresenta as literaturas teórica e 

empírica a respeito da escolha de distintos regimes cambiais, seguindo o 

desenvolvimento da abordagem de fundamentos econômicos e choques. A terceira 

seção trata do papel histórico do desenvolvimento financeiro e institucional sobre 

a escolha e desempenho dos regimes cambiais. Na quarta seção, apresentam-se 

resultados empíricos mais robustos a respeito dos efeitos dos arranjos cambiais 

sobre volatilidade, crescimento e inflação que tem orientado as prescrições de 

política cambial desde a década de 1990. A quinta seção aborda a literatura 

recente que destaca os aspectos financeiros e institucionais e sua relação com a 

escolha de regimes cambiais. Por fim, a seção final conclui o ensaio. 

 

2. O desempenho dos regimes cambiais: os fundamentos 

econômicos 
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 Baseado no trabalho seminal de Mundell (1961), a literatura inicial sobre 

escolhas de regimes cambiais, construída em torno da abordagem da área 

monetária ótima, encontrou evidências de que o tamanho da economia e o grau de 

abertura econômica são importantes fundamentos para a escolha de regimes 

cambiais (MCKINNON, 1963).  

 A teoria da área monetária ótima compreende a escolha entre ingressar 

em uma união monetária ou não por meio da comparação entre os ganhos de 

eficiência monetária e a perda de estabilidade econômica. O ganho de eficiência 

monetária de ingressar em um sistema de taxa fixa de câmbio equivale à economia 

derivada da redução da incerteza cambial e dos outros custos de transação 

inerentes à flutuação cambial. Por outro lado, ao entrar em uma área monetária, o 

país abre mão de sua capacidade de usar a taxa de câmbio e a política monetária 

com o propósito de estabilizar emprego e produção internos.  

 Nesse sentido, um alto grau de integração econômica entre um país e uma 

área de taxa fixa de câmbio amplia o ganho de eficiência monetária que o país 

colhe quando ele fixa sua taxa de câmbio em relação às moedas da área, ao mesmo 

tempo em que reduz a perda de estabilidade econômica decorrente dessa fixação 

cambial múltipla. Quanto maiores forem os movimentos de comércio e de fatores 

entre as fronteiras (os fundamentos econômicos, portanto), maior é o ganho 

decorrente de uma taxa fixa de câmbio entre essas fronteiras. 

 Confirmando as previsões da teoria da área monetária ótima, Poirson 

(2001) mostra que a existência de um parceiro comercial dominante, mobilidade 

do fator trabalho e flexibilidade nominal estão associados a regimes fixos, 

enquanto desenvolvimento econômico, diversificação da produção e exportação e 

o tamanho da economia estão associados a regimes flutuantes. A literatura 

empírica, no entanto, também apresenta resultados contraditórios: alguns estudos 

melhor especificados com maior número de controles mostram que os 

fundamentos macroeconômicos não apresentam efeitos significantes sobre a 

escolha de regimes cambiais (JUHN e MAURO, 2002). 

 A ideia de que a escolha de regimes cambiais pudesse ser explicada 

exclusivamente pelos fundamentos econômicos foi perdendo credibilidade ao 

longo da década de 1970, devido tanto aos resultados contraditórios da literatura 

empírica quanto ao aprofundamento da pesquisa teórica. A partir do fim da década 

de 1970 e meados da década de 1980, a pesquisa a respeito dos determinantes da 

escolha de regimes cambiais começou a focar no papel de choques para explicar a 

escolha de regimes cambiais. 
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 Fischer (1977) é pioneiro em mostrar, por meio de um simples modelo 

monetário do balanço de pagamentos com equações singulares, as respostas de 

uma economia a várias perturbações repetitivas sob regimes cambiais fixos e 

flutuantes. As conclusões do modelo são bastante diretas: (i) se as perturbações 

forem monetárias, então, sob regimes flutuantes, as mudanças no nível de preços 

absorvem os choques completamente, ao passo que os choques são transmitidos 

ao consumo sob taxas de câmbio fixas; (ii) se as perturbações forem reais, então 

taxas flutuantes de câmbio previnem a transmissão de choques para fora do país e 

resultam em maior instabilidade do consumo do que ocorreria em regimes fixos. 

 É importante salientar, contudo, que as conclusões de superioridade dos 

regimes flutuantes em resposta a choques monetários dependem amplamente da 

hipótese de que a instabilidade do nível de preços, per se, não apresenta efeitos 

reais. Se a instabilidade do nível de preços produzir instabilidade real por meio de 

uma Curva de Phillips ou algum outro mecanismo, nesse caso a superioridade das 

taxas de câmbio flutuantes em resposta a choques monetários se torna bem menos 

contundente. 

 Apesar da simplicidade das considerações de Fischer, suas conclusões 

diferem substancialmente das obtidas por Mundell (1961), o qual argumenta que - 

com imobilidade de capital - a estabilidade econômica é sempre superior em 

regimes flutuantes, uma vez que dispõe-se das política cambial e monetária como 

instrumentos de política econômica de estabilização. As conclusões do modelo de 

Fischer, no entanto, dependiam de fortes hipóteses - produção determinada pela 

oferta; baixa mobilidade de capitais; e bem-estar determinado exclusivamente 

pela volatilidade do gasto privado - as quais não receberam apoio empírico.  

 A literatura de choques durante a década de 1980 acabou por caracterizar 

as conclusões do modelo de Fischer como extremamente particulares e contrárias 

às predições gerais desta abordagem, como exemplificado em Savvides (1990), o 

qual demonstra, por meio de testes cross-section baseados em seu modelo de 

equações simultâneas para determinação da escolha de regime cambial e sua 

volatilidade, que a variabilidade da taxa de câmbio real e a escolha de regime 

cambial são de fato determinadas simultaneamente.  

 Os resultados indicam que, ao levar a simultaneidade em consideração, 

países que perseguiram políticas cambiais de flexibilização experimentaram 

menor volatilidade da taxa de câmbio real, resultado diametralmente oposto ao 

obtido por Fischer (1977) em seu modelo de equações singulares.  
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 A investigação desta abordagem de choques para a escolha de regimes 

cambiais sugere que países enfrentando maior variabilidade da taxa real de 

câmbio optam por arranjos cambiais mais flexíveis, ao passo que países sujeitos a 

choques nominais apresentam maior probabilidade de adotar regimes fixos. 

 

3. O papel histórico do desenvolvimento financeiro e 

institucional  
 

 As tendências observadas desde a década de 1990 nas mudanças de 

regimes mostram que choques ou crises produzem apenas uma transição 

temporária para um regime alternativo e que os países em geral tendem a retornar 

aos seus regimes anteriores após o fim da crise, como pôde ser constatado em 

alguns países do leste asiático (HERNANDEZ e MONTIEL, 2003). Nesse contexto, o 

papel dos choques, assim como dos fundamentos econômicos, para a explicação 

das escolhas de regimes cambiais precisou ser reavaliado novamente. 

 Preenchendo a lacuna encontrada na literatura para explicar de forma 

mais satisfatória a escolha de regimes cambiais, Bordo (2003, p. 32) ressalta que 

uma importante variável tem sido negligenciada pela literatura recente, a 

importância da maturidade financeira dos países: 

 
A distinção fundamental para a escolha de regime cambial entre 
países centrais e periféricos no passado; avançados e emergentes 
atualmente; é a maturidade financeira. Ela se manifesta em mercados 
financeiros abertos e abrangentes, estabilidade da probidade fiscal e 
monetária. É evidente na habilidade dos países em emitir títulos 
internacionais denominados em moeda nacional ou na ausência de 
“pecado original”3.9De fato, os países que são financeiramente 
desenvolvidos, em um mundo de mercados de capitais abertos, devem 
ser capazes de flutuar assim como os países avançados o fazem 
atualmente, e como fizeram ao adotar de forma bem sucedida o 
padrão ouro antes de 1914.410 

 

 Com a liberalização financeira aliada à liberalização da conta capital, 

espera-se que um país escolha uma política de taxa de câmbio complementar, 

como sugerido pela doutrina da trindade impossível (MUNDELL, 1961). Esta dou- 
 

                                                      
39A ideia do pecado original refere-se à hipótese originalmente articulada em Eichengreen e Hausmann 
(1999) de que a moeda nacional não pode ser usada para tomar dinheiro emprestado fora do país nem 
mesmo para tomar emprestado a longo prazo no próprio pais. 
410Tradução livre do autor. 
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trina argumenta que a escolha de regimes cambiais não pode ser realizada 

independentemente das escolhas relacionadas ao nível de integração financeira 

internacional e o nível desejado de autonomia monetária.  

 Com liberalização da conta capital e adoção de câmbio fixo, sacrifica-se a 

independência monetária. Para países que são imperfeitamente integrados nos 

mercados globais de capitais, um regime intermediário pode ser possível, 

mantendo certo nível de independência monetária. Entretanto, alguns autores 

argumentam que os países deveriam evitar a combinação instável entre 

mobilidade de capitais e fixação cambial, especialmente quando os mercados 

financeiros domésticos forem subdesenvolvidos (KRUGMAN, 1979).  

 Obstfeld e Taylor (2003) conectam a evolução dos arranjos cambiais às 

fases históricas da globalização financeira, baseando-se no argumento de que as 

amplas tendências e ciclos no mercado mundial de capitais refletem a modificação 

das respostas dadas ao trilema fundamental supracitado. Subjacente à 

argumentação, no entanto, encontram-se claros traços de um desenvolvimento 

institucional paralelo que só seria destacado como relevante por uma literatura 

posterior (LEVY-YEYATI et al.., 2010)5.11  

 Antes de 1914, cada uma das maiores economias do mundo fixou o preço 

de sua moeda em termos de ouro e, consequentemente, manteve de forma 

implícita uma taxa de câmbio fixa contra todas as outras moedas das maiores 

economias do mundo. Os interesses financeiros controlavam o mundo do clássico 

padrão ouro e a ortodoxia financeira não viu nenhuma alternativa sólida de se 

gerir as finanças. Desse modo, o sistema do padrão ouro se adequou ao trilema, 

optando por taxas fixas de câmbio e mobilidade de capitais, o que muitas vezes se 

dava às custas da saúde macroeconômica interna. 

  O equilíbrio do poder político apenas começou a mudar com a Primeira 

Guerra Mundial, a qual trouxe uma vasta mudança no contrato social subjacente às 

democracias industriais: organizações trabalhistas surgiram como um poder 

político, um contrapeso aos interesses do capital. O retorno do Reino Unido ao 

ouro em 1925 abriu espaço a um renovado padrão ouro internacional e a uma li- 

                                                      
511Embora a proposição central seja a de que os movimentos seculares de concessão e tomada de 
empréstimos possam ser entendidos por meio do trilema, os autores reconhecem que esse seja apenas 
um dos motores relevantes, destacando o papel de outras quatro categorias: 
(i) inovação tecnológica, incluindo o resultante aumento da competição de mercado; 
(ii) competição de políticas econômicas entre governos que buscam a promoção do "interesse de 
estado", seja lá como definido; 
(iii) contexto político nacional, incluindo rivalidade partidária e lobby de grupos de interesse; 
(iv) ideologia e avanços no conhecimento econômico. 
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mitada retomada das finanças internacionais, muito embora fraquezas no sistema 

recém-reconstruído tenham ajudado a propagar a depressão global que ocorreu 

depois do Crash de 1929 nos Estados Unidos (OBSTFELD e TAYLOR, 2003).  

 Muitos países abandonaram o padrão ouro no início da década de 1930 e 

depreciaram suas moedas. Muitos recorreram ainda a controles de comércio e 

capitais de modo a administrar independentemente suas taxas de câmbio e 

políticas econômicas nacionais. Eventualmente, nos anos 1930, todos os países 

rejeitaram metas rígidas de câmbio e/ou abriram seus mercados de capitais em 

favor de seus objetivos macroeconômicos nacionais. 

 Estas decisões refletiram a mudança no poder político, solidificada pela 

Primeira Guerra Mundial e sinalizaram o começo de um novo consenso a respeito 

do papel da política econômica que duraria até os inflacionários anos 1970. A 

macroeconomia keynesiana ganhou espaço e os mercados financeiros passaram a 

ser regulados mais de perto.  

 A nova ordem pós-guerra negociada em Bretton Woods, em julho de 1944, 

indicava uma mudança de atitude em favor de maior controle das atividades 

financeiras e econômicas. Quarenta e quatro países aliados constituíram um 

sistema baseado em paridades cambiais fixas, mas ajustáveis, amparados pela 

crença de que taxas de câmbio flutuantes exibiriam instabilidade e danificariam o 

comércio internacional. No centro do sistema estava o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), cuja principal função era ser a fonte de empréstimos de 

divisas a governos que, caso contrário, poderiam ter que temporariamente colocar 

suas economias em recessão para manter o câmbio fixo. Desse modo, países 

passando por problemas permanentes de balanço de pagamentos tinham a opção 

de realinhar suas moedas, desde que aprovado pelo FMI.  

 É importante notar que os fundadores do FMI viram sua capacidade de 

emprestador como sendo primariamente um substituto, não um complemento, aos 

influxos de capital privado. Tal postura é bastante condizente com o momento em 

questão: a experiência do entre-guerras tinha atribuído aos influxos privados de 

capital a reputação de não confiável, na melhor das hipóteses, e de uma fonte 

perigosa de perturbações, na pior delas. Os amplos e articulados controles sobre 

movimentos de capital privado, aperfeiçoados durante o período de guerra, eram 

esperados a continuar em vigor.     

 As dificuldades de conversibilidade na Europa e suas dependências só 

foram quebradas por meio de um esquema regional multilateral de escoamento, a 

União Europeia de Pagamentos (European Payments Union - EPU), estabelecido em  
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1950. Porém, apenas em 1958 a Europa adotou oficialmente a conversibilidade, 

pondo fim a EPU. Embora a maioria dos países europeus tenha optado por manter 

controles extensivos de capital, o retorno à conversibilidade, além de sua 

importância em promover o crescimento do comércio multilateral, também 

aumentou as oportunidades para movimentos disfarçados de capitais. 

Eventualmente, o próprio sucesso do sistema de Bretton Woods acelerou o seu 

colapso ao ressuscitar o trilema. 

 Alguns países chaves no sistema, em especial os Estados Unidos - 

temerosos de um crescimento reduzido - e a Alemanha - temerosa de maiores 

taxas de inflação - se mostraram incomodados em aceitar as implicações de 

política econômica necessárias a manutenção do câmbio fixo. Mesmo a mobilidade 

limitada do início dos anos 1970 mostrou-se suficiente para permitir fortes 

ataques especulativos contra as principais moedas. 

  Após fracassadas tentativas de restaurar as taxas de câmbio fixadas em 

dólar, os países desenvolvidos industrializados decidiram por regimes flutuantes 

em 1973. É interessante que essa escolha por regimes flutuantes, planejada como 

temporária e emergencial à época, continua prevalecendo ainda hoje, quase 40 

anos depois.    

 Taxas de câmbio flutuantes permitiram o boom experimentado pelos 

mercados financeiros internacionais ao longo destes mais de 30 anos. Libertos de 

um dos elementos do trilema - as taxas fixas de câmbio - os países industrializados 

têm sido capazes de abrir seus mercados de capitais, sem com isso perderem a 

flexibilidade para realizar política monetária em busca de seus respectivos 

objetivos nacionais. 

 Obstfeld e Taylor (2003) argumentam ainda não haver dúvidas de que a 

experiência obtida depois dos anos inflacionários - décadas de 1970, para países 

desenvolvidos, e 1980-90, para os em desenvolvimento - em ancorar a política 

monetária de modo a evitar a instabilidade de preços ajudou a promover a 

integração financeira verificada no período analisado. "Talvez, pela primeira vez 

na história, os países tenham aprendido a manter a inflação em xeque utilizando 

legislação em matéria monetária e taxas de câmbio flutuantes"612(OBSTFELD e 

TAYLOR, 2002, p.16). 

 Este argumento histórico do papel do desenvolvimento financeiro e 

institucional atuando sobre a escolha de regimes cambiais descarta a hipótese da 

bipolaridade, de acordo com a qual o crescimento da mobilidade de capitais tem  

                                                      
612Tradução livre do autor. 
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tornado regimes intermediários menos viáveis em economias emergentes 

financeiramente abertas (FISCHER, 2001). O que se observou de fato foi o 

movimento contrário, em que o aprofundamento da globalização financeira das 

últimas décadas fez com que a independência da política monetária ganhasse força 

em detrimento dos rígidos controles cambiais (LEVY-YEYATI et al., 2010).  

 Adicionalmente, um rápido processo de aprofundamento e inovação 

financeira (o qual tipicamente avança pari passu com a integração financeira em 

mercados internacionais de capitais) tem reduzido gradualmente a efetividade de 

controles de capitais, com as mesmas consequências em termos do dilema entre 

política monetária e estabilidade do regime cambial (LEVY-YEYATI et al., 2010). 

 

4. Prescrição de política cambial: volatilidade, crescimento e 

inflação  
 

 Nos anos 1990, em um contexto de expansão dos princípios liberalizantes 

também para países em desenvolvimento, um novo conjunto de considerações 

veio à tona, com destaque especial para o papel desempenhado pelos fluxos 

internacionais de capitais e pelos sistemas financeiros domésticos, assim como por 

problemas de credibilidade enfrentados pelos formuladores de política econômica, 

na determinação do regime de taxa de câmbio. 

 Uma grande parte da literatura inicial que investigava os efeitos 

institucionais sobre a escolha de regimes cambiais estudou o uso de âncoras 

nominais para as taxas de câmbio como forma de combater a inflação. Argumenta-

se que governos com uma preferência por baixa inflação, mas que são limitados 

por baixa credibilidade institucional histórica, ao encarar a difícil tarefa de 

convencer o público de seus compromissos com a estabilidade nominal podem 

adotar controles cambiais como um "suporte político" (policy crutch) para domar 

as expectativas de inflação da população. 

 Consequentemente, países com uma pobre trajetória institucional podem 

estar mais inclinados a contar com os arranjos cambiais fixos como uma solução 

second best para o problema do comprometimento crível com a redução da 

inflação. Nesse contexto, governos fracos que são mais vulneráveis a "pressões 

expansionistas" ou "voracidade fiscal" - como, por exemplo, pressões de grupos de 

interesses com poder de extrair transferências fiscais - podem optar por usar 

controles cambiais como uma forma de se proteger dessas pressões (FRATIANNI e 

VON HAGEN, 1990). 
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 Em termos de prescrição de política econômica, a rigidez da taxa de 

câmbio nominal – ou uma âncora cambial – voltou a ganhar apoio no fim da década 

de 1980 e início dos anos 1990, especialmente em países latino-americanos, nos 

quais estabilizações baseadas em câmbio eram vistas como significativamente 

úteis em contextos históricos de alta inflação. Seguindo essa linha de 

argumentação, quanto mais rígido for o controle cambial, maiores são os ganhos 

de credibilidade (EDWARDS e MAGENDZO, 2003). 

 A sugestão de que controles cambiais proporcionam uma vantagem em 

termos de controle inflacionário não é, no entanto, um pressuposto universal. À 

medida que a exposição aos fluxos internacionais de capital aumenta, uma maior 

fração de agregados monetários necessita ser utilizada para manter o controle 

cambial. Exatamente por esse motivo, países emergentes apresentam muito mais 

dificuldade em efetivamente importar credibilidade do que outros países em 

desenvolvimento que apresentam interações mais limitadas com os mercados 

internacionais de capitais.  

 De fato, Tornell e Velasco (2000) chegam a questionar se os ganhos de 

contenção inflacionária com regimes controlados não seriam ilusórios. Seu 

argumento é de que nenhum regime poderia substituir políticas macroeconômicas 

sólidas, o verdadeiro motor do controle inflacionário. Nesse sentido, ao invés de 

exercer disciplina, regimes cambiais fixos podem criar incentivos para que 

governos, dotados de curto horizonte temporal, trapaceiem, proporcionando um 

maior crescimento econômico temporário por meio de maiores déficits, com o 

custo inflacionário total de tal política apenas vindo a tona após o colapso dos 

controles cambiais, o que pode ocorrer em outro governo no futuro. 

 Husain et al. (2005), utilizando uma especificação econométrica mais 

robusta, argumentam que objetivos de política econômica conflitantes e grandes 

desequilíbrios macroeconômicos ocasionarão um precário desempenho 

econômico, seja qual for o regime cambial adotado. A análise que desenvolvem, 

portanto, utiliza uma classificação natural, retirando o efeito de países 

classificados como freely falling, países com taxas anuais de inflação superiores a 

40%, e com múltiplas taxas de câmbio paralelas.  

 Os resultados obtidos são de que regimes de flutuação mais livre 

apresentam, em média, menores taxas de inflação do que regimes de câmbio 

controlado. É importante ressaltar que, caso os países freely falling e com câmbios 

múltiplos estivessem incluídos de acordo com suas classificações de jure, os 

resultados obtidos seriam revertidos. 
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 Os resultados econométricos, no entanto, sugerem que, para países em 

desenvolvimento, a inflação apresenta um padrão ascendente com o grau de 

flexibilidade do regime cambial. Para esses países, encontra-se que um maior 

comprometimento com a fixação da taxa de câmbio está acompanhado de menor 

inflação sem com isso comprometer o crescimento. Alternativamente, regimes 

mais flutuantes estão associados com maiores níveis de inflação, mas nenhum 

ganho evidente em termos de crescimento. 

 Para economias emergentes, a inflação também tende a ser menor em 

regimes com maior comprometimento com a fixação da taxa de câmbio do que em 

regimes mais flutuantes, embora com uma diferença menor do que para países em 

desenvolvimento (nem sempre estatisticamente significante). A conclusão dos 

autores é que esse comprometimento pode proporcionar estabilidade 

macroeconômica na forma de uma inflação ligeiramente menor, em média, porém 

estes ganhos podem ser exauridos em crises periódicas.  

 Em relação a países desenvolvidos, os resultados encontrados sugerem 

que regimes mais flexíveis podem estar associados a uma inflação menor e 

maiores taxas de crescimento, muito embora tais resultados careçam de robustez 

e significância estatística em algumas especificações. 

 Em relação à inflação, portanto, a visão institucional da escolha cambial 

parece obter suficiente suporte empírico, desde que desconsiderados os casos 

extremos de problemas estruturais e de fundamentos econômicos (HUSAIN et al, 

2005). 

 Do mesmo modo, as construções teóricas a respeito do impacto da escolha 

de regime cambial sobre o crescimento econômico e a volatilidade cambial são 

contraditórias. Como ponto favorável a controles cambiais, Dornbusch (2001) 

argumenta que menores níveis de inflação associados com regimes cambiais 

rígidos atuariam de modo a reduzir as taxas de juros internas e a incerteza, 

incentivando o investimento e, consequentemente, o crescimento.  

 Complementarmente, no caso de um grupo de países unirem suas moedas 

por meio de uma união monetária, os custos de transação podem ser reduzidos, 

ampliando o comércio entre estes países. Frankel e Rose (2002) encontram 

evidências de que expansões de comércio entre países de moeda comum não são 

sobrepostas por reduções em transações com outros parceiros comerciais, o que 

implica que a maior abertura econômica decorrente da união monetária também 

aumentaria o crescimento econômico. 
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 A favor de regimes cambiais flutuantes, Levy-Yeyati e Sturzenegger 

(2003) defendem a possibilidade de rápida realocação de recursos após choques 

reais em situações em que se verificam significantes rigidezes de preços no curto 

prazo. Calvo (1999) argumenta que a necessidade de defender os controles 

cambiais após choques externos poderiam resultar em maiores níveis para a taxa 

de juros real interna e dificuldades de crescimento. 

  Há ainda evidências de que choques nos termos de troca são amplificados 

em países que adotam regimes cambiais mais rígidos, especialmente os em 

desenvolvimento (BRODA, 2001, 2004). Edwards e Levy-Yeyati (2005), dando 

prosseguimento à análise empírica, concluem que o fato de que a assimetria nas 

respostas de produto a choques reais aumenta com a rigidez dos regimes sugere 

que controles cambiais estão associados a recessões mais longas e profundas, o 

que pode levar a um menor crescimento econômico de longo prazo. 

 Por fim, em concordância com os resultados pioneiros de Baxter e 

Stockman (1989), Husain et al. (2005) encontram que as taxas de câmbio reais são 

mais voláteis quanto maior for a flexibilidade do regime cambial. A volatilidade 

cambial é consideravelmente maior sob regimes de flutuação livre e controlada do 

que sob regimes totalmente fixos ou de câmbio controlado, desde que utilizada a 

classificação de facto para os regimes cambiais. 

 Uma questão interessante levantada a respeito da adoção de regimes 

flutuantes diz respeito à possibilidade de que a própria flutuação cambial adicione 

um elemento de volatilidade à economia. Rogoff (1999) argumenta que a 

variabilidade cambial não apresenta, na prática, nenhum efeito significante sobre 

os níveis de produção e consumo em economias avançadas, mas que podem ser 

relevantes (e negativos) para países menos desenvolvidos.  

 No entanto, mesmo que a maior volatilidade econômica tenha efeitos 

negativos, regimes de câmbio controlado podem não ser respostas apropriadas de 

política econômica, uma vez que a volatilidade pode estar apenas aparentemente 

controlada e ter efeitos reais (adversos) sobre o investimento privado por causa 

da maior incerteza envolvendo a sustentabilidade do regime. 

 Um último argumento a favor de regimes cambiais mais flutuantes é que 

regimes controlados – ou regimes intermediários com flexibilidade limitada – 

abrem espaço para atividade especulativa contra a taxa de câmbio e levam ao 

abandono do controle cambial, maxidesvalorizações e amplos custos de produção 

(LARRAIN e VELASCO, 2001).  
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 Regimes controlados podem também estar sujeitos a uma maior 

incidência de crises bancárias, uma vez que a taxa de câmbio pode se tornar 

progressivamente sobrevalorizada, enfraquecendo o sistema financeiro interno. 

Considerando a ausência – ou grande limitação – das capacidades do emprestador 

de última estância nessas economias, as autoridades responsáveis podem se ver 

incapacitadas de lidar com o desconforto financeiro instaurado (HUSAIN et al., 

2005).  

 Outra observação interessante é que o desempenho de regimes 

intermediários não é significativamente diferente do desempenho dos regimes de 

canto. Esta observação é condizente com a longevidade destes regimes e pode 

contribuir para explicar a grande proliferação (de facto) deste tipo de regime em 

países em desenvolvimento e emergentes (HUSAIN et al., 2005). 

 

5. Desdobramentos recentes e estado das artes 
 

 A literatura recente sobre o papel do desenvolvimento financeiro tem 

destacado que desalinhamentos cambiais em economias financeiramente 

dolarizadas pode também ser crucial para a escolha de regimes cambiais. Em 

particular, países com importantes passivos externos (públicos ou privados) 

podem estar mais inclinados a fixar o câmbio (seja de jure ou de facto) devido ao 

impacto deletério de fortes depreciações nominais da moeda nacional sobre a 

solvência das contas nacionais no contexto de desalinhamentos cambiais 

(EICHENGREEN e HAUSMANN, 2003).  

 Na presença desse canal, é possível que a relação positiva entre a abertura 

da conta de capital e regimes flexíveis, sugerida pelo argumento da trindade 

impossível, seja desfeita. Considerando que a abertura financeira induza grandes 

variações nos fluxos de capital que, por sua vez, levam a grandes mudanças no 

valor da taxa de câmbio, países financeiramente dolarizados podem achar mais 

conveniente fixar o câmbio do que flutuar meramente por questões prudenciais, 

fenômeno conhecido na literatura como o "medo de flutuar" de Calvo e Reinhart 

(2002). 

 Os autores argumentam que defaults e dificuldades no serviço da dívida 

geral se acumulam se a taxa de câmbio puder flutuar, o que pode ajudar a explicar 

por que, ao menos historicamente, tem existido um tendência marcada na maioria 

dos países a limitar os movimentos cambiais a bandas relativamente estreitas.  

 



  

 

 
53 

A escolha de regimes cambiais 

 

 Dotado de métodos estatísticos mais sofisticados, a pesquisa na área 

também prosseguiu de modo a identificar as relações fundamentais que 

motivariam a escolha de um determinado regime cambial em detrimento das 

inúmeras outras opções. Uma dessas relações mais relevantes é a existente entre o 

desenvolvimento financeiro e seu efeito indireto (por meio do câmbio) sobre o 

crescimento econômico de um país. 

 Seguindo essa linha, Aghion et al. (2009) percebem uma importante 

correlação entre os resíduos de equações de crescimento (o crescimento da 

produtividade total dos fatores) e o nível de flexibilidade cambial, em meio a 

diferentes níveis de desenvolvimento financeiro. 

 Os autores inicialmente empregam um modelo de crescimento monetário 

para mostrar que a volatilidade da taxa de câmbio amplifica o efeito negativo das 

restrições internas de crédito sobre o nível de investimento. Em seu modelo, a 

volatilidade cambial leva a grandes variações nos lucros das firmas. Considerando 

mercados financeiros subdesenvolvidos, a grande volatilidade de lucros reduziria 

muito a capacidade de financiamento das firmas, comprimindo seus 

investimentos, especialmente em pesquisa e desenvolvimento (P&D), o que 

eventualmente resultaria em restrições ao crescimento da produtividade do país. 

 Aghion et al. (2009) fornecem ainda evidências empíricas convincentes 

(robustas a diferentes tipos de especificação) de que maiores níveis de 

flexibilidade cambial estão associados com menores taxas de crescimento da 

produtividade quando o desenvolvimento financeiro é limitado. Avaliando as 

evidências de forma conjunta, concluem que o desenvolvimento financeiro 

desempenha um papel crucial na escolha de regime cambial dos países e que 

regimes cambiais menos flexíveis deveriam ser considerados para países com 

mercados financeiros mais precários. 

 Lin e Ye (2011), por meio de regressões logit baseadas em uma amostra 

de 102 países para o período pós Bretton Woods, encontram que o 

desenvolvimento financeiro desempenha, de fato, influência significante sobre a 

escolha de regime cambial de um país. Quanto menos desenvolvido for o mercado 

financeiro de um país, maior a probabilidade de adotar um regime cambial mais 

controlado. A análise de duração também revela que um país é mais susceptível a 

mudar de um regime cambial fixo para um flutuante à medida que seu mercado 

financeiro se desenvolve. 

 Um resultado interessante é que o desenvolvimento financeiro apenas 

afeta a probabilidade condicional de trocar ordenadamente o regime cambial fixo  
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por um flutuante, mas não as trocas desordenadas, o que sugere que o 

desenvolvimento financeiro apenas suavizaria as trocas de regime. 

 Uma nova linha de argumentação têm se mostrado importante para 

explicar diversos aspectos econômicos, dentre os quais aqueles relacionados a 

regimes cambiais: o papel das instituições políticas e sociais. No contexto da 

literatura de economia política, o desenvolvimento financeiro pode ser percebido 

como um reflexo do desenvolvimento do complexo institucional no qual o sistema 

financeiro está inserido, de modo que a relevância do desenvolvimento financeiro 

sobre a escolha de regime cambial poderia estar captando, ao menos parcialmente, 

o efeito da omissão de variáveis que representassem o desenvolvimento 

institucional.  

 A literatura de política econômica argumenta que os incentivos das 

políticas desempenham um importante papel na escolha de um regime cambial. 

Bernhard et al. (2002) apresentam uma interessante revisão da literatura de 

economia política a respeito da escolha de regimes cambiais. A literatura de 

economia política examina o papel de repartição ideológica (distribuição entre 

partidos de esquerda e direita), duração dos mandatos, governos de coalizão, 

ciclos eleitorais, federalismo, entre outros, sobre a escolha de regimes cambiais. 

 A literatura de repartição política tem mostrado que partidos com viés de 

direita são tradicionalmente mais preocupados com o controle da inflação, ao 

passo que partidos com viés de esquerda dão mais ênfase às políticas de emprego 

e distribuição de renda (ALESINA e SACHS, 1988). Entretanto, analisando a 

escolha de regimes cambiais em países desenvolvidos para o período pós Bretton 

Woods, Bernhand e Leblang (1999) não encontraram qualquer relação entre 

repartição ideológica e escolha de regimes cambiais. 

 A literatura de ciclos políticos de negócios argumenta que os políticos nos 

partidos governistas manipulam a agenda de políticas macroeconômicas antes das 

eleições, de modo a produzir rápidos períodos de aquecimento econômico e, 

assim, ganhar as próximas eleições. Consequentemente, durante a corrida para 

uma eleição, os políticos podem flutuar o câmbio, dando a si mesmos mais 

liberdade para manipular a política monetária e atingir crescimento econômico de 

curto prazo simplesmente para fins eleitoreiros. Após a eleição, estes políticos 

fixam a taxa de câmbio como uma maneira de impor disciplina sobre a economia, 

ajudando na prevenção de uma espiral inflacionária (ALESINA e ROSENTHAL, 

1995). 
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 Bernhard e Leblang (1999) argumentam que as instituições dos sistemas 

eleitoral e legislativo têm influência sobre a escolha de regimes cambiais. Em 

governos de partido único, os políticos normalmente preferem permitir que o 

câmbio flutue, ao passo que governos de coalizão podem concordar em fixar o 

câmbio simplesmente como um mecanismo para resolver os conflitos envolvidos 

na elaboração da política cambial. 

 Em contribuição mais recente, Alesina e Wagner (2006) encontram 

evidências de que países que anunciam uma taxa de câmbio fixa, mas que na 

realidade flutuam, apresentam instituições políticas e legais “ruins”, enquanto 

países que anunciam flutuarem, mas que na verdade fixam o câmbio, apresentam 

instituições razoavelmente boas. 

 É importante saber se as variáveis políticas podem influenciar por si sós a 

escolha de um regime cambial, mesmo na presença de considerações a respeito da 

estrutura econômica e financeira adjacente. Muito embora os estudos citados 

acima tenham realizado contribuições significativas, a maior parte deles não 

examinou a interação entre variáveis políticas e financeiras, assim como as 

variáveis explicativas advindas da teoria da área monetária ótima e dos choques. 

 Levy-Yeyati et al. (2010) tentam superar estas dificuldades, 

desenvolvendo um modelo empírico que engloba as principais visões teóricas 

sobre os determinantes dos regimes cambiais, o que os permite testá-las 

conjuntamente e desmascarar a relevância relativa de cada um deles. De acordo 

com os autores, trata-se de um teste abrangente de mais de 40 anos de literatura 

sobre regimes cambiais.  

 Os resultados gerais, utilizando uma classificação de facto para os regimes, 

proporcionam forte apoio para cada uma das visões teóricas (área monetária 

ótima, desenvolvimento da integração financeira e desenvolvimento de 

instituições políticas), embora algumas delas atuem diferentemente para 

economias industriais e não industriais. Em particular, encontram que as 

implicações da área monetária ótima se mantêm em ambos os grupos de países; ao 

passo que a integração financeira tende a estimular regimes flexíveis entre países 

industrializados (em concordância com a trindade impossível), mas aumentam a 

propensão a adotar controles cambiais em países não industrializados (o que pode 

estar relacionado a fortes desalinhamentos cambiais nestes países). 

 Também encontram suporte para a visão política, ainda que em uma 

versão qualificada: controles cambiais são mais prováveis se o país carece de uma 

boa trajetória institucional, mas menos prováveis se os governos forem fracos  
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demais (em termos de credibilidade e susceptibilidade a pressões) para manter os 

controles cambiais. Especificamente, os autores encontram uma correlação 

negativa entre a escolha de controlar câmbio e a qualidade institucional (um 

resultado consistente com a abordagem do "suporte político"), mas positivamente 

correlacionada com a força política do governo (indicando um problema de 

sustentabilidade).  

 Finalmente, recuperando as dummies temporais estimadas na 

especificação base para as classificações de facto, não encontram qualquer 

tendência temporal reconhecível. Destes resultados, concluem que as escolhas de 

regimes cambiais podem ser traçadas à evolução dos determinantes de regimes ao 

invés de uma mudança na visão dos méritos relativos a estes diferentes regimes. 

 Em outras palavras, seja algo positivo ou negativo, as ideias normativas 

proporcionadas pela literatura acadêmica têm influenciado na prática as políticas 

cambiais além das ocasionais reviravoltas e mudanças que caracterizaram o 

debate de taxas de câmbio ao longo dos últimos 20 anos. 

 

6. Conclusão 
 

 A literatura apresentada sugere que o desempenho de regimes cambiais 

alternativos e, consequentemente, a escolha do regime apropriado, depende em 

grande magnitude da maturidade das economias e de suas instituições. 

Dificilmente será possível estabelecer critérios gerais de decisão suficientemente 

simples e que possam auxiliar a escolha do regime cambial mais adequado a cada 

economia particular. 

 O que parece certo, no entanto, é que a ideia popular de que regimes 

controlados e intermediários são sempre problemáticos não é uma conclusão 

muito condizente com os resultados das análises empíricas mais recentes. As 

grandes diferenças estruturais que caracterizam os diferentes países, 

especialmente quando agrupados em termos de seus níveis de desenvolvimento 

econômico, abrem espaço para uma grande variedade de arranjos cambiais 

capazes de propiciar um bom desempenho econômico e uma duração significativa. 

 Ainda assim, os desenvolvimentos financeiro e institucional aparecem 

como variáveis que, apesar de negligenciadas por diversos estudos menos 

recentes na área, parecem estar relacionadas de forma bastante direta ao que se 

poderia denominar de escolha ótima de regime cambial, especialmente para os  
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países em desenvolvimento, tipicamente caracterizados por instituições mais 

frágeis, dentre as quais, instituições financeiras.   

 Por se tratar de uma linha de pesquisa recente, a relação entre 

desempenho dos regimes cambiais e o desenvolvimento financeiro e institucional 

ainda possui muito a ser explorado, de modo que possa contribuir efetivamente à 

formulação de políticas cambiais capazes de propiciar maior crescimento 

econômico e estabilidade, especialmente aos países em desenvolvimento. 

 O caso brasileiro, particularmente, apresenta importante potencial para a 

pesquisa na área, pois como sugerem Almeida et al. (2010) a recente experiência 

brasileira com a adoção de um câmbio flutuante, em meio a movimentos 

relativamente intensos de capital, faz com que os formuladores de política 

econômica claramente enfrentem os desafios impostos pelo trilema. "Então, como 

superar a 'trindade impossível' [..] está presente na atual agenda de política 

econômica" (Almeida et al, 2010, p. 16)7.13 

  Nesse sentido, a melhor compreensão de questões relativas ao papel do 

desenvolvimento financeiro e institucional sobre as possibilidades efetivas de se 

adotar um regime flutuante está obviamente em jogo no Brasil, abrindo espaço 

para a formulação mais consistente de uma política cambial adequada aos padrões 

financeiros e institucionais que caracterizam esta economia em desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
713Tradução livre do autor. 
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Resumo 

 A tendência do capitalismo é a centralização das atividades econômicas 

em um só lugar, sendo que tal processo pode gerar benefícios, os chamados ganhos 

de aglomeração. Eles podem aparecer na forma de facilidades na contratação de 

mão de obra, bem como na melhor capacitação dela, acesso a tecnologias de ponta 

e queda nos custos de transporte. Esse artigo tenta analisar tais ganhos tendo em 

vista o estudo do caso brasileiro.   

 

Palavras-Chave: Aglomeração, Economias de escala, Marshall, Brasil. 

 

  

 

 

 

 

                                                      
114Agradeço a orientação do professor Marcelo Torres e a colaboração da professora Geovana Lorena 
Bertussi. E-mail para contato do autor: t.nascimento@hotmail.com. 
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1. Introdução 
 

 Os movimentos do capitalismo levam a uma concentração e centralização 

das atividades e pessoas. Esse processo gera ganhos a produção, que a barateiam e 

facilitam o advento de novas tecnologias e um aumento da renda. Esses benefícios 

podem aparecer na escala de produção, na aglomeração das atividades ou na 

presença urbana no espaço geográfico. Ainda, esses ganhos acabam por influenciar 

ambos os fatores de produção, capital e trabalho, seus custos, escassez e qualidade. 

No Brasil, há uma visível concentração populacional e econômica na região 

sudeste, reflexo do desenvolvimento irregular e concentrado do país, tão grande 

geograficamente. Algumas iniciativas foram tomadas recentemente a fim de que 

esse quadro fosse revertido, mas nenhuma foi de grande significância, como a 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. 

 O artigo tem por objetivo analisar o processo de aglomeração econômica, 

bem como os benefícios surgidos. Para isso, o texto está dividido em três seções, 

além dessa introdução. Na primeira, tentaremos fazer uma análise teórica acerca 

dos causadores da aglomeração e as economias externas que aparecem, 

explicitando a importância da contribuição de Alfred Marshall em tal tópico. Após 

isso, iremos ver como o Brasil se insere nesse contexto, tendo por base a 

concentração dos fatores e possíveis reflexos disso no que se referem aos ganhos 

de aglomeração. Por fim, iremos propor uma possível solução para o país e 

possíveis conclusões acerca do tema. 

 

2. Aglomeração econômica 
 

 À medida que acontecem relações econômicas em uma região, há uma 

tendência para a formação de um lugar econômico central, o chamado mercado. 

Esse mercado facilita o trânsito de mercadorias e pessoas e favorece que novas 

relações sejam formadas. Conforme essa tendência à centralização vai ocorrendo, 

alguns ganhos recorrentes vão aparecendo devido à localização das atividades. 

Com uma crescente circulação de pessoas, produção de mercadorias e expansão de 

redes de transportes, há a introdução de novas tecnologias e fontes de energia no 

processo produtivo. Portanto, o natural desenvolvimento do capitalismo leva a 

uma centralização das relações que geram ganhos de aglomeração recorrentes 

desse processo (POLÈSE, 1998). 
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 Retomemos nosso argumento inicial. A evolução das estruturas de 

consumo provoca alterações na procura de produtos não agrícolas. Isso se explica 

na medida em que com alterações na demanda, os consumidores teriam mais 

dinheiro para consumir além de suas necessidades fisiológicas. Justifica-se, 

portanto, um papel restrito dos bens agrícolas. Com aumentos sucessivos de 

demanda, há um redirecionamento crescente para produtos não agrícolas, os tidos 

produtos industriais2.15As condições de produção dos bens não agrícolas 

favorecem o aparecimento das cidades pelos movimentos de centralização 

econômica. O ritmo de urbanização resulta do jogo entre a transferência 

progressiva de procura por demanda de produtos não agrícolas e o impacto das 

economias de aglomeração nos custos de produção desses bens não agrícolas. 

 Com isso, temos um cenário com uma orientação para um ambiente 

industrial/urbano, no qual é alavancado pela produtividade. Ganhos de 

produtividade são a origem do desenvolvimento econômico e se explicam pelo 

progresso tecnológico ou progresso do conhecimento3.16Aumento de renda 

significa aumento de produtividade e de bem estar que pode ser potencializado 

por meio de atividades industriais4,17sendo que elas ainda são favorecidas por 

ganhos de aglomeração, relacionados à localização geográfica e ao 

desenvolvimento tecnológico.  

 Economias de aglomeração impactam diretamente os fatores de produção, 

capital, pois há um ganho de produtividade e trabalho, com um aumento de 

demanda recorrente de aumento de salários. Então, para o desenvolvimento 

econômico, há um redirecionamento das atividades produtivas para o ambiente 

urbano, que levam a ganhos de aglomeração. Tudo isso vira um ciclo. 

 Mas esse processo de progresso de desenvolvimento se torna irregular 

nas diversas regiões. Algumas concentram mais atividades produtivas, que infere 

maior bem estar, do que outras. Com isso disparidades são originadas. Uma boa 

saída para tal problema é o incentivo para o surgimento de pólos de 

desenvolvimento, através da concepção de pólos industriais. Basta a presença de 

uma cidade, através das economias de aglomeração que ela suscita, para 

desencadear um processo autônomo de crescimento. Dinâmica desatada por in- 

                                                      
215Há de se ressaltar que por uma simplificação teórica chamaremos produtos não agrícolas de 
industriais. Alguns produtos agrícolas podem receber o título de produtos industriais, basta que 
tenham um beneficiamento.  
316Ganhos de produtividade diminuem o custo marginal de produção das mercadorias. 
417Conjunto de empresas ou estabelecimentos do mesmo setor de atividade, são favorecidas pela 
centralização geográfica da produção. 
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vestimentos direcionados, aliada à vitalidade própria do meio urbano, poderia 

favorecer o aparecimento de um centro desenvolvimentista. E para consolidar o 

avanço de uma região, seria necessária a consolidação de um pólo de 

desenvolvimento. 

 Sendo que a aglomeração pode incorrer em um papel social, pois os 

ganhos de aglomeração são maiores nas fases iniciais do desenvolvimento, 

portanto podem ser grandes catalisadores para regiões pobres recorrentes dos 

trickle-down effects5.18 

 Para tal, alguns instrumentos são utilizados, como a criação de indústrias 

motoras. Devido à diversidade de relações interindustriais, elas conseguem 

arrastar ou atrair outras, facilitando a aglomeração. 

 Outro problema para a instalação de pólos industriais é um gap de 

infraestrutura entre as regiões que pode distorcer as vantagens comparativas para 

o aparecimento de certas atividades em determinados lugares. A infraestrutura é 

importante na medida em que alarga os ganhos de aglomeração e favorece a 

circulação de pessoas e mercadorias e uma dinamização econômica. Além do mais, 

é através de melhoras em infraestrutura que o arraste tecnológico de um pólo se 

espalha para maiores regiões. 

 Para o Brasil, surge um desafio: como fazer em um país tão grande e 

desigual como o Brasil, um lugar com um desenvolvimento econômico mais 

parecido entre as regiões? 

 Aqui, temos grandes extensões territoriais marcadas por grandes 

desigualdades entre elas. Uma boa saída para reverter esse quadro, seria uma 

adoção de políticas baseadas nas vantagens comparativas, afim de que se formem 

pólos de desenvolvimento e que, naturalmente, através dos ganhos de 

aglomeração, os níveis de bem estar se equalizem em um bom nível, 

acompanhadas de investimentos em infraestrutura que permitam amenizar 

desvantagens potenciais de regiões menos favorecidas, como o Norte e Nordeste. 

Outra crítica a ser considerada para o caso brasileiro é a respeito da postura do 

governo. Muitas vezes a atuação do estado apenas fornece soluções parciais, o que 

não leva para um cenário ideal, apenas mascara o problema e adia sua solução. 

 

2.1. Economias de aglomeração 

  

                                                      
518Arraste de um pólo de desenvolvimento sobre outras regiões. 
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 Desenvolvimento econômico significa uma passagem de uma sociedade de 

nível de bem estar econômico inferior para um nível superior através de um 

aumento sustentado e prolongado da renda. Elevações sustentadas no produto 

fazem subir o nível de urbanização, sobretudo nas fases iniciais de 

desenvolvimento, sendo que a urbanização é uma consequência incontornável do 

crescimento econômico (POLÈSE, 1998). 

 E essa busca pelo desenvolvimento leva ao agente mudar as 

características de sua relação com o espaço geográfico6.19O espaço não é 

economicamente neutro. Ele implica custos, como o de transporte, comunicação, 

informação, deslocamento e, quanto maiores as distâncias, maiores os custos. Com 

isso, há uma tendência à centralização das atividades para diminuí-los, pois eles 

devem refletir os custos de oportunidades dos agentes. 

 Aumentos sustentados no produto implicam em um aprimoramento das 

atividades tipicamente urbanas, sobretudo as industriais, que se relacionam mais 

fortemente com ganhos de remuneração e formulação de novas tecnologias. A 

aglomeração urbana tem efeito positivo na capacidade de produção de muitos 

setores da atividade econômica, pois pressiona para maiores salários e aumento 

de demanda. Cidades mais dinâmicas oferecem melhores condições e melhores 

perspectivas de emprego. Atraem mais e melhor mão de obra. 

 Com a alta da renda recorrente de um ganho de produtividade, há uma 

elevação na demanda por produtos não agrícolas, um redirecionamento de 

recursos e pessoas para as cidades720e uma sobrevalorização das atividades 

urbanas como um todo (Polèse, 1998). Com isso, há uma tendência de as 

atividades produtivas se aglomerarem buscando ganhos de escala. Os fatores de 

produção, capital e trabalho, são altamente aglomerados em regiões desenvolvidas 

(ROSENTHAL e STANGE, 2008). 

 Essa tendência à centralização das atividades leva ao princípio da 

centralidade: relações de troca e outras relações entre os agentes econômicos dão 

origem a um lugar central. Alguns fatores influenciam para uma produção 

concentrada: custo de transporte e interação e economias de escala. 

 Nas economias de aglomeração8,21ou economias de custos de produção, há 

uma redução de custos devido à proximidade das atividades econômicas  
 

                                                      
619Teia de características, de relações que os homens estabelecem entre si. 
720A urbanização é uma consequência incontornável do desenvolvimento econômico (POLÈSE, 1998). 
821Ganhos de produtividade atribuível à aglomeração geográfica das populações ou atividades 
econômicas.  
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(McDONALD, McMILLEN, 2007). Esses casos relacionam-se com clusters de firmas 

e indústrias e podem incentivar o crescimento e desenvolvimento das empresas e 

regiões e, por fim, estimular produtividade, pois exploram as vantagens 

comparativas das firmas. Também podem estar relacionadas com a presença de 

externalidades em relação às outras empresas. Os ganhos pela aglomeração 

podem ser externos ou internos ao plano de produção. 

 No caso externo, fatores trazem vantagens, como ganhos de 

produtividade, mesmo a firma não arcando com todos os custos. Os custos de 

produção caem devido a fatores externos ao plano de produção da empresa, como 

ao aumento do tamanho da cidade ou tamanho da indústria. Já em economias de 

caráter interno os custos caem face ao aumento do nível de atividade da indústria.  

  No âmbito interno, a firma consegue os ganhos de produtividade através 

do melhor aproveitamento dos fatores decorrente do advento de novas 

tecnologias. Ambos os ganhos apontam para uma melhora de bem estar. 

 As economias de aglomeração podem assumir algumas formas: facilidades 

ao acesso de mercados, economias de urbanização e economias de localização. O 

fato de as firmas terem maior facilidade na procura por trabalhadores, 

consumidores e insumos pode influenciar na decisão ótima de instalação da planta 

industrial, e na localização da indústria. Isso é importante na medida em que 

regiões favoráveis à implantação de indústrias têm maior propensão à elevação de 

índices de educação e renda, ou seja, um ambiente propenso à industrialização 

favorece ao bem estar da população local (ROSENTHAL e STANGE, 2008). 

 Já as economias de urbanização ocorrem quando a expansão da área 

urbana beneficia firmas pela proximidade de uma variedade de indústrias e 

crescimento regional (OHLIN, 1933). A escala da cidade impacta na produtividade, 

pois o que importa é em qual cidade a indústria está localizada. 

 Economias de localização ou justaposição são ganhos de produtividade 

específicos de uma indústria devidos ao lugar onde está instalada. Há ganhos por 

concentração industrial na qual o tamanho próprio da indústria é o que importa. E 

mais, o local físico onde a indústria está localizada impacta diretamente nos 

custos9.22As economias de localização envolvem benefícios para firmas que expan- 

dem sua própria produção resultando em clusters industriais (OHLIN, 1933). 
 

                                                      
922Como exemplo, podemos citar a presença de uma rodovia que baratearia custos com transporte, uma 
hidrelétrica que facilitaria ganhos em energia elétrica. De uma perspectiva física, a ausência de grandes 
obstáculos naturais como desertos, furacões, montanhas também impactam diretamente a decisão das 
firmas. 
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 Como visto anteriormente, a aglomeração das atividades produtivas 

conferem ganhos externos e internos na função de produção das empresas, fatores 

que motivam o desempenho econômico e a formação de clusters10.23Quando as 

indústrias atingem certo nível de maturação, tendem a ir para locais mais 

especializados naquela atividade. Ou seja, o próprio funcionamento do sistema 

favorece o aparecimento de pólos de produção em determinadas áreas. À medida 

que as firmas vão se especializando e aprimorando suas interações começa a haver 

as chamadas economias de escala, que são quando um aumento na produção 

reduzindo os custos unitários, sendo que essas economias podem também ser de 

caráter interno ou externo. 

 

2.2. A teoria marshalliana 

 Nesse aspecto, Marshall (1920) identifica três pontos de partida dos 

ganhos de escala, as chamadas causas marshallianas de aglomeração: o 

compartilhamento de custos, agrupamento do mercado de trabalho e ganhos de 

conhecimento. 

 

1. Compartilhamento de fatores (input sharing) 

 Densidade de atividades produtivas pode facilitar ganhos de uma 

economia de escala em relação a fornecedores. Firmas que compram mais e mais 

constantemente são beneficiadas, pois tem a presença mais constante de 

fornecedores especializados. Como exemplos, podemos citar questões 

relacionadas ao transporte de mercadorias, presença de fornecedores, recursos 

financeiros e atividades complementares (bancos, mercados). 

 Com isso, há o favorecimento para a criação de complexos industriais, 

conjuntos geográficos de estabelecimentos conectados. Eles permitem a divisão de 

custos fixos, redução dos custos de interação espacial, um aumento de 

possibilidades de troca e maximização dos ganhos de especialização resultante da 

valorização das vantagens comparativas. Ainda impactam sobre a indivisibilidade 

dos custos, aqueles custos fixos que não podem ser divididos. Esses aspectos 

permitem uma aglomeração econômica mais intensa e diversificada, baseada na 

intensidade e diversidade de trocas, sobretudo nas fases posteriores do 

desenvolvimento. 

 

                                                      
1023Clusters são grupos de indústrias que mantem entre si intensas relações de trocas e inovação 
(POLÈSE, 1998).  
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2. Agrupamento do mercado de trabalho (labor market pooling) 

 Reduz os custos de procura de mão de obra1124e aumenta a qualificação 

dos trabalhadores. Cursos vão ser mais abundantes e fáceis de viabilizar. 

Trabalhadores podem se mover entre empresas interligadas mais facilmente e 

empresas incorrem em menores custos para contratar mão de obra mais 

qualificada e mais rapidamente. Concentração de empresas parecidas favorece a 

criação de um mercado de trabalho especializado. 

 No longo prazo, as pessoas interessadas para trabalhar em determinado 

setor tendem a se dirigir para tal área de presença da indústria específica, pois lá 

encontrarão capacitação e emprego com maior facilidade. Os trabalhadores mais 

habilidosos tendem a ir para a tal lugar devido aos recursos oferecidos e padrão de 

consumo. 

 Como exemplo, podemos citar a presença de faculdades ou programas de 

estudo específicos integrados a empresas. Em alguns casos, os cursos oferecidos 

são custeados pelas empresas, que visualizam na capacitação da mão de obra uma 

viabilidade para ganhos de produtividade. Mais uma vez os aspectos de 

aglomeração apontam para o desenvolvimento da região, e mais, mão de obra mais 

capacitada tende a ter melhores salários, que infere maior bem estar. Nesse caso, a 

aglomeração implicaria em ganhos sociais para as pessoas.  

 

3. Ganhos de conhecimento (knowledge spillovers) 

 Interação entre trabalhadores são facilitadas com alta concentração de 

empresas, pois os trabalhadores que interagem compartilham novas técnicas e, 

resultados de pesquisas e desenvolvimento (P&D) e desenvolvimento de capital 

humano gerados por ganhos de capacitação. Nessas situações, haverá ganhos de 

produtividade devido à interação de profissionais. Ideias fluem mais quando os 

trabalhadores têm oportunidades para se relacionar. 

 Os pontos marshallianos apontam para uma concentração geográfica de 

produção e pessoas12.25.Isso implica que uma densidade geográfica inclui 

concentração de demanda, pois as pessoas só vão a um lugar para determinado 

serviço. Ainda nesse sentido, Duranton e Puga (2001) argumentam que uma 

combinação desses fatores, cada um sendo considerada uma forma de ganho, é 

facilmente prevalente em áreas mais concentradas. 

                                                      
1124Elasticidade oferta trabalho é maior em clusters que em firmas isoladas (O’SULLIVAN, 2007). 
1225Tamanho das firmas ou concentração do mercado de trabalho atrai novas firmas. 
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 Outros fatores como clima, recursos naturais ou proximidade de recursos 

primários como produtos agrícolas podem encorajar outras firmas a se 

localizarem mais próximas de outras similares. Qualquer fator associado com 

proximidade ou densidade de população que melhore a disponibilidade de 

insumos e afetem produtividade e crescimento são canais potenciais para 

economias de aglomeração. 

 Melhoras em produtividade em economias de aglomeração implicam 

melhor demanda por trabalho, o que resulta em maiores salários e aumento de 

bem estar social (HENDERSON, KUNCORO, TURNER, 1995). Outro fator que 

influencia trabalho é o nível de capital previamente instalado (ROSENTHAL, 

STRANGE, 2004). Trabalhadores são importantes porque são os veículos 

primários das externalidades de conhecimento e ainda podem ser indicativos de 

outros fatores não mencionados, como bem estar (ROSENTHAL, STRANGEe, 

2004). 

 

2.3. Relações internacionais 

 Crescimento de produtividade determina a habilidade de uma economia 

melhorar seu padrão de vida, e é muitas vezes considerado como a principal fonte 

de diferença de renda entre países (HALL, JONES, 1999). Ele pode ser afetado 

particularmente para países em desenvolvimento por ligações internacionais ou 

transferência de tecnologia. 

 São quatro os canais principais de relações internacionais: 

 

1. Participação estrangeira ou investimento externo direto (FDI) 

  Principal canal de transferência internacional de tecnologia. FDI realizado 

por empresas multinacionais tem defendido como fonte primária de difusão de 

tecnologia e crescimento econômico para os países em desenvolvimento. Canal 

chave para transferência de conhecimento, habilidade e tecnologia, especialmente 

vindos de países industrializados para países em desenvolvimento (BLÖMSTRÖM, 

KOKKO, 1998). 

 

2. Learning by exporting (aprendizado por exportar) 

 Outro ponto comum na obra de Marshall (1920) é sua relação entre 

ganhos de produtividade associados ao aumento da produção. Ao se aumentar a 

demanda por produtos nacionais, o que acontece com a elevação nas exportações, 

a produção interna passa a ser mais eficiente via ganhos por divisão de trabalho à  
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lá Smith. Portanto, a exportação incentiva a competição internacional, e visa o 

aumento da eficiência do trabalho. 

 

3. Licenciamento estrangeiro 

 Em países em desenvolvimento, é comum importar uma tecnologia 

produzida em outro país ou cuja patente não seja nacional. O licenciamento 

estrangeiro serve para facilitar o acesso a tecnologias de ponta sem quebrar 

patentes. O pagamento de royalties é associado a esse ponto. 

 

4. Tecnologia inclusa nos bens intermediários e importação de capital 

 Esse contato com o mercado internacional é importante na medida em 

que empresas multinacionais são mais produtivas que suas concorrentes nacionais 

e que a presença de empresas multinacionais tem um impacto positivo no 

desempenho das empresas nacionais. E mais, essa transferência de tecnologia é 

importante na medida em que se viabiliza o acesso a tecnologias de ponta para 

países periféricos. Multinacionais são maiores, pagam mais, contratam mais e tem 

uma quota maior de exportação de vendas e quota de importação de materiais e 

insumos (PAUL, YASAR, 2008). 

 Como as firmas que participam de mercado internacional são mais 

produtivas, quanto mais dinamizado for o mercado que a firma estiver inclusa, 

devido aos ganhos de aglomeração, maiores são as chances de ela produzir um 

melhor serviço e levar maior desenvolvimento para a região que ela está inserida.  

 

2.4. Infraestrutura 

 Outro fator muito importante é a infraestrutura. Ela fornece o conjunto de 

elementos que possibilitam a produção de bens e serviços de uma sociedade, 

sendo que sua qualidade impacta diretamente nas firmas13
.
26No sentido de 

aglomeração, investimentos em infraestrutura causam ganhos de economia de 

escala (externos e internos) diminuindo custos de transporte, acesso a mercado e 

lugares, dinamização no contato com pessoas. Essa é uma grande diferenciação 

para a decisão de firmas e a disparidade econômica regional. Uma vez que um 

lugar não possui as condições necessárias para abrigar determinada produção, o  
 

                                                      
1326Infraestrutura local afeta positivamente o desempenho das empresas, mas têm que ser 
considerados os custos sociais do capital, ou seja, o retorno que ele vai dar a partir da implantação de 
uma nova planta industrial no local. 
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desenvolvimento acarretado por sua instalação não será viabilizado, ou acontecerá 

em menor escala.  

 A infraestrutura é importante, pois ela cria empecilhos e restrições para o 

beneficiamento de ganhos de aglomeração em determinados lugares. Por exemplo, 

citaremos uma estrada ou um porto. Caso não haja esse porto, produções em 

grande escala seriam dificilmente exportadas, o que inviabilizaria a instalação de 

empresas de maior porte. Com isso, os benefícios recorrentes, como salários e 

tecnologias não seriam repassados à população. 

 No Brasil presencia-se um cenário no qual se tem concentrado na região 

Sudeste grande parte da produção nacional. Nos últimos anos vê-se uma 

disseminação de algumas regiões para outros lugares, como triângulo mineiro, 

Centro-Oeste, e sul da Bahia. Muito se explica ao avanço das fronteiras agrícolas e 

investimentos em infraestrutura do governo. Mesmo assim esse processo se 

mostra tímido e o gap produtivo entre as regiões, seja pelas condições físicas e 

institucionais, seja pela mão de obra disponível ainda são muito desiguais. Os 

ganhos de aglomeração recorrentes ficam presos, o que explicaria a concentração 

de pobreza em grande parte no Nordeste e Norte do país. 

 Nas próximas seções iremos analisar esse processo de concentração 

econômica no país, com possíveis movimentos de descentralização nos últimos 

anos. Após isso, examinaremos os fatores capital e trabalho para inferir como tal 

processo de centralização produtiva no Brasil pode impactar nos ganhos de 

aglomeração e desigualdade de bem estar. 

 

3. Caso brasileiro 
 

 Após mais de 50 anos de políticas de desenvolvimento regional, o Brasil 

não alcançou grandes mudanças a fim de que se reduzissem de forma satisfatória 

as disparidades entre as diversas regiões do país, sendo que o momento atual do 

país é propício para a implantação de uma estratégia de desenvolvimento regional 

(CARLEIAL, CRUZ, 2012).  

 Grande referência na formulação de políticas regionais no Brasil, Celso 

Furtado já argumentava que o subdesenvolvimento é uma produção do próprio 

desenvolvimento do capital, em certas circunstâncias, e apresenta como 

características centrais a heterogeneidade estrutural, a ausência de um núcleo 

inovador, como os países desenvolvidos tiveram, e uma incapacidade de 

diversificação produtiva oriunda de uma vulnerabilidade externa. Isso marcou o  
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processo de substituição de importações brasileiro no qual cada etapa de 

crescimento era sustada pela incapacidade de financiar uma nova etapa 

(FURTADO, 2000). Essas características possuem implicações significativas para a 

constituição dos mercados de trabalho e, ainda, condicionam um padrão desigual 

de distribuição de renda. Os novos acontecimentos podem ajudar a mudar esse 

quadro. 

 No Brasil há desigualdades de renda, de estrutura produtiva, do padrão da 

divisão social do trabalho em escala regional (MAGALHÃES, MIRANDA, 2009). 

Durante o século XX, houve no país uma rápida industrialização e urbanização, 

tendo o Sudeste como grande centro, principalmente no eixo Rio de Janeiro- São 

Paulo. Em 2007, 45% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro foram gerados 

nesse eixo (IPEA, 2010a).  

 Há de se destacar a postura adotada pelo governo nos últimos 30 anos. O 

país abandonou a coordenação nacional de políticas de desenvolvimento regional, 

inaugurada com a criação da SUDENE, esvaziou os órgãos de planejamento 

regional e apostou que a mera presença de subsídios, incentivos fiscais e a guerra 

fiscal entre os estados federados pudessem resolver a questão via mercado 

(CARLEIAL, CRUZ, 2012). Como grandes conquistas não foram alcançadas, ainda 

há espaço para a concepção de políticas para resolver tal problema. O momento 

atual da economia e da sociedade brasileiras favorece muito uma mudança que 

promova a redução das desigualdades regionais do país. 

 O Brasil, hoje, está em uma posição favorável na conjuntura mundial. É um 

país integrado ao movimento mundial de bens e serviços, compõe o pequeno 

grupo de países que cresce a um ritmo significativo (especialmente após a crise 

internacional deflagrada em setembro de 2008), diversificou o destino de suas 

exportações, reduzindo a dependência americana, e constrói uma estratégia de 

aproximação mais efetiva com a América do Sul e com a África. No âmbito 

nacional, há a descoberta do pré-sal. 

 Investimentos em curso na área de petróleo e gás, indústria naval, 

siderurgia, papel e celulose, e soja acontecem, num percentual relevante, nas 

regiões Nordeste e Centro-Oeste; a construção das hidroelétricas acontece no 

norte do país, e as explorações do pré-sal atingem uma parte importante do 

território nacional. Isso faz com que as oportunidades econômicas também 

aconteçam fora do eixo centralizador Rio- São Paulo. 

 Além disso, o país ampliou o número de universidades federais públicas e 

instituiu um grande número de institutos federais tecnológicos, tendo ampliado 
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também o incentivo para cursos profissionalizantes de nível médio, numa parceria 

entre União, estados e municípios. A ocupação territorial da expansão das 

universidades federais e dos institutos federais constrói um mapa que evidencia 

uma relativa descentralização das possibilidades produtivas do país. 

 

3.1. Brasil nos últimos anos 

 Quando observamos a distribuição da população, vemos que a região 

Sudeste concentra grande parte da população, com 42,12% em 2010; a região 

Nordeste, por outro lado, contava no mesmo ano com 28% da população. No 

entanto, as desigualdades passam a ser mais marcantes, comparando-se o total da 

pobreza extrema, pois a região Nordeste concentrava mais de 66% do total dessa 

pobreza, em 2008 (IPEA, 2010c). 

 A concentração de pessoas no Brasil pode salientar um processo de 

concentração econômica, o que é corroborado pelos índices de pobreza 

predominantes no Nordeste.  Essa disparidade de renda pode ser explicada como 

reflexo de ganhos de aglomeração que ocorrem em determinados lugares devido à 

concentração de pessoas, como por exemplo, ganhos de transporte e comunicação.  
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Figura 01: Taxa de crescimento populacional nos municípios 2000-2010. 

Fonte: IBGE/censos demográficos. Elaboração: Ipea (2010c). 

 

 Os dados demográficos apresentados pela figura 01 refletem de certa 

maneira uma dinâmica econômica regional e dos municípios do Brasil, pois 

indicam o movimento migratório populacional no país. Pelo mapa vê-se uma 

desaceleração no crescimento populacional nos grandes centros do Sudeste frente 

a uma taxa mais significativa no Centro-norte do país, mas mesmo assim a 

população continua fortemente concentrada no Sudeste. No entanto, a distribuição 

das atividades econômicas se mostra ainda mais concentrada que a populacional.  

 

 
Figura 02: Participação do PIB regional no PIB brasileiro. 

Fonte: IBGE. Elaboração: Ipea. 

 

 Analisando a figura 02, a região Sudeste ainda se mostra muito importante 

para a economia brasileira, respondendo em média por 60% da produção do país 

entre 1939 e 2006. Ainda nota-se que mesmo com políticas de desconcentração 

econômica, a participação das regiões mostra-se estável ao longo do tempo. A 

título de destaque temos o Centro-Oeste, saltando para quase 10% da renda 

nacional, principalmente a partir de 2001, beneficiado em grande parte pelos 

avanços no setor agropecuário. 

 Observe pela figura 03 que três macrorregiões estão acima da média 

nacional: Sudeste, Sul e Centro-Oeste, enquanto Norte e Nordeste estão bem abai- 
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xo da média nacional. O Nordeste, por exemplo, em 2008, apresentava um PIB per 

capita em torno de 40% da média nacional. Não obstante, é possível observar um 

processo de convergência ainda muito lento, com a tendência ainda muito pequena 

de crescimento dos PIBs per capita para as regiões mais pobres. 

 

 
Figura 03: Comparação dos PIBs per capita entre as regiões. 

Fonte: IBGE/Contas nacionais. Elaboração: Ipea. 

 

 
Figura 04: Nível do PIB e taxa de crescimento médio entre 

1995 e 2008 dos estados brasileiros. 
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Fonte: IBGE/Contas nacionais. Elaboração: Ipea. 

 

 A inclinação negativa da figura 04 revela este processo de convergência, 

pois estados mais pobres tendem a crescer mais rapidamente que estados mais 

ricos, mas mesmo assim ele segue em ritmo lento. 

 Com políticas recentes de transferência de renda, ampliação do valor real 

do salário mínimo, aumento do acesso ao crédito, aumento da formalização dos 

trabalhadores, os rendimentos médios no país têm crescido significativamente, 

por exemplo, citemos o Nordeste que entre 2004 e 2009 o rendimento real nesta 

região aumentou a uma taxa próxima a 5%. Aliado a este processo de crescimento 

do rendimento real dos trabalhadores, observam-se a ampliação do emprego e o 

crescimento da formalização, isto é, de trabalhadores cobertos pelo sistema de 

seguridade social. Em 2001, perto de 45% dos trabalhadores tinham cobertura 

formal da seguridade social; em 2009, este percentual chega a quase 56% dos 

trabalhadores, num período de forte expansão do emprego formal (CARLEIAL, 

CRUZ, 2012). Este fato ocorre em todas as regiões, mas tal reforço em prol da 

seguridade social afirma um caráter social por parte do governo e reforça 

programas de transferência de renda. Uma vez que grande parte dos beneficiários 

recebe seus auxílios atrelados ao salário mínimo, qualquer alteração nele resulta 

em grandes choques de demanda. Isso ajuda a criar demanda que sustente 

possíveis produções em regiões primariamente frágeis e criem vantagens para a 

instalação de firmas, possibilitando a criação de pólos de desenvolvimento. 

 Não obstante este crescimento nota-se novamente a diferença na 

estrutura produtiva das regiões que pode acarretar diferenças significativas entre 

as regiões. 

 A figura 05 apresenta os quatro setores responsáveis pela maior 

participação percentual na criação de emprego entre 2003 e 2008. Nota-se 

claramente que a administração pública é um setor de destaque, aparecendo como 

um setor relevante em todas as regiões, com exceção da região Sudeste. Nas 

regiões Norte e Nordeste, são o comércio e a administração pública os setores que 

mais contribuíram para a criação de empregos.  

 Ainda que estas regiões tenham carências explícitas, notadamente em 

educação e saúde, é bastante relevante observar a diferença na composição do 

emprego gerado. No Sul e no Sudeste a indústria de transformação é responsável 

por 25% e 18% do total do emprego gerado no período. No Norte e Nordeste, o 

percentual fica abaixo de 10% e 15%, respectivamente. Outro ponto relevante na  
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criação de empregos formais é a ampliação do comércio e da construção civil, 

reflexo da expansão de consumo e aquisição de imóveis decorrentes da 

incorporação de novos segmentos à classe média brasileira em anos recentes. 

 

 
Figura 05: Brasil - Setores da atividade econômica com maior participação 

percentual na variação do emprego formal entre 2003 e 2008 por macrorregião 

Fonte TEM/Rais. Elaboração: Ipea.  

 

 
Figura 06: Distribuição setorial do PIB entre as macrorregiões brasileiras (em %). 

Fonte: IBGE apud Ipeadata. Elaboração: Ipea. 

 

 A respeito da distribuição setorial, vê-se uma tímida desconcentração do 

PIB do Sudeste, tanto para o setor industrial quanto para o setor agropecuário. 

Isso pode ser reflexo de iniciativas governamentais, como programas de 

investimento e facilidades ao crédito. Por outro lado há de se ressaltar quais ativi- 
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dades estão migrando para fora da região, como mostrado nas figuras 07 e 08. 

Mesmo com sua participação setorial relativa caindo, sua parcela na renda 

nacional é inalterada, o que salienta que o valor agregado do Sudeste é superior ao 

das outras regiões, ou seja, ganhos em produtividade compensam a migração 

produtiva de algumas atividades. 

 

 
Figura 07: Mediana do número de estabelecimentos por Cnae no ano de 1997. 

Fonte: Relação Anual das Informações Sociais (Rais). Elaboração Ipea. 

 

 Novamente, a concentração das atividades fica patente com o diferencial 

na estrutura produtiva das regiões. Em São Paulo vemos uma concentração de 

uma indústria mais diversificada, bem como na região Sul do país. No Nordeste, as 

capitais se destacam como fonte de diversificação, mas a evolução entre 1997 e 

2007 indica uma pequena ampliação das firmas em direção ao Centro-Oeste, Sul da 

Bahia e de Santa Catarina.  

 Com isso, temos um cenário no qual as pessoas e a produção estão 

localizadas em um só lugar, a região Sudeste, principalmente no eixo Rio-São 

Paulo, ou regiões próximas. As situações de disparidades na renda seriam um 

reflexo disso. Os ganhos de aglomeração são restritos, o que facilita a concentração 

da renda em um só lugar. A localização das empresas também ganha importância,  
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pois com mercados mais concentrado em um só lugar, a dispersão das fábricas iria 

se inviabilizar. Isso deixa as tecnologias e capitais mais presos, o que concentra 

mais a economia. Pelo lado da mão de obra também se vê tal semelhança. A 

concentração numérica de pessoas per se já significa que ganhos por contato de 

profissionais e facilidade de contratação são mais visíveis no Sudeste. A seguir 

veremos que não é só isso que ocorre. Disparidades educacionais também 

corroboram para um cenário desigual entre as diversas regiões do país, sobretudo 

em relação ao Sudeste. 

 
Figura 08: Mediana do número de estabelecimentos por Cnae no ano de 2007 

Fonte: Relação Anual das Informações Sociais (Rais). Elaboração Ipea. 

 

 Diversificação geográfica no emprego da indústria de transformação 

indica um processo também de descentralização dos ganhos de escala. Um reflexo 

disso pode ser o encarecimento do financiamento produtivo em um grande centro, 

São Paulo, e com advento de novas tecnologias de comunicação e transporte 

favorece essa dispersão pelas demais regiões. Há de se ressaltar que mesmo com 

uma descentralização, as regiões afetadas foram próximas a São Paulo e regiões 

que se beneficiaram pela expansão da fronteira agrícola, caso do Centro-Oeste, 

triângulo mineiro e sul da Bahia. Isso se dá na medida em que o setor agropecuário 

atrai recursos e favorece a implantação de novas atividades na região, reflexo de 

ganhos de centralização.  
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 Outra evidência relevante para a análise do mercado de trabalho 

brasileiro é a ampliação da média de anos de estudo, expansão ainda mais 

relevante para as regiões mais pobres. A figura 09 destaca estes valores da 

evolução dos anos médios para os brasileiros com 15 anos ou mais. Ainda que o 

Norte e o Nordeste continuem a ser as regiões com os menores médias de anos de 

estudo, essas regiões estarão acompanhando a tendência de crescimento dos anos 

de estudo do Brasil nas décadas de 1990 e 2000, reflexos também de políticas de 

universalização de ensino básico. Contudo, a média dos anos de estudo do país 

ainda é bastante baixa se comparada à internacional, e sua ampliação é colocada 

como um objetivo para os anos a vindouros. 

 

 
Figura 09: Brasil e grandes regiões: média de anos de estudo de instituição 

formal, segundo categorias selecionadas – 1992 a 2008. 

Fonte: Microdados da PNAD/IBGE. Elaboração: Ipea. 

 

 Como mostrado pela figura 09, pelos anos de estudo, nós vemos também 

que a convergência é gradual. A região Sudeste, tida como a mais desenvolvida 

apresenta índices sempre superiores, sendo que as demais regiões apenas tendem 

a uma aproximação recentemente. Isso pode ser reflexo da dispersão produtiva ao 

redor do país, o que alavanca as necessidades de mão de obra mais qualificada em 

outros lugares, e a melhora nos padrões sociais, que abrem espaço para maior 

qualificação da população, em vez de se dirigirem diretamente para o mercado de 

trabalho. 

 Somando-se ainda a este processo de investimentos mais bem 

distribuídos em termos regionais estão em curso a criação de uma rede de escolas 

federais – Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETS) – e a 

descentralização de universidades federais que, além de capacitar mão de obra em 

diversas regiões, poderão auxiliar as empresas na obtenção de novos produtos e 

processos de inovação. 
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 Além do quadro geral aqui apresentado, é importante destacar uma maior 

preocupação com os investimentos no Brasil, especialmente através do chamado 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Há uma ampliação das inversões 

públicas e, em especial, percebe-se alguma desconcentração regional dos 

investimentos. Tal fato pode ser observado, por exemplo, através dos desembolsos 

do BNDES, aumentados em R$ 45 bilhões em 2009, uma elevação de quase 50% 

em relação aos períodos anteriores. Quando se compara a distribuição regional, 

nota-se que as regiões menos desenvolvidas do Norte e do Nordeste praticamente 

duplicaram a participação nos desembolsos. A construção de refinarias e 

investimentos ligados à cadeia de petróleo e gás abre oportunidades para novos 

empreendimentos que possam alterar a estrutura produtiva destas regiões, 

através de investimentos que complementem esta cadeia de produção. 

 

4. Conclusão 

 
 Ao decorrer do artigo descrevemos o quão importante é para o 

desenvolvimento do país a intensificação e diversificação da atividade industrial 

ao longo de seu território, através de ganhos no mercado de trabalho, 

disseminação de tecnologias e compartilhamento de custos. Em regiões mais 

industrializadas tem-se maior escolaridade, maior renda e maior estabilidade 

econômica. 

 Para o caso brasileiro tem-se um cenário altamente concentrado nas 

regiões centro-sul do país, Sudeste concentrando cerca de 60% da renda nacional 

ao longo de 70 anos, enquanto temos o Nordeste representando apenas 15% no 

mesmo período. Além disso, não é só a produção que se mostra aglomerada em um 

só lugar. A população também se adéqua a esse argumento, o que limita ganhos de 

interação entre trabalhadores e acesso à mão de obra por parte das empresas. E 

mais, o fator mão de obra é decisivo nesse aspecto de concentração, pois há uma 

grande discrepância do nível de escolaridade entre as regiões, o que fornece os 

incentivos à localização das empresas no Sul e Sudeste, esta tendo 8,1 anos de 

estudo enquanto no Nordeste a média é de 6,2 anos. Esses dados revelam 

incentivos bem claros às firmas para sua localização mais ao Sul do Brasil. 

 Mas também podemos ver que ao longo dos últimos anos, houve uma 

tendência de desconcentração das atividades industriais do Sudeste, 

principalmente saindo de São Paulo. Mudanças nos setores de transportes e o 

advento de tecnologias de ponta no setor agropecuário favoreceram a expansão  
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das indústrias para o Sul, Centro-Oeste, Minas Gerais e sul da Bahia. Esse 

argumento pode ser explicado na medida em que os custos ficaram muito altos em 

São Paulo, o que viabilizou a mudança de fábricas para regiões mais distantes, mas 

que mesmo assim, essa mudança não foi muito radical, mantendo certa 

proximidade com o centro paulista. 

 Por sua vez, o governo brasileiro está tentando articular algumas medidas 

que reverta essa situação e que leve o progresso recorrente da indústria para todo 

o país. Atitudes como programas de distribuição de renda, facilidade no acesso ao 

crédito e expansão e interiorização das universidades apontam para tal fato. Está 

nítida a intenção de desconcentrar a produção brasileira, porém essa postura 

ainda se mostra bastante tímida tendo por base a disparidade e a gravidade de tal 

problema. Vemos o governo apenas atacando pontos isolados, não havendo uma 

articulação e uma tendência central para as suas medidas. Outros tópicos 

importantes pouco têm sido abordados, como uma diminuição do gap de 

infraestrutura entre as regiões, desburocratização para as empresas, redução de 

impostos, que seriam bem importantes para atenuar a disparidade não são 

prioridade. 

 A desconcentração industrial é importante para o país, principalmente 

para o Brasil que está vivendo uma fase de crescimento econômico forte nos 

últimos anos, mas que isso deve ser tratado de forma séria e, que os governantes 

tenham em vista que há muito trabalho a ser feito nesse ramo, e para tal, políticas 

consistentes e articuladas são importantes para a situação ser revertida. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma revisão literária sobre a 

formação de bolhas especulativas, de forma a compor um aparato teórico que 

permita avaliar a alta recente nos preços dos imóveis no Brasil e, em particular, no 

Distrito Federal, levando em consideração os possíveis desdobramentos das 

políticas governamentais de investimento em infraestrutura e fomento do setor da 

construção civil, e de forma a investigar a questão motivadora do artigo: se a alta 

dos preços no mercado imobiliário pode estar relacionada ao surgimento de uma 

bolha especulativa no setor. 

  

Palavras-Chave: Bolhas especulativas, Mercado Imobiliário, Economia Brasileira, 

Distrito Federal. 
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1. Introdução 
 

Os preços dos imóveis e alugueis no Brasil passaram por continuada 

elevação nos últimos anos até atingirem a grande valorização refletida nos altos 

preços de venda e locação atualmente. Apesar da alta nos preços, ainda persiste 

uma grande demanda por imóveis, o que demonstra a intensa valorização que o 

setor habitacional está vivenciando. 

São muitos os motivos que levaram ao aquecimento do mercado 

imobiliário brasileiro nos últimos anos. Pode-se citar, por exemplo, os 

investimentos governamentais em infraestrutura pela proximidade dos grandes 

eventos da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, que têm gerado um 

grande afluxo de capitais no setor da construção civil de forma a aquecê-lo e 

pressionar a sua cadeia de custos de forma geral.  

Esta pressão de demanda no setor imobiliário também parte de outros 

fatores macroeconômicos, como a queda na taxa de juros atrelada a uma expansão 

do crédito imobiliário, que hoje é subsidiado pelo governo e tem captação 

destinada de 65% dos capitais investidos em poupança, o que tem facilitado o 

acesso ao mercado imobiliário por novos segmentos socioeconômicos. Além disso, 

a próprio aumento da renda per capita a partir do crescimento econômico 

vivenciado no país nos últimos anos também abre espaço para o acesso de mais 

pessoas ao mercado.  

O Distrito Federal, em particular as regiões mais próximas do Plano Piloto, 

é um exemplo da intensa valorização no setor imobiliário, o que é ainda mais 

agravado pelas particularidades no perfil socioeconômico da população 

brasiliense e também pelos grandes entraves à liberação de terrenos para 

construção na capital federal. 

A questão é avaliar até que ponto este aquecimento artificial se sustentará 

sem estimular uma crise no mercado imobiliário. Diante deste cenário, a 

possibilidade de formação de uma bolha especulativa no preço dos imóveis de 

Brasília é uma questão que tem sido bastante fomentada pela mídia e 

frequentemente levantada por especialistas e acadêmicos, como em Lima Júnior 

(2011) e Mendonça e Sachsida (2012), por exemplo. 

Esta é a questão motivadora do presente trabalho, no sentido de que ele se 

propõe a avaliar tal possibilidade a partir de uma revisão da literatura sobre 

bolhas e um estudo acerca das características do mercado imobiliário brasileiro,  
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fazendo um contraponto com o caso do Distrito Federal, um mercado bastante 

particular frente às demais regiões do país. 

É importante deixar claro, desde o primeiro momento, que há grandes 

entraves e limitações no estudo do tema. Isto se deve primeiramente por não 

haver na academia um consenso sobre a própria definição de bolha especulativa. 

Os eventos especulativos são um tema bastante delicado de se tratar por trazerem 

à tona muitas vezes questões difíceis de serem esclarecidas como, por exemplo, 

irracionalidade dos agentes econômicos e também questões não observáveis, 

como as expectativas. 

Além de dificuldades na esfera teórica, o tema também é permeado por 

dificuldades na apuração e tratamento dos dados referentes aos preços dos 

imóveis e dos alugueis, muito difíceis de serem obtidos com uma confiabilidade 

que permita compor o mesmo perfil de imóveis ao longo do tempo. No Brasil, este 

problema se agrava, porque os registros e cartórios de imóveis não têm um banco 

de dados público e de fácil acesso e pela carência de pesquisas para uma análise 

precisa sobre a possibilidade de uma bolha no mercado brasileiro de imóveis. 

A par deste problema no acesso e na confiabilidade dos dados, deve-se 

recorrer a outras possibilidades no levantamento de dados. As informações podem 

ser obtidas ou por meio de questionários encaminhados às instituições que 

financiam os imóveis, ou então a partir dos anúncios de imóveis para venda e 

locação. 

Apenas para fins de esclarecimento, dentre os indicadores utilizados neste 

trabalho para avaliar o mercado imobiliário brasileiro, o Índice Bolha e o Boletim 

do Sindicato da Habitação do Distrito Federal (SECOVI-DF) recolhem os dados a 

partir de questionários enviados às instituições financeiras, enquanto os dados da 

FIPE-ZAP, um índice de preços de imóveis e alugueis desenvolvido em uma 

parceria entre a FIPE e a ZAP IMÓVEIS, baseia-se nos preços de imóveis 

anunciados neste site228. 

Por estas razões, a identificação empírica de uma bolha é um trabalho 

deveras desafiador para os pesquisadores e, portanto, a identificação 

propriamente dita de uma bolha no preço dos imóveis foge ao escopo e às 

pretensões deste trabalho, que aspira apresentar de forma esclarecedora a 

discussão acadêmica a respeito das bolhas e, a partir de um estudo do mercado 

imobiliário brasileiro, contribuir para uma melhor percepção do seu contexto 

atual, no que tange ao andamento do mercado imobiliário. 

                                                      
2 A metodologia no cálculo do índice FIPE ZAP pode ser obtida em FIPE (2011). 
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Para isso, o artigo iniciará o estudo sobre o tema fazendo uma revisão de 

literatura sobre a formação de bolhas especulativas, procurando defini-las e 

entender seus fatores desencadeadores, bem como analisar criticamente a 

literatura, percebendo suas contribuições e limitações em explicar a realidade do 

mercado de imóveis no Brasil. 

Em um segundo momento, aspira-se o entendimento da situação atual do 

mercado imobiliário brasileiro, e das razões para o grande aquecimento deste 

setor, observando de que forma as políticas governamentais atuais podem estar 

contribuindo para a alta dos preços no mercado e o porquê disso ser relevante ao 

avaliarmos a possibilidade de romper uma crise a partir de uma bolha 

especulativa nos preços dos imóveis. Esta seção também fará uma exposição dos 

principais argumentos dos especialistas que acreditam e que refutam a ideia de 

que uma bolha especulativa esteja sendo formada no preço dos imóveis no Brasil. 

Logo após, o trabalho realiza uma análise aplicada especificamente à alta 

dos preços dos imóveis do Distrito Federal, explicando porque este mercado se 

difere dos demais e que fatores geram efeitos tão agravados sobre os preços dos 

imóveis nesta região em particular. 

Finalmente, após o esclarecimento de todas estas questões, o artigo almeja 

trazer contribuições aos estudos sobre o tema, por meio de conjecturas sobre a 

possibilidade de existir ou não uma bolha no Brasil, a partir de toda a literatura 

estudada. 

 

2. Revisão de literatura sobre bolhas especulativas 
 

A literatura relacionada ao estudo teórico e empírico da formação de 

bolhas especulativas tem sérias limitações, primeiramente, pela própria 

dificuldade em se definir formalmente uma bolha sem passar por questões 

complicadas de serem examinadas na economia como, por exemplo, 

irracionalidade dos agentes econômicos e expectativas, que são dificilmente 

observáveis. 

Garber (1990) faz diversas críticas a este problema, afirmando que os 

eventos especulativos têm despertado o interesse dos economistas, que parecem 

ter se apegado a interpretação da bolha e negligenciado um exame dos potenciais 

fundamentos do mercado, antes de associarem um evento especulativo ao 

inexplicável, ou de declarar uma bolha.  
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Embora os eventos especulativos sejam muito discutidos na literatura e 

bastante explorados pela mídia, o termo “bolha especulativa” ainda n~o tem uma 

definição consensual na academia e mesmo o conceito mainstream é difícil de ser 

esclarecido e implica dificuldades na identificação empírica desses eventos, por 

estar baseado em expectativas. 

Existem muitas concepções diferentes do que de fato caracterizaria uma 

bolha especulativa. Nunes (2009) diz que “se houver eficiência de mercado, ent~o 

os preços das ações só vão variar se os investidores reagirem a uma nova 

informaç~o relacionada aos fundamentos”. Ou seja, os preços seguem um 

andamento e qualquer desvio sistemático em relação ao valor fundamental deve 

ser considerado uma bolha. 

 A noção que normalmente é associada à formação de uma bolha é a 

existência de irracionalidade no comportamento dos agentes econômicos, que 

acreditam que o preço irá se valorizar independentemente dos fundamentos de 

mercado ou por um grande período de tempo.  

O problema dessa definição é exatamente ela assumir a irracionalidade 

como fundamentadora da crise decorrente do estouro da bolha, o que acarreta 

várias dificuldades no estudo da questão. 

O verbete no dicion|rio Palgrave’s define bolha por “qualquer 

empreendimento comercial instável ou doentio acompanhado por um alto grau 

especulativo” e cita como exemplos os episódios da Tulipmania e as bolhas das 

Companhias Mississipi e South Sea. Ou seja, uma definição pautada na presença de 

especulação. 

Já a perspectiva mainstream, também se pauta na existência de um alto 

grau especulativo, mas ela adiciona a noção de que esta especulação vem 

acompanhada de uma assimetria de informação, ou de grande presença de 

investidores mal informados especulando. Stiglitz (1990), página 13, apresenta a 

definição de bolha de acordo com a abordagem mainstream: 

 
“(...) if the reason that the price is high today is only because 
investors believe that the selling price will be high tomorrow - when 
"fundamental" factors do not seem to justify such a price - then a 
bubble exists. At least in the short run, the high price of the asset is 
merited, because it yields a return (capital gain plus dividend) equal 
to that on alternative assets.” 

 

Garber (1990) também entende bolha sob esta mesma perspectiva, 

defendendo que alguns episódios tão amplamente consagrados na literatura como  
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casos típicos de bolha, como o caso da Tulipmania, por exemplo, na verdade não o 

seriam, porque haveria explicações nos fundamentos de mercado que 

justificassem o comportamento dos agentes econômicos para aquela situação. Ou 

seja, a bolha somente existiria se os agentes agissem de forma antagônica aos 

fundamentos de mercado, por exemplo, investindo em um ativo cujos 

fundamentos de mercado não pareçam justificar um retorno vantajoso. 

Neste mesmo sentido, para Blanchard (1979), o criador do modelo 

pioneiro sobre bolhas na literatura, são as expectativas autorrealizáveis o 

principal fator desencadeador da bolha, no sentido de que as expectativas se auto 

realizam e direcionam o preço corrente no sentido das expectativas, de maneira 

independente dos fundamentos. 

Entretanto, esta definição é bastante genérica e não provê explicações das 

causas ou dos motivos que possam desencadear tais eventos especulativos. Assim, 

devem-se procurar perspectivas sobre o tema que explicam também os fatores 

que potencialmente estarão relacionados ao aparecimento de uma bolha nos 

preços de ativos. 

A Escola Austríaca apresenta as políticas governamentais errôneas ou mal 

gerenciadas como o principal fator que faz com que os agentes sejam levados a 

direcionar seus investimentos de modo a cometer erros sistemáticos de avaliação. 

Ou seja, o governo, através de sua interferência abusiva ou mal planejada de 

manipulação da taxa de juros ou do direcionamento do crédito, por exemplo, 

geraria um sinal exógeno que poderia influenciar o comportamento dos agentes 

econômicos, ao nortear erroneamente as suas expectativas.  

Assim, contrariamente a uma das visões mais recorrentes sobre o fator 

gerador de bolhas especulativas, a Escola Austríaca diz que uma bolha de mercado 

não surge a partir de um comportamento irracional dos agentes, mas sim em 

consequência de um sinal exogenamente criado que faz com que os agentes – 

agindo racionalmente - direcionem de forma equivocada ou incoerente com os 

fundamentos de mercado os seus investimentos em determinado setor da 

economia, pressionando os preços deste setor até que se tornem muito altos.  

 Como esta elevação claramente artificial dos preços não se sustentará no 

longo prazo, em algum momento haverá um ponto de ruptura, em que os 

investidores percebam que o investimento não é tão rentável quanto o que suas 

expectativas previam. No momento em que as expectativas mudam de direção, o 

mercado como um todo se movimenta de forma a realocar os recursos, e os preços 

no setor cujos preços foram inflados artificialmente vão se desvalorizando até que  
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os preços caiam substancialmente, gerando perdas generalizadas para os 

investimentos que haviam sido direcionados para o setor (Mendonça e Sachsida, 

2012). 

Sob esta mesma perspectiva, Lima Júnior (2011) afirma que o fator 

desencadeador da bolha seria a desarticulação do mercado com a demanda 

prevalecendo sobre a oferta. E essa desarticulação pode ser induzida pelo crédito 

imobiliário irresponsável, pelo aumento transitório e repentino na demanda, ou 

pela forte presença de investidores desinformados, em muitos casos especulando. 

Outro sinal que pode indicar que uma bolha esteja sendo formada é 

relativo à rentabilidade dos rendimentos do ativo, ou seja, para o mercado 

imobiliário o que é chamado de taxa de aluguel329. Os relatórios do Índice Bolha da 

UCB corroboram com essa ideia, sob a qual quando o preço do ativo é tão alto a 

ponto de seus dividendos não serem tão rentáveis para o investidor – quando 

considerado o custo de oportunidade em manter este recurso alocado em tal ativo, 

visto que este recurso poderia estar rendendo mais em outro investimento -, então 

este investimento não se apresenta mais tão rentável como apontam as 

expectativas do mercado. Dessa forma, uma grande desproporção entre o preço do 

imóvel e o preço do aluguel no mercado imobiliário pode ser um forte indício de 

que uma bolha especulativa esteja sendo formada.  

Sobre os aspectos gerais e características das bolhas é preciso ressaltar 

que, para o estudo do caso brasileiro, bolhas nos preços dos ativos em países de 

economias emergentes são ainda mais preocupantes, devido ao grande volume de 

influxo de capitais recebido por esses países nas últimas duas décadas (Nunes, 

2009). E, com falta de informação, também pode ocorrer comportamento de 

manada, onde um grande número de indivíduos reage da mesma maneira diante 

de nova informação, o que provocaria uma reação excessiva em termos agregados 

da demanda. 

Além disso, as instituições financeiras privadas ou públicas que não 

tenham acesso, ou tenham acesso limitado, sobre os fundamentos de mercado, que 

podem estar sendo mascarados pela intervenção excessiva aos moldes da 

perspectiva da escola austríaca, podem subestimar o risco e gerar crédito de forma 

irresponsável pela própria desinformação, de forma a favorecer o surgimento de 

bolhas. 

Sabe-se ainda que diversas ocorrências de crises econômicas e financeiras 

estiveram relacionadas à formação de bolhas nos preços de ativos, como é o caso  

                                                      
3 A taxa de aluguel é simplesmente a razão entre os preços anunciados de locação e de venda. 
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da recente bolha no setor da habitação norte-americano, com os efeitos trágicos e 

de repercussões globais até os dias atuais. 

É importante observar que apesar de o comportamento especulativo de 

preços poder ser incidente em uma localidade em específico, ou até mesmo em um 

bairro dentro da cidade, ou pela categoria do produto, vale o conceito de que, 

diante da incerteza, na queda, o mercado tende a se comportar em viés equivalente 

em todas as cidades (Lima Júnior, 2011). 

Ou seja, ainda que a bolha não seja verificada pelo mercado como um todo 

no movimento da subida dos preços, havendo algumas cidades ou regiões que nem 

sequer apresentam este comportamento nos preços. No momento da crise, a 

quebra das expectativas de valorização do ativo leva a uma redução nos preços de 

todo o mercado, inclusive nas regiões em que não se observou a alta dos mesmos. 

 

3. O mercado imobiliário brasileiro 
 

Nesta seção, pretende-se expor a configuração do mercado imobiliário 

brasileiro, avaliando aspectos recentes de política econômica sobre o setor e seus 

desdobramentos nos preços dos imóveis para avaliar a possibilidade de uma crise 

aos moldes de uma bolha.  

Sob esta ótica, a polêmica da bolha será abordada de forma a evidenciar 

tanto os argumentos dos especialistas contra a ideia de que esteja sendo formada 

uma bolha especulativa no setor imobiliário no Brasil, quanto os argumentos dos 

especialistas que acreditam nessa hipótese.  

Além disso, a teoria sobre bolhas anteriormente apresentada servirá como 

um aparato teórico neste momento, em que se tentará relacionar as diferentes 

visões sobre o caso com as grandes correntes teóricas sobre o tema. 

De acordo com o Índice FIPE-ZAP, somente entre agosto de 2010 e junho 

de 2012, os preços dos imóveis no Brasil valorizaram em 47,9%. O índice é 

desenvolvido em parceria pela FIPE e o site de anúncios ZAP Imóveis, a partir dos 

preços de venda e aluguel de imóveis anunciados. 

Contudo, seria muito simplista anunciar uma bolha fundamentando-se 

totalmente no comportamento recente de alta continuada dos preços, de uma 

forma determinística. Para analisar melhor a questão, é necessário voltar os olhos 

para questões estruturais do mercado, como as relações de crédito habitacional e o 

próprio comportamento dos agentes, a partir da demanda. 
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Vários são os fatores que influenciaram este aquecimento do setor nos 

últimos anos. A própria queda na taxa de juros e também a expansão do crédito 

direcionado ao setor habitacional pode ter contribuído para um maior afluxo de 

capitais para o setor, tendo em vista que grande parte das transações comerciais 

do setor imobiliário são financiamentos de longo prazo.  

Além disso, a elevação da renda devido ao crescimento da economia e 

aquecimento do mercado de trabalho pode ter gerado um maior acesso do 

mercado consumidor aos bens imóveis. 

Ainda, a proximidade dos grandes eventos da Copa do Mundo de 2014 e 

das Olimpíadas de 2016 tem requerido investimentos governamentais no setor 

imobiliário e de infraestrutura para atender às diversas atividades econômicas que 

serão estimuladas nesses eventos. 

Entretanto, os investimentos governamentais desencadeados por tais 

eventos estão estimulando um grande afluxo de capitais neste ramo da economia, 

o que gera a valorização dos ativos imóveis localizados nas regiões do entorno das 

obras públicas. Estes investimentos precisam ter o impacto pré-avaliado para que 

o planejamento seja possível para se evitar problemas futuros, como aponta Lima 

Júnior (2010), página 6:  

 
“Com a modernizaç~o da infraestrutura (sic) de transportes, 
decorrente do investimento público em equipamentos para melhorar 
a modalidade urbana para os jogos da Copa e em renovação de áreas 
degradadas para incentivo do turismo, advém uma tendência de 
incremento nos valores dos ativos de Real Estate (edifícios e 
terrenos) localizados no seu entorno, que repercute num primeiro 
momento positivamente para os proprietários de imóveis na região 
cujos atributos de vizinhança foram melhorados e, por outro lado, 
exige para o desenvolvimento de novos negócios estudos mais 
sofisticados de formatação de produtos e de validação dos 
investimentos, porque o mercado alcança um novo patamar de 
anseios  a ser satisfeito, que pode emular inclusive uma dinâmica de 
novos investimentos em renovação nos empreendimentos existentes 
antes das melhorias urbanas acontecerem.” 

 

Uma alternativa a este aumento artificial de preços gerado pela 

valorização imobiliária a partir de gastos governamentais em obras públicas do 

entorno seria a correta aplicação de um tributo já existente no Brasil e previsto 

constitucionalmente, o da Contribuição de Melhoria. Esta taxa incidiria sobre a 

valorização artificial dos imóveis a partir de obras públicas, para evitar descola- 
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mento dos preços de mercado com o valor real430do imóvel, de forma a 

comprometer o mercado ao gerar uma informação assimétrica que possa induzir a 

uma expectativa infundada de valorização, o que levaria os agentes a especular. 

Outro dos problemas mencionados na literatura neste mesmo aspecto de 

aquecimento artificial do mercado por parte do governo são as críticas ao 

programa Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é um programa do 

Governo Federal que acontece, em geral, em parceria com estados, municípios, 

empresas e entidades sem fins lucrativos531. De modo semelhante ao que ocorreu 

nos Estados Unidos, o governo através do programa visa promover o acesso de 

segmentos de baixa renda à casa própria. Na primeira fase foram contratadas mais 

de 1 milhão de moradias e na segunda fase, o programa pretende construir mais 2 

milhões de casas e apartamentos até 2014.  

O Programa estabelece um teto máximo para o valor dos imóveis que 

podem ser financiados pelo Minha Casa Minha Vida, e atende a famílias com renda 

de até R$ 5.000, oferecendo condições especiais para os financiamentos e algumas 

facilidades, como, por exemplo, descontos, subsídios e redução do valor dos 

seguros habitacionais. 

As críticas ao programa recaem sobre o impacto que ele tem gerado nas 

regiões em que foi implementado, com a geração de especulação sobre a 

valorização dessas moradias populares, o que foge da intenção original do projeto 

de facilitar o acesso da população de baixa renda a casa própria, porque também 

gera aumento nos preços de mercado que poderiam ser praticados pelas 

construtoras. 

Acontece que a Caixa Econômica estabelece um teto para o preço do 

imóvel a ser financiado pelo programa, a depender da cidade onde este imóvel se 

situa. No Distrito federal, este teto limite é de R$ 65 mil, por exemplo, mas com a 

valorização dos imóveis pelo aquecimento do setor como um todo no Brasil, mais a 

especulação gerada em torno das habitações populares a partir do programa, as 

construtoras estão tendo desincentivos a participar, o que compromete a eficácia 

do programa. 

Isso ocorre porque o preço limite está ficando fora do preço de mercado 

para imóveis nas exigências estruturais que o programa requer da construtora, 

como localização em ruas asfaltadas e adequações para idosos e deficientes físicos, 

por exemplo, o que pode levar à sua inviabilização no futuro ou a aumentos  

                                                      
4 Valor real aqui deve ser entendido sob a concepção clássica, e não sob a marginalista. 
5 Informações retiradas do site da Caixa Econômica Federal. 
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progressivos no preço limite, o que se afastaria da proposta inicial do programa de 

atender às famílias de baixa renda. 

Os fatores anteriormente mencionados têm levado muitos investidores a 

especular sobre a valorização desses imóveis, inflando os preços também de 

outras habitações próximas às regiões em que o programa é implantado. Além de 

tudo isso, há indícios de que os investimentos direcionados pelo governo ao Minha 

Casa Minha vida têm pressionando ainda mais a construção civil, um setor já 

aquecido em demasia.  

Do total de crédito habitacional, a maior parte, cerca de R$ 191,3 bilhões, 

corresponde a créditos direcionados – operações com recursos do governo, como 

o programa Minha Casa, Minha Vida, ou da parcela que os bancos são obrigados a 

recolher ao Banco Central do Brasil (BACEN), a qual tem juros mais baixos. Os R$ 

14,5 bilhões restantes têm origem em operações com recursos livres632.  

Ou seja, o aquecimento artificial do mercado aos moldes do que está 

ocorrendo no Brasil também requer um bom planejamento para que seja possível 

contornar os problemas gerados por um impacto na oferta de maquinário, 

equipamento e mão de obra na construção civil, o que pressiona os custos de 

produção deste setor, refletindo nos preços do mercado imobiliário, inflados pela 

pressão na estrutura de custos. 

Este é um indício encontrado ao usar-se como proxy para o setor 

imobiliário os indicadores de custos da construção civil, como o INCC e o ICC, e 

comparar sua evolução ao longo do tempo com a inflação geral, medida pelo IPCA, 

para verificar a evolução conjunta entre eles, verificando que há um descolamento 

entre os índices, de forma que os índices da construção civil estejam bastante 

acima do preços básicos da economia. 

Tal comportamento dos indicadores é ilustrado na Figura 01, que 

apresenta dados para o INCC, o ICC e o IPCA entre julho de 2001 e dezembro de 

2011. De acordo com o gráfico, os três índices seguem juntos em trajetória 

ascendente até que, a partir de 2003, é possível perceber um aumento mais 

expressivo dos indicadores de custos da construção civil em relação à inflação 

geral. Este descolamento entre as curvas vai se alargando de forma progressiva até 

o fim de 2011, o que pode ser entendido como forte indício de aquecimento do 

setor da construção civil. 

No entanto, é necessária a ressalva de que não podemos depreender 

apenas a partir do comportamento desses indicadores qualquer coisa a respeito da  

                                                      
6 Mendonça e Sachsida (2012) 
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existência ou não da bolha por uma questão de causalidade. Seria a valorização dos 

imóveis apenas reflexo dos fundamentos de mercado a partir da pressão na 

estrutura de custos da construção civil? Ou a causalidade é contrária e uma bolha 

especulativa no mercado imobiliário é que estaria pressionando os indicadores? 

Por este motivo, refutar uma bolha baseando-se totalmente nesta explicação não é 

ainda suficiente para uma análise completa da situação. 

 

Figura 01: Evolução do INCC, IPCA e ICC (junho/2000 a dezembro 2011) 

Fonte: Mendonça, Sachsida, Beltrão (2012) 

 

Uma das críticas feitas às atuais políticas fiscais e monetárias do governo 

recai exatamente sobre a ideia de que elas fomentariam em demasia um mercado 

já aquecido, pressionando os custos de construção civil, desencadeando uma crise 

não pelo comportamento do mercado, mas a partir do mau gerenciamento por 

parte do governo (Mendonça e Sachsida, 2012). 

Vamos explorar melhor os argumentos que corroboram com a existência 

de problemas no cenário macroeconômico que possam desencadear ou fomentar a 

formação da bolha no setor imobiliário. 

A questão é perceber que no caso brasileiro, o surgimento de uma bolha 

seria provavelmente desencadeado não pelo próprio mercado, que ainda está 

longe de alcançar os níveis críticos de expansão de crédito ou especulação como 

aqueles vistos na recente crise norte-americana. O que ocorre no Brasil é que a 

conjuntura atual já aquecida do mercado não sustentaria o aquecimento 

proveniente de mais intervenções do governo no setor, já aquecido.  
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Primeiramente, o crédito para a compra de imóvel residencial no Brasil é 

subsidiado, o que tem ajudado substancialmente a aquecer o mercado imobiliário. 

Dentre os mecanismos utilizados pelo governo para isso, está o fato de que 95% do  

estoque de crédito habitacional é proveniente de recursos direcionados do FGTS e 

da Poupança, e a taxa de juros para financiamento habitacional ainda é muito baixa 

se comparada com aquela cobrada pelo mercado privado. O governo também 

interfere neste contexto com suas políticas monetárias e fiscais que parecem ser 

inadequadas.  

A teoria austríaca do Ciclo de Negócios, apresentada na seção da revisão 

de literatura, diz que as crises econômicas decorrem do emprego da política 

monetária na manipulação da taxa de juros, e do consequente aumento no crédito 

bancário, sem ter em contrapartida o crescimento da poupança.  

Contudo, pode-se dizer que os níveis de poupança e investimento no 

Brasil são historicamente baixos se comparados aos níveis internacionais, e o país 

tem uma das maiores taxas de juros também em relação aos níveis internacionais.  

Pode-se dizer que as taxa de juros que incidem sobre os financiamentos 

imobiliários, apesar de ainda muito altas, são subsidiadas. Elas variam a partir de 

fatores sociais e relativos ao poder de compra do consumidor, mas também do 

perfil do imóvel.  

De acordo com Mendonça e Sachsida (2012), página 23: 

 
“Apesar de alta para os padrões de países desenvolvidos, tal taxa se 
situa em um nível muito abaixo do que é cobrado em outras 
operações bancárias convencionais. Isto porque aproximadamente 
70% dos recursos para o crédito imobiliário são fornecidos pela 
caderneta de poupança, que paga ao depositante uma taxa ainda 
menor, em torno de 6% a.a., a qual irá reduzir-se em decorrência das 
novas regras aprovadas pelo governo para a remuneração da 
caderneta de poupança.”  

 

Tais regras são referentes à mudança em maio de 2012 das regras da 

remuneração da poupança, que passou a ser remunerada vinculada à taxa Selic. 

Antes a poupança rendia 0,5% ao mês mais a variação da Taxa Referencial (TR) e 

após o dia 4 de maio de 2012 o rendimento de novos depósitos ou novas contas 

abertas passaram a render 70% da taxa Selic mais a TR, quando ela for menor ou 

igual a 8,5% ao ano. 

Somando-se a isso, o estado da política fiscal expansiva atual, que parece 

ter pressionado a taxa de inflação, vê-se que em algum momento a taxa de juros  
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deverá se ajustar como medida de compensação à inflação. Isto terá um impacto 

significativo no mercado imobiliário, porque a maioria das transações comerciais 

no setor são financiamentos de longo prazo, que se tornariam ainda mais caros. 

Segundo dados do FIPE-ZAP733, no intervalo de 5 anos entre janeiro de 

2008 e dezembro de 2012, o preço de venda dos imóveis em São Paulo se elevou 

com uma variação de 159,1%, enquanto a variação para os alugueis foi de 81,5%. 

Para a cidade do Rio de Janeiro, o preço de venda variou 193, 8% e os alugueis 

115% no mesmo período. Ou seja, a alta dos alugueis não vem acompanhando a 

alta do preço dos imóveis, o que estaria tornando a taxa de retorno do 

investimento em imóvel menos lucrativa.  

Quando o valor de um imóvel e valor do seu aluguel está se distanciando 

demais, isso quer dizer que o imóvel está sendo um investimento caro, porque seu 

retorno não esta compensando o custo de oportunidade em ter o apartamento, que 

poderia ter o valor aplicado em outro investimento, por exemplo, poupança ou 

CDI. 

É claro que há também que se considerar a valorização do próprio imóvel, 

como um ativo, mas esta valorização não pode ser infinita. E há um déficit 

habitacional que para muitos se configuraria como o choque de oferta que 

pressiona tanto os preços dos imóveis, mas a ideia aqui é que mesmo um choque 

de oferta não implica que os preços possam aumentar infinitamente.  

Preços crescentes por si só não é um indício claro de que haja uma bolha, 

para que haja um evento especulativo como este, os preços crescentes devem vir 

acompanhados de uma falta de explicação na estrutura de custos. Assim, neste 

momento será feita uma exposição dos fundamentos de mercado que poderiam 

justificar a pressão nos preços dos imóveis refutando a ideia de que estes preços 

estejam aumentando devido à formação de uma bolha. 

Com o crescimento da economia brasileira e a consequente expansão da 

renda, o número de pessoas com poder aquisitivo para a compra de um imóvel 

também aumentou, e o aumento nos preços de imóveis pode ter sido devido a uma 

atualização dos preços de mercado no Brasil em relação ao que aconteceu no 

mercado internacional. Esse aumento na demanda por imóveis também é um 

efeito da maior disponibilidade de crédito, que de 2004 para cá quase quintuplicou 

– antes, o crédito imobiliário representava apenas 1% do PIB, e agora é de cerca de 

5%, segundo dados do BACEN. 

 

                                                      
7 O índice somente calcula a evolução dos preços de alugueis para o Rio de Janeiro e São Paulo. 
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Assim, sob esta perspectiva, o que estaria pressionando os preços não 

seria uma bolha, mas sim a própria tentativa do mercado de se adaptar à demanda 

crescente a despeito dos entraves na oferta, que se expande mais lentamente que a 

expansão da demanda.  

Além disso, haveria um tradeoff entre alocar recursos em rendimentos de 

renda fixa como a poupança, o que seria mais vantajoso que investir em imóvel 

hoje, é o que argumenta LIMA JÚNIOR (2011). Comprar um imóvel para alugar não 

seria mais tão lucrativo, porque o aumento gritante do preço do ativo não 

compensaria o retorno de seus dividendos. Além disso, comprar na expectativa de 

uma valorização neste momento, em que os fundamentos estão indicando um 

problema no mercado, não seria um investimento, mas sim especulação, o que 

geraria uma bolha e um aumento insustentável dos preços, que logo começariam a 

cair de forma que a compra de um imóvel na expectativa de retorno, neste 

momento, não seria mais um investimento vantajoso. 

Para Lima Júnior (2011), através da análise dos preços de imóveis do 

índice FIPE-ZAP, que tem crescido continuamente nos últimos anos, parte desse 

crescimento de preços seria justificada por fatores estruturais, como os custos e 

margens representados por terrenos, outorga onerosa, os custos de construção 

acima do IPCA. Mas esses fatores até justificariam alguns dos preços residenciais 

até o final de 2010, mas dentro de 2011 já seria possível emitir um alerta de bolha. 

O alerta de bolha seria lançado não a partir da análise do comportamento dos 

preços, mas pela leitura direta dos preços praticados contra o valor justo (Lima 

Júnior, 2011). 

Mas, sob esta imagem, o economista Ricardo Amorim, presidente da 

Ricam Consultoria, afirma que investir em imóveis agora ainda pode ser lucrativo, 

porque não haveria indícios de bolha, pelo menos no curto prazo834. Poderia haver 

no médio e longo prazo, a depender dos desdobramentos da situação do crédito, 

da especulação e do comportamento dos próprios agentes econômicos. E até lá, os 

imóveis continuariam se valorizando de forma a ser lucrativo um investimento 

não pelos rendimentos com alugueis, mas pelo próprio rendimento futuro com a 

venda do ativo. 

O economista afirma que a alavancagem necessária para o surgimento de 

uma bolha não estaria disponível no mercado imobiliário brasileiro e sustenta essa 

hipótese a partir da relação entre o crédito imobiliário e o PIB, ainda muito baixa 

no Brasil. 

                                                      
8 ISTOÉ (2012) 
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Segundo a Ricam Consultoria (2009), mesmo antes da crise imobiliária, 

em 2006, os Estados Unidos já apresentavam uma relação crédito habitacional 

versus PIB de 79%, enquanto este indicador para o Reino Unido era de 83%,  na 

Dinamarca de 98% e 132% na Suíça. O espaço para o crescimento do crédito 

imobiliário no Brasil é óbvio.  

A partir desses números, depreende-se que faltaria muito até que o 

crédito imobiliário representasse esses grandes percentuais no Brasil, onde a 

relação hoje é de apenas 4,8%, segundo dados do BACEN, o que pode ser 

entendido como um argumento contra a ideia de formação de uma bolha no curto 

prazo neste país. 

Ou seja, se a valorização do imóvel como um ativo persistir ao menos até o 

médio prazo, os rendimentos com a venda deste imóvel renderiam claramente 

mais do que os rendimentos do valor desse imóvel na poupança, ao contrário do 

que muitos afirmam sobre o momento não ser propício para se negociar imóveis 

no Brasil, porque os preços j| estariam muito elevados, e descolando do seu “valor 

real”.  

Mas alguns especialistas afirmam que no Brasil o crédito seria concedido 

de forma responsável, porque os juros são aplicados em regime constante, não 

ocorrendo exemplos tais quais os da economia norte-americana antes da crise, 

quando os financiamentos eram realizados com juros abaixo da taxa referencial de 

mercado nas prestações, levando a grandes diferenças para o saldo devedor a 

serem compensadas postumamente. 

É claro que não podemos analisar a situação do setor imobiliário nos EUA 

durante a crise e no Brasil da mesma forma, pois as diferenças na configuração dos 

dois mercados são muito grandes, para verificar isso basta perceber que a oferta 

de crédito no Brasil ainda é bastante restrita, o que não era o caso da economia 

norte-americana antes da crise, mas apesar disso, pode-se usar o exemplo da crise 

norte-americana para criarmos algumas perspectivas sobre o mercado brasileiro. 

Sabe-se que na literatura, um dos fatores apontados como 

desencadeadores de bolhas de mercado é o crédito irresponsável. A recente crise 

norte-americana nos serve de exemplo sobre como a expansão desmedida do 

crédito pode desvincular os preços de mercado criando um capital fictício a partir 

da especulação, que em determinado momento pode não mais continuar se 

valorizando.  

Este seria o momento em que ocorre a queda dos preços e o estouro da 

bolha, na medida em que as expectativas de investimentos não mais serão  
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realizadas, o que provoca uma reação em cadeia de perdas e falências na 

economia, configurando uma crise. 

Segundo o BACEN, o crédito para a compra da casa própria chegou a R$ 

205,8 bilhões em janeiro de 2012, sendo que do total de crédito habitacional, cerca 

de R$ 191,3 bilhões é referente a créditos direcionados para o setor, como 

operações com recursos governamentais, como o programa Minha Casa Minha 

Vida, ou da parcela que os bancos são obrigados a recolher ao BACEN, a qual tem 

juros mais baixos. Os R$ 14,5 bilhões restantes têm origem em operações com 

recursos livres. 

Com este resultado, vemos como a expansão de crédito no Brasil pode 

envolver riscos para o futuro do mercado imobiliário no sentido de que as políticas 

monetárias e fiscais do governo, aparentemente inflacionárias, podem demandar 

um aumento na taxa de juros no futuro para compensar o aumento da inflação. 

Resultados econométricos são apresentados em Mendonça e Sachsida (2012), 

comprovando esta análise do cunho inflacionário das políticas fiscais e monetárias 

atuais. 

Entende-se que no Brasil há uma expectativa quase utópica de que o 

investimento em imóveis seria altamente rentável e teria um retorno 

incontestavelmente lucrativo. Quando mercados estão instáveis, há uma corrida 

para o mercado imobiliário, um fator relacionado aos resquícios dos episódios de 

persistência da inflação no país, em que pessoas costumavam ter mais segurança 

ao saberem que aplicavam o dinheiro em um ativo físico como este.  

Porém, esse pensamento de valorização incondicional pode estar bastante 

próximo a uma questão de expectativas infundadas e, portanto, não realizáveis que 

definem a bolha na visão mainstream. Portanto, é preciso cautela ao se avaliar a 

situação do mercado, tendo em vista os problemas das políticas a intervenções do 

governo no setor nos últimos anos. 

 

4. O caso do Distrito Federal  
 

Após analisar-se o contexto econômico em que se insere o mercado 

imobiliário brasileiro, pode-se, então, melhor avaliar a situação do Distrito Federal, 

cujo mercado imobiliário é bastante particular em diversos aspectos.  

Primeiramente, segundo dados do IBGE (2010), a região do DF é 

responsável por uma participação no PIB per capita brasileiro cerca de três vezes 

maior de que a participação média nacional, contando com um PIB per capita  
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anual de R$58.489,46 contra o PIB per capita anual do Brasil, de R$19.766,33. 

Além disso, os dados apontam a região como uma das que apresenta os maiores 

índices para o rendimento mensal total familiar per capita nominal do país, cerca 

de R$1.404 contra a média brasileira de R$ 668. 

Dados apresentados pelo Boletim de Conjuntura Imobiliária do DF de 

2011, divulgado pelo SECOVI-DF, referentes ao Censo Demográfico de 2010 do 

IBGE, mostram como alguns fatores demográficos contribuem para a configuração 

tão particular do DF. Um fator importante ao se avaliar a demografia da região é 

referente à sua pirâmide etária, que indica uma concentração majoritária da 

população entre 15 e 40 anos, cerca de 40% da população do DF. Isso indica que 

há uma grande parcela da população ativa economicamente no DF, o que explica 

em parte o bom desempenho da atividade econômica local. 

Porém, ao considerar que cerca de 20% da população se concentra entre 

os 25 e 35 anos, vê-se que isso é favorável para o setor imobiliário local, tendo em 

vista que há uma grande parcela da população em fase de formação familiar e 

recém-independente economicamente, ou seja, muitos potenciais compradores ou 

locatários de imóveis (procura por habitação). A figura 02 ilustra a pirâmide etária 

do DF, baseada nos dados do Censo Demográfico de 2010. 

Ainda sob o aspecto demográfico, o Boletim aponta a grande concentração 

populacional do DF em território urbano como outro ponto particular que tem 

valorizado o mercado, além da população ter aumentado 25% em dez anos, entre 

2000 e 2010, tem-se que 96,62% da população do DF vive em território urbano, 

enquanto a porcentagem de população urbana como um todo é de 84,35%935. 

Assim, a pressão de demanda já existente no mercado imobiliário 

brasileiro, conforme visto na seção anterior, é ainda mais agravada sob os aspectos 

socioeconômicos do DF. A rápida expansão populacional somada ao perfil 

notoriamente urbano da região se reflete no aumento da demanda e isso impacta 

nos preços praticados na venda dos imóveis na capital, que se tornam muito 

elevados. 

Ainda, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego, em 2011, 22,5% da 

população ocupada do DF era composta por funcionários públicos, o que por si só 

já muda o cenário do mercado imobiliário da região, se for levado em consideração 

que a maioria das transações comerciais imobiliárias são financiamentos, e os 

funcionários públicos têm taxas diferenciadas para tomar crédito e financiar por 

causa da maior estabilidade salarial. 

                                                      
9 IBGE (2010). 
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Figura 02: Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade – 

Distrito Federal 

Fonte: SECOVI-DF (2011) 

 

Outra característica particular da região é que Brasília, registrada como 

Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade em 1987, é uma cidade tombada e 

com uma limitação muito grande na oferta de terrenos. Isso demonstra como é 

difícil a liberação de terrenos para construção pela Companhia Imobiliária de 

Brasília, a TERRACAP, que concentra as poucas áreas para construção, freando 

ainda mais a oferta de imóveis.  

Todos estes fatores anteriormente mencionados podem estar explicando a 

valorização dos imóveis a partir dos fundamentos de mercado, que apontariam a 

existência de um mercado consumidor com a demanda suficiente para pressionar 

os preços dos imóveis, já que há um sério problema de oferta em Brasília.  

Assim, para avaliar o risco da especulação imobiliária do DF a partir da 

inter-relação entre os preços de alugueis e de imóveis no mercado, foi criados o 

Índice Bolha, ou Índice de Preços de Imobiliários do Distrito Federal (IPI), um 

indicador econômico desenvolvido pela Universidade Católica de Brasília (UCB). A 

metodologia de cálculo consiste em 720 amostras ao todo, sendo 360 de preços de 

alugueis de imóveis e 360 de preços de venda de imóveis, e são considerados 

apartamentos de dois e três quartos com uma suíte e uma vaga na garagem. 
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A elaboração do índice se baseia nas respostas de grandes imobiliárias a 

questionários sobre os preços pedidos pelos imóveis. A intenção é medir o índice 

de especulação imobiliária local, avaliando o descolamento do preço do imóvel 

com o preço do aluguel. Começou a ser medido em 2010 para apenas quatro áreas 

do Distrito Federal: Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste e Águas Claras, mas atualmente 

também abrange Ceilândia, Guará, Taguatinga Norte e Samambaia. 

O índice também sofre com os problemas de falta de dados para o setor 

habitacional brasileiro e, em sua metodologia, foram coletados os dados a partir do 

levantamento de negócios que ainda não haviam sido concretizados. Além disso, 

um maior espaçamento dos dados seria mais adequado para analisar mais 

precisamente a evolução dos preços, mas com os dados disponíveis para os 

últimos dois anos já é possível ao menos constatar se ocorre uma evolução 

desproporcional desde aqui.  

O Índice de Preços Imobiliários (IPI) procura evidências pelo 

descolamento entre o preço dos ativos imóveis e os preços de seus dividendos, ou 

seja, o preço de venda do imóvel e a rentabilidade com o aluguel. Conforme foi 

apresentado na seção de revisão de literatura, se há um descolamento entre o 

preço de imóveis e a sua rentabilidade mensal, ou seja, o ativo e seus dividendos, 

esse seria um indício bastante forte da possibilidade de formação de bolha no 

médio e longo prazo, ceteris paribus.  

A figura 03 apresenta o Índice de Preços Imobiliários para o mês de 

dezembro de 2012. O indicador deve ser entendido da seguinte forma: se o IPI 

estiver abaixo de 20, os retornos anuais de alugueis serão acima de 5%, se o IPI 

estiver entre 20 e 40, os retornos anuais de alugueis ficarão entre 5% e 2,5% e, 

para os índices do IPI acima de 40, significa que os retornos anuais dos alugueis 

serão abaixo de 2,5%. Quanto maior o índice, ou seja, menores os retornos anuais 

de alugueis, maior é a possibilidade de formação de uma bolha, sendo que um 

índice bolha acima de 40 é considerado um forte indicador de formação de bolha 

(luz vermelha), um índice bolha entre 20 e 40 é um alerta moderado de formação 

de bolha (luz amarela) e um indicador abaixo de 20 não instiga a possibilidade de 

bolha (luz verde).   

A mesma ideia de analisar a existência de um descompasso entre o preço 

do imóvel e o preço do aluguel, o que é chamado de taxa de aluguel, é usada pelo 

índice FIPE-ZAP de Imóveis Anunciados, que calcula estes números desde 

setembro de 2007 para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Recife, Fortaleza, Salvador e para o Distrito Federal. Mas, infelizmente, esse índice  
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só disponibiliza os preços de alugueis e, consequentemente, da taxa de aluguel, 

para São Paulo e Rio de Janeiro, não sendo possível comparar o resultado obtido 

de descolamento dos preços de venda com os de alugueis em Brasília, como feito 

no Índice Bolha. 

 
* IPI abaixo de 20, significa retornos anuais acima de 5%: luz verde.  

IPI entre 20 e 40, significa retornos anuais entre 5% e 20%: luz amarela.  

IPI Acima de 40, significa retornos anuais abaixo de 2,5%: luz vermelha 

 

Figura 03: Índice de Preços Imobiliários (IPI) do DF (dezembro/2012) 

Fonte: Universidade Católica de Brasília (UCB) 

 

A figura 04 ilustra a evolução nos preços de venda de imóveis em 

Brasília1036 entre agosto de 2010 e dezembro de 2012, a partir do Índice FIPE-ZAP, 

mostrando que, apesar da valorização expressiva dos ativos neste período, foi 

possível observar uma retração do preço de venda entre agosto e novembro de 

2012, quando os preços voltam a evoluir positivamente. 

 

 

                                                      
10 São consideradas as regiões administrativas do Distrito Federal para compor o índice de Brasília. 
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Figura 04: Variação do preço de vendas de imóveis em Brasília (agosto 2010 

a dezembro 2012) 

Fonte: Índice FIPE ZAP 

 

4. Conclusão 
 

Ainda que haja uma bolha se formando nos preços dos imóveis, podem se 

passar anos ou até mesmo décadas até que a bolha estoure e os preços comecem a 

cair. Pela configuração do crédito habitacional em relação ao PIB no Brasil, em 

comparação com as médias internacionais, é possível verificar que ainda há espaço 

para crescimento e valorização no setor, mas essa valorização também não pode 

ser infinita.  

Sabe-se que os dividendos do imóvel como ativo apresentam atualmente 

um custo de oportunidade muito alto, na medida em que os rendimentos com 

aluguel são equivalentes ou mesmo desvantajosos quando comparados ao retorno 

que o valor deste imóvel traria investido em algum rendimento de renda fixa como 

a poupança, por exemplo. Contudo, a valorização do próprio imóvel como um ativo 

deve ser considerada ainda como um investimento rentável pelo menos até o 

momento em que a bolha estoure e os preços caiam, se é que o mercado realmente 

caminhará para este desfecho. 

Apesar de a discussão sobre a existência da bolha ser controversa e 

bastante polêmica, não pode ser certo que o aumento no nível dos preços tal como 

ocorrido ultimamente vá se sustentar a longo prazo. É claro que algum fator está 

pressionando o valor destes imóveis acima da estrutura de custos, resta saber se 

isso é devido à especulação, a uma pressão muito forte de demanda, ou a 

problemas de gestão governamental interferindo de forma artificial na flutuação 

dos preços. A partir deste trabalho, a autora acredita que o mercado imobiliário 

vive hoje uma mistura de todos estes três elementos. 

O aumento na demanda deve ser entendido pelo aumento do poder de 

compra de alguns segmentos sociais que antes não tinham acesso à casa própria, o 

que ocorre tanto pela implementação de programas sociais como o programa 

Minha Casa Minha Vida, quanto pela própria expansão da renda em decorrência do 

crescimento visto no Brasil nos últimos anos.  

Esta expansão na procura por imóveis e as próprias limitações na oferta 

de terrenos para o setor nas grandes cidades, estão em descompasso nos seus 

ritmos de crescimento, porque a demanda se expande de forma mais acelerada  
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que a expansão na oferta. Este é um fator muito importante na configuração do 

mercado imobiliário no que diz respeito ao aumento nos preços dos imóveis. 

Os programas governamentais para aumentar o acesso à casa própria pela 

população de baixa renda, disponibilizando uma expansão do crédito direcionado 

ao setor, que inclusive é subsidiado, e os investimentos governamentais em 

infraestrutura e obras públicas pela proximidade da Copa e das Olimpíadas têm 

contribuído para o aquecimento artificial do setor, que já se encontra por si só 

muito aquecido. Esta ação do governo pode, portanto, enviesar o comportamento 

dos agentes, que agiriam racionalmente de acordo com os sinais exogenamente 

criados, investindo seus recursos no setor na expectativa de valorização dos ativos 

imóveis. 

Outro aspecto arriscado da ação governamental atual é a respeito das 

políticas fiscais e monetárias, claramente inflacionárias. A pressão sobre a 

estrutura de custos na economia provocada por uma volta da inflação no Brasil 

teria impactos significativos sobre o mercado imobiliário se levado em conta que a 

maioria dos contratos neste setor são financiamentos de longo prazo com juros 

pós fixados. Dessa forma os valores finais de financiamentos difeririam em muito 

da expectativa inicial do preço do imóvel, porque com o aumento na inflação, será 

inevitável, para combatê-la, um aumento nas taxas de juros.  

Por fim, a rápida expansão dos preços pela pressão de demanda e pelos 

sinais exogenamente criados pelo governo ao pressionar a estrutura de custos a 

partir de suas políticas monetária e fiscal, somadas à assimetria de informação do 

mercado, a partir da ideia amplamente difundida entre os agentes de que o 

investimento em imóvel é incontestavelmente rentável, qualquer que seja a 

situação, são fatores que juntos levam ao cenário que estamos assistindo hoje no 

Brasil de forma geral.  

Esses fatores, potenciais causadores de uma crise – ou mesmo de uma 

bolha especulativa - já estão gerando repercussões negativas sobre o mercado e 

sobre a sustentação dos altos preços dos imóveis e alugueis. Isso é percebido pela 

recente redução nos indicadores da construção civil, podendo indicar um 

desaquecimento do setor, e pelos casos já existentes de imóveis sendo vendidos a 

preços mais baratos do que os preços na planta. 

No Distrito Federal, esta situação ainda é agravada pelas particularidades 

da região, que acabam por tornar os efeitos de pressão sobre os preços muito 

maiores. Talvez o maior desses problemas seja a grande limitação da oferta de 

terrenos para construção, devido ao tombamento da cidade de Brasília como  
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Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Mas, além disso, o DF é uma 

região bastante diferenciada no restante do país, com uma das maiores rendas per 

capita e ao perfil do mercado, onde residem muitos funcionários públicos, cuja 

tomada de empréstimo tem condições especiais em função da estabilidade salarial 

desses trabalhadores.  

Sobre a possibilidade de uma bolha se formar em Brasília, esclareceu-se 

que conforme indícios da bolha ocorrida nos EUA, a crise decorrente do estouro de 

uma bolha não se instaura apenas nas cidades cujo reflexo da especulação foi 

maior, mas no mercado imobiliário como um todo, mesmo nas regiões que não 

tenham presenciado a alta dos preços nos níveis de especulação das grandes 

capitais. Na queda dos preços após o estouro da bolha, todas as cidades sofrem 

este impacto, ainda que em proporções diferentes, o que refuta a ideia de uma 

bolha imobiliária em Brasília, apenas. Caso uma bolha estoure, seus reflexos serão 

percebidos no mercado imobiliário brasileiro como um todo. 

Mas, apesar de todo o aquecimento que o setor imobiliário vive no Brasil, 

o país não parece correr o risco de vivenciar uma bolha no mercado de imóveis ou, 

pelo menos não no curto prazo. Isto porque, apesar da recente expansão do 

crédito, ela acabou por compensar a defasagem em disponibilidade de crédito 

direcionado do Brasil de alguns anos atrás, de forma que a expansão do crédito no 

Brasil ainda não tomou a dimensão das médias internacionais. Contudo, é preciso 

cautela para que uma crise não seja gerada no futuro pelo mau gerenciamento das 

políticas governamentais atuais.  

Obviamente, não é plausível crer que a crise no mercado imobiliário 

brasileiro, se realmente desencadeada, teria efeitos tão trágicos tais quais os 

ocorridos na economia norte-americana. O principal respaldo para isso é a 

percepção de que a disponibilidade de crédito no Brasil ainda é bastante restrita e 

insuficiente para gerar um episódio como aquele. 

A pergunta a se fazer no momento é saber se a demanda orgânica do 

mercado já atingiu o estado terminal a ponto de afastar os investimentos dos 

especuladores, a ponto de frear a evolução nos preços tal como vista nos últimos 

anos. Mas, ainda assim, é complicado se afirmar que esta queda, quando ocorrer, 

tenha sido devido ao estouro de uma bolha. 

 Por fim, é interessante perceber que devido à falta de consenso na 

literatura sobre a definição de bolha e, levando em consideração a vastidão de 

perspectivas existentes sobre o que a caracterizaria, todo evento especulativo 

pode ou pode não ser um indício de bolha, a depender da definição adotada. 
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CONSUMIDORES NO LEILÃO DE POSIÇÕES 
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Orientador: Maurício Soares Bugarin 
 

 

 
 

Resumo 

 Procura-se estudar a modelagem de leilões de posição com ênfase em 

aplicações de modelos de procura. Os leilões de posição são usados por 

ferramentas de pesquisa como Google e Yahoo! para ordenar seus anúncios pagos. 

Essas aplicações modelam as estratégias de procura dos consumidores que usam 

alguma ferramenta de pesquisa para encontrar algum produto de seu interesse. 

Esses modelos são de grande interesse por serem usados para desenhar os 

mecanismos desses leilões. Apesar de não abarcar o desenho de leilões de posição, 

este trabalho se propõe a ser um primeiro passo no estudo desse tipo de modelo. 

 

Palavras-Chave: Leilões, Leilão de Posição, Procura, Publicidade, E-Comércio. 
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1. Introdução 
 

 Leilão de posição é o termo usado para designar o mecanismo usado por 

ferramentas de pesquisa, como Google e Yahoo!, para ordenar os anúncios que 

aparecem em cima dos resultados das pesquisas. Esses anúncios são uma 

importante fonte de renda para essas empresas, portanto, é de interesse dessas 

empresas usarem mecanismos eficientes para precificar esse serviço. 

 O mecanismo usado nesses leilões é semelhante ao leilão de segundo 

preço em que o participante com o maior lance ganha o leilão, mas paga apenas o 

segundo maior lance. Diferentemente do que acontece no leilão de primeiro preço, 

no qual o vencedor paga o seu próprio lance. No leilão de segundo preço, é uma 

estratégia dominante para os jogadores fazerem o lance igual ao valor que 

atribuem ao item sendo leiloado. 

 No leilão de posição, ou leilão de segundo preço generalizado, são 

leiloados vários itens238, que são posições em uma lista de links. Essa lista aparece 

em cima do resultado da pesquisa de uma palavra-chave em uma ferramenta de 

busca. Os anunciantes podem participar do leilão de quantas palavras-chave 

quiserem, podendo fazer um mesmo lance para um grupo de palavras-chave. 

 Ao fazerem seus lances, os anunciantes são ordenados de tal forma que o 

anunciante com o maior lance será designado para a primeira posição da lista e 

terá como preço o segundo maior lance do leilão. O anunciante com o segundo 

maior lance fica na segunda posição e tem como preço o terceiro maior lance do 

leilão e assim por diante. Fazer um leilão de segundo preço generalizado evita que 

os participantes do leilão troquem seu lance constantemente tentando pagar o 

mínimo possível para ficar em sua posição, o que acontece no caso de um leilão de 

vários itens de primeiro preço. 

 Os lances dos anunciantes são o quanto eles pagarão por cada clique que 
receberem em seus links na página de busca. O valor dos anunciantes é o quanto 
eles esperam receber por cada clique, ou seja, o valor esperado de vendas por 
clique. Uma diferença importante entre o leilão de posição e o leilão de segundo 
preço é que no primeiro fazer o lance igual ao seu valor não é uma estratégia ótima 
para os anunciantes.  

O modelo principal de leilões de posição afirma que os anunciantes terão 

incentivos para querer se posicionar nos primeiros links, pois os consumidores 

procuram pelos produtos em ordem crescente de posição. Portanto, o primeiro  

                                                      
238 Para um aprofundamento em leilões de vários itens veja Demange, Gale e Sotomayor (1986). 



  

 

 
119 

Consumidores no leilão de posição 

 

link seria mais acessado que o segundo e assim por diante. Entretanto, veremos 

dois modelos que assumem que essas taxas de cliques são endógenas. 

 Esses modelos aplicam a procura de consumidores à modelagem dos 

leilões que estamos estudando. Eles descrevem o comportamento dos 

consumidores ao procurar por um produto em uma ferramenta de busca e com 

isso conseguem novas intuições sobre esse mecanismo, podendo até analisar o 

desenho de leilões. Apesar de não abarcar explicitamente o desenho de 

mecanismos em leilões, este trabalho tem o objetivo de ser um primeiro passo no 

estudo tipo de ferramenta. 

 Começamos com o estudo dos dois artigos seminais de leilões de posição 

na seção 2. Na terceira seção, veremos um trabalho que aprofunda a análise desses 

leilões ao considerar que o modelo estático de informação perfeita é uma 

simplificação do modelo dinâmico de informação incompleta e deve ser analisado 

com isso em mente. Por último, vamos estudar dois modelos de leilão de posição 

com procura do consumidor. 

 

2. Artigos seminais 
 

 Os dois artigos desta seção apresentam o modelo de leilão de posição e 

analisam os seus equilíbrios. Apesar de usar definições equivalentes de equilíbrios 

e chegarem a praticamente os mesmo resultados é interessante analisar os dois 

trabalhos, pois cada um contribui com a intuição do modelo. Os equilíbrios devem 

ser analisados levando-se em conta sua plausibilidade. Ao longo do artigo 

usaremos a notação de Varian (2007) por a considerarmos mais simples e 

intuitiva. 

 

2.1. Varian (2007) 

 O autor propõe um modelo de leilões de posição com um jogo de 

movimento simultâneo e de informação perfeita. Esse modelo considera o 

problema de ordenar agentes         para posições         em que o valor 

que cada agente   atribui a cada posição é dado por         .  

No contexto de leilões de anúncios on-line    pode ser interpretado como a 

taxa de cliques para a posição  . O valor      como a receita esperada por clique 

do anunciante  . Dessa forma,     indica a receita esperada pelo anunciante   se 

seu anuncio estiver na posição  .  
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As posições são numeradas de modo que            e define 

     para todo    . Ou seja, o autor considera que quanto mais baixa a posição 

menos ela recebe atenção dos usuários de ferramentas de busca e, portanto, é 

esperado que receba menos cliques. A segunda equação apenas afirma que o 

anunciante que não conseguiu uma posição não receberá cliques em seu anúncio. 

Essas posições são vendidas em um leilão. Cada agente realiza um lance 

  , a posição com maior taxa de cliques é concedida para o anunciante que 

realizou o maior lance e assim por diante. Como esse se trata de um leilão de 

segundo preço, o agente tem como preço não o seu lance, mas o lance do agente 

que ficou na próxima posição.  

Renumerando os agentes,    será o valor por clique do agente na posição 

 . Dessa forma, o preço que o agente   enfrenta é         e o lucro é dado por 

(     )   (       )  . No restante desse trabalho usaremos a notação deste 

artigo por a considerarmos bastante simples. 

 

2.1.1 Equilíbrio de Nash de leilões de posição 

  Em equilíbrio cada agente deveria preferir sua posição a qualquer outra, o 

que motiva a primeira definição: 

 

Definição 1. Um conjunto de preços é um equilíbrio de Nash (EN) se: 

(     )   (     )   para        (01) 

(     )   (       )   para       (02) 

No qual        . 

 

 Na equação 01 o agente estaria analisando a possibilidade de mudar para 

uma posição superior. O conjunto de preços será um EN se esse agente perceber 

que, apesar da posição superior possuir uma taxa de cliques maior, seu preço é tão 

maior que fará com que seu lucro seja menor que o lucro atual. A equação 02 tem 

um pensamento análogo, dando a noção de que o agente está na melhor posição 

possível. Perceba que para o agente subir uma posição ele tem que fazer um lance 

superior ao que o agente daquela posição fez e então terá esse lance como seu 

preço. 

É interessante notar que haverá um intervalo de lances que satisfazem 

essas desigualdades. Essas desigualdades são lineares nos preços, portanto, dado 

   e    pode-se usar um simples programa linear para resolver a receita de 

equilíbrio máxima e mínima.  
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Para simplificar a análise dos leilões de posição é interessante analisar o 

subconjunto de equilíbrios de Nash a seguir: 

 

Definição 2. Um conjunto de preços é um equilíbrio de Nash simétrico (ENS) se: 

(     )   (     )   para todo   e  . 

De modo equivalente, 

  (     )            para todo   e  . 

Perceba que as desigualdades que caracterizam um ENS são as mesmas 

que caracterizam um EN para    . O ENS é mais forte que o EN, pois nesse 

equilíbrio o agente não vai querer mudar para uma posição superior mesmo se ele 

puder trocar de lance com o jogador daquela posição e então pagar o mesmo preço 

que o jogador acima paga.339  

O ENS apresenta as seguintes propriedades: 

 

Propriedade 1. Receita não negativa. 

Em ENS      . 

 

Propriedade 2. Valores monótonos. 

Em ENS         para todo  . 

 

Propriedade 3. Preços monótonos. 

Em um ENS,               e         para todo  . Se       então 

       . 

 

Propriedade 4. EN ENS 

Se um conjunto de preços é um ENS também será um EN. 

 

Propriedade 5. Solução de um passo. 

Se um conjunto de lances satisfaz as desigualdades do equilíbrio de Nash 

simétrico para     e    , então satisfaz as desigualdades para todo  . 

 

O autor usa essas propriedades para chegar a uma caracterização explícita 

dos lances e preços de equilíbrio. Ele mostra que, em equilíbrio, o lance  

                                                      
339Essa noção lembra o conceito de equilíbrio localmente livre de inveja introduzido por Eldeman et al. 
(2007). Varian (2007) chega a citar esse trabalho falando que esse equilíbrio gera o mesmo lance que o 
limite inferior do ENS. 
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de cada agente é limitado superior e inferiormente pela combinação convexa do 

lance do agente abaixo dele e um valor, o seu ou o do agente acima dele, como 

mostra a equação a seguir: 

    (    )              (    )         

O equilíbrio de Nash em estratégias puras pode então ser achado 

escolhendo recursivamente uma sequência de lances que satisfaz essas 

desigualdades. A solução dessas recursões será: 

  
      ∑     (       )

   

 

  
      ∑   (       )

   

 

 

 Sendo   
  e   

  os limites superior e inferior. O valor inicial para as 

recursões vem do fato que só existem   posições, de forma que      para    . 

Escrevendo o limite inferior no lance para      , temos: 

    
        (       )         

de forma que é ótimo para o primeiro agente a ser excluído fazer o lance igual ao 

seu valor. Esse resultado possui o mesmo argumento que no leilão de Vickrey. Se 

você é excluído, fazer um lance menor do que o seu valor é inútil, mas se você 

ganhar, terá lucro. 

 O autor mostra que o limite inferior é o maior lance que o agente pode 

fazer que, caso exceda o lance do agente acima, e isso faça com que o agente suba 

uma posição, garantirá que o agente lucre tanto quanto lucrava na posição inicial. 

Pensando de outra forma, se o agente fizer um lance muito alto diminuirá o lucro 

do agente acima fazendo com que ele possa preferir descer uma posição. Dessa 

forma, o maior lance que faz com que o agente acima não ganhe nada trocando de 

posição é o limite superior. 

 O autor deriva limites para os valores não observáveis usando os preços 

de equilíbrio observados chegando ao seguinte resultado: 

   
         

     
    

         

     
           (03) 

que mostra que o custo incremental de mudar de posição deve diminuir ao mudar 

para posições inferiores e possui três importantes implicações:  

 

 Essas desigualdades garantem que cada intervalo seja não vazio, o que é 

uma condição necessária e suficiente. A última vem do fato de que se os  
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intervalos não forem vazios podemos encontrar um conjunto de valores 

que seja consistente com o equilíbrio; 

 Elas também dizem que o agente deve aumentar seu lance até que o seu 

valor seja menor que o custo de subir uma posição; 

 Por fim, esse resultado garante que o custo marginal de um clique deve 

subir ao se subir de posições, caso contrário existiria um anunciante que 

teria passado cliques baratos para comprar cliques caros. 

 

2.1.2 Receita de EN e ENS 

 Para calcular os limites superior e inferior da receita total em um ENS 

basta somar   
      e   

     sobre        . Por exemplo, se o número de 

posições for     teremos: 

     (     )     (     )     (     )        

     (     )     (     )     (     )        

 O autor afirma que o limite superior para a receita do ENS é o mesmo que 

o do EN e o limite inferior da receita para EN é geralmente menor que o limite 

inferior do ENS e apresenta o seguinte resultado: 

 

Propriedade 6. A receita máxima de EN é igual ao limite superior da 

solução recursiva do ENS. 

 

2.1.3 Mecanismo de Vickrey-Clarke-Groves (VCG) 

 O autor chega a introduzir uma versão simples do mecanismo VCG para 

dar exemplo de uma estrutura de leilão que tem um equilíbrio de estratégias 

dominantes. Leonard (1983) descreve essa aplicação para o caso geral. 

 A ideia central desse mecanismo é que uma autoridade central escolherá 

um resultado   de modo a maximizar a soma das utilidades reportadas dos agentes 

       . Denotamos a função utilidade verdadeira de   por   ( ) e sua função 

de utilidade reportada por   ( ). 

 A autoridade central anuncia que vai pagar a cada agente a soma das 

utilidades reportadas pelos outros agentes no resultado que maximiza a utilidade. 

O centro, portanto, maximiza: 

  ( )  ∑   ( )

   

 

O agente   se importa com  
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  ( )  ∑   ( )

   

 

 

Para maximizar seu payoff o agente   vai reportar sua função de utilidade 

verdadeira, ou seja,   ( )    ( ). Para reduzir o tamanho de pagamentos laterais 

subtrai-se a soma maximizada das utilidades reportadas sem a utilidade reportada 

de  : 

  ( )  ∑   ( )

   

    
 

∑   ( )

   

 

O pagamento feito pelo agente   pode ser interpretado como o efeito da 

sua presença nos outros agentes. No contexto de leilões de posição, se o agente 

    saísse do leilão cada agente abaixo dele subiria uma posição, portanto, esse 

agente deve pagar: 

∑   (       )

   

 

em que   é o valor reportado do agente  . No equilíbrio de estratégia dominante do 

VCG cada agente   anuncia seu valor verdadeiro,      . Dessa forma, o 

pagamento de equilíbrio do a gente     será: 

∑   (       )

   

 

Percebe-se que essa é a mesma expressão de   
     , ou seja, é igual ao 

limite inferior do ENS. 

 

2.1.4 Aplicação ao leilão de anúncios 

 Para aplicar a estrutura estratégica do leilão de posição ao leilão de 
anúncios usado pela empresa Google,  o autor adiciona um “efeito qualidade” { 

ordenação dos anunciantes que é usado pela empresa440. Para ordenar os 
anunciantes é inserido um peso    no valor do lance do anunciante, que é o “efeito 
qualidade”.  

Dessa forma, a taxa de cliques observada do anunciante   seria         

em que    seria o “efeito posiç~o”, como se fosse a taxa de cliques esperada da 

posição que usamos anteriormente. Os anunciantes são ordenados por      e cada 

um paga o valor mínimo para se manter na posição, seja esse   . Por construção 

temos: 

              

                                                      
440 Veja http://services.google.com/awp/en_us/breeze/5310/index.html. 
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O equilíbrio de Nash requer que cada agente prefira sua posição a 

qualquer outra.  Como o custo e a taxa de cliques de outras posições dependem da 

qualidade do anúncio, temos: 

 

(      )     (      )     

 

O autor então desenvolve a equação até chegar às seguintes 

desigualdades: 

     
         

     

      
         

     

           

que são desigualdades testáveis implícitas do modelo de equilíbrio de Nash 

simétrico. O autor menciona que caso uma página não seja totalmente vendida o 

último anúncio da página paga um preço reserva. 

Pode parecer irrealista analisar equilíbrios de informação completa no 

caso de leilões de anúncios. Entretanto, o autor ressalta que é fácil conseguir as 

informações relevantes necessárias por meio de experimentação, já que o Google 

fornece estatísticas detalhadas dos leilões além de existirem empresas que 

oferecem uma variedade de serviços para administrar lances nesses leilões. 

 

2.2. Edelman, Ortrovsky e Schwarz (2007) 

 Os autores apresentam duas modelagens para o leilão de posições, que é 

chamado de leilão de segundo preço generalizado (SPG) nesse trabalho. Primeiro 

eles modelam o leilão como um jogo de movimentos simultâneos e informação 

perfeita que lembra um leilão de segundo preço com envelope fechado, assim 

como Varian (2007). Depois os autores modelam o SPG como um jogo de forma 

extensiva de informação incompleta que lembra um leilão inglês ascendente. As 

definições e modelos desse trabalho serão apresentadas usando a notação de 

Varian (2007) para os termos análogos de forma a explicitar as semelhanças.541 

 

Definição 3. Um equilíbrio do SPG é localmente livre de inveja se um 

jogador não puder melhorar seu payoff trocando lances com o jogador posicionado 

diretamente acima dele. Formalmente, para      *   + 

                                                      
5 As notações correspondentes são:       para as taxas de cliques,       para os valores e 
 ( )             . Para o número de posições     e de agentes    , lembrando que Varian 
(2007) ordena os agentes de modo que  ( )    na notação de Eldeman et al. (2007), ou seja, o 
primeiro autor numera os agentes de acordo com a sua posição no final do leilão tornando 
desnecessário o uso da função  ( ). 
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 Essa definição é equivalente à definição de Equilíbrio de Nash Simétrico. 

Outra forma de interpretar essa definição vem de rearranjarmos essa equação 

para                 (       ), que mostra que o custo marginal da posição 

superior é pelo menos tão grande quanto a receita marginal dos cliques. Dessa 

forma, o agente não tem interesse em subir de posição. 

 

2.2.1 Leilão inglês generalizado e SPG 

 Os autores introduzem o modelo do Leilão Inglês Generalizado para 

mostrar como os agentes convergem para o steady state de longo prazo assumido 

no modelo SPG. Esse modelo se torna um leilão inglês simples se só houver um 

objeto a ser vendido.  

 Nesse modelo existe um relógio mostrando o preço corrente, que vai 

aumentando com o tempo. Os anunciantes podem sair a qualquer momento e o seu 

lance é o preço mostrado no relógio quando o anunciante desistiu. O leilão acaba 

quando o penúltimo anunciante desiste. O anunciante que não desistiu ganha a 

primeira posição e tem como preço por clique o lance do penúltimo anunciante e 

assim por diante. 

 Para definir formalmente esse jogo usaremos a notação de Varian (2007) 

para os termos análogos. Os autores assumem que existem     posições e 

      anunciantes para simplificar as provas. As taxas de cliques    são 

conhecidas por todos, com       . Os valores por clique    são tirados de uma 

função contínua  ( ) em ,    ) com uma função densidade contínua  ( ) 

positiva em (    ), cada anunciante conhece o seu valor e a distribuição do valor 

dos outros anunciantes. 

 A estratégia de um anunciante pode ser representada por uma função 

  (      ) em que    é o preço que o relógio marca no momento em que ele 

desiste,   é o número de anunciantes que ainda não desistiram,   (           ) 

é a história dos preços em que os anunciantes anteriores desistiram e    é o valor 

por clique do anunciante  .  

Os autores, então, apresentam o seguinte teorema, que mostra que esse 

jogo possui um equilíbrio Bayesiano perfeito com estratégias contínuas nos 

valores dos anunciantes. Os payoffs de todos anunciantes nesse equilíbrio são 

iguais aos do VCG. 
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Teorema 1: No equilíbrio Bayesiano perfeito único com estratégias 

contínuas em   , um anunciante com valor    desiste no preço 

  (      )     
  

    

(       ) 

Nesse equilíbrio, a posição e payoff de cada anunciante são iguais aos do 

equilíbrio em estratégias dominantes do leilão VCG. Esse equilíbrio é ex-post, ou 

seja, a estratégia de cada anunciante é a melhor resposta para as estratégias dos 

outros anunciantes independente dos valores realizados deles. 

 Para entender a intuição desse teorema primeiro precisamos perceber 

que essa equação é equivalente a     ,     (      )-    (       ). Ou seja, o 

anunciante irá desistir quando o preço no relógio, igual    na equação, atinge o 

nível em que ele fica indiferente entre pagar    e ficar na posição     ou pagar 

    
426 e ficar na posição  .  

Esse equilíbrio apresenta uma combinação impressionante de 

propriedades: ele é único e eficiente, a estratégia de cada anunciante não depende 

da distribuição do valor dos outros e mesmo assim os anunciantes não possuem 

estratégias dominantes. É interessante perceber que essa equação gera o mesmo 

lance que o limite inferior do ENS apresentado por Varian (2007). Basta perceber 

que essa equação é igual à primeira equação apresentada na definição 2 desse 

trabalho para       para a igualdade. 

 

3. Aprofundamento da análise 
 

 Nessa seção veremos trabalhos que contribuem de forma consistente com 

a análise do leilão de posição. O primeiro trabalho usa a definição de não 

contradição para analisar a plausibilidade dos equilíbrios do modelo. Os dois 

últimos trabalhos tratam de aplicações de procura do consumidor em leilões de 

posição. 

 

3.1. Edelman e Schwarz (2010) 

 Nesse trabalho, os autores limitam o conjunto de equilíbrios do modelo de 

leilão de posição de informação completa. Para isso, os comparam com os 

equilíbrios não simplificado de informação incompleta em vários períodos. 

                                                      
6 Isso acontece no caso de dois anunciantes desistirem no mesmo momento, caso em que as posições 
são alocadas aleatoriamente. O anunciante que for sorteado para a posição     pagará    e o 
anunciante que ficar com a posição   pagará     . 
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 No modelo dinâmico de informação incompleta, as ferramentas de 

pesquisa vendem espaços para anúncios usando SPG em tempo real. Os 

anunciantes podem mudar seus lances a qualquer momento. Em cada período, eles 

observam as posições de seus competidores e atualizam suas crenças sobre os 

valores dos outros anunciantes. 

Dessa forma, o histórico de lances influencia o equilíbrio, pois a melhor 

resposta de um anunciante depende da sua expectativa do comportamento dos 

outros. Os autores observam que nesse ambiente é possível estabelecer um limite 

superior da receita em qualquer equilíbrio sem caracterizar o equilíbrio de um 

jogo dinâmico.  

Isso se dá devido à possibilidade de caracterizar um mecanismo ótimo 

limitando a receita em qualquer mecanismo nesse ambiente. Os autores propõem 

o mecanismo ótimo e apresentam um corolário como a seguir: 

 

Proposição 1: O Leilão Inglês Generalizado com preço reserva   é um 

mecanismo ótimo que resolve    
   (  )

 (  )
  . 

 

Corolário: O preço ótimo de reserva no Leilão Inglês Generalizado não 

depende do número de participantes, de posições nem da taxa de declínio 

de posição para posição da taxa de cliques. 

 

 Os autores introduzem o conceito de Critério da Não-Contradição (CNC). 

Esse conceito surge da ideia de que o jogo de informação completa é uma 

aproximação do jogo de informação incompleta. Dessa forma, podem-se eliminar 

equilíbrios do jogo de informação completa para os quais não exista um equilíbrio 

que convirja para o mesmo resultado no jogo de informação incompleta 

correspondente.  

 Para definir formalmente o CNC denota-se  ̅( ) como a receita esperada 

no equilíbrio Bayesiano perfeito de maior receita do jogo de informação 

incompleta que dura por   períodos.   ̅ denota a receita esperar por período tal  

que  ̅  
 

 
       ̅( ).   ( ) são as receitas esperadas em um equilíbrio de Nash   

de um jogo de um leilão SPG de informação completa no qual os valores do 

participantes são dados pelo vetor  . 
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Definição 4: Um EN   de um jogo de informação completa falha CNC se ele gera 

receitas esperadas maiores que qualquer equilíbrio do jogo de informação 

incompleta correspondente. Ou seja,   falha CNC se 

∫  ∫   ( ) (  )   (  )          ̅
    

. 

 

A ideia por trás do CNC é comparar dois jogos distintos em que um deles 

pode ser visto como uma aproximação do comportamento dos jogadores do outro 

jogo mais complexo correspondente. CNC restringe equilíbrios em um jogo apenas 

no caso desse jogo estar sendo usado para capturar o comportamento de outro 

jogo equivalente. 

 A aplicação do CNC para o leilão SPG de informação completa com preço 

reserva    é apresentado como a seguir: 

 

Proposição 2: Em um leilão SPG de informação completa com preço 

reserva   , somente o equilíbrio de menor receita sobrevive ao CNC. 

Além disso, esse equilíbrio é único. 

 

3.1.1 Preço reserva 

 Os autores analisam o preço reserva dos leilões de posição e mostram que 

aumentar o preço reserva causa um efeito indireto maior que o efeito direto. Caso 

existam menos participantes do que posições no leilão o preço reserva afeta 

diretamente o último anunciante. Entretanto, o preço reserva pode impactar o 

comportamento de equilíbrio de todos os jogadores. 

 Considere um aumento no preço reserva de                . Suponha 

que existam mais posições do que participantes, que   participantes tenham 

valores maiores que        e que   participantes saem do leilão devido ao resultado. 

Os autores apresentam a seguinte proposição e corolário: 

 

Proposição 3: Quando o preço de reserva aumenta, o pagamento de todos 

anunciantes que permanecem, exceto o último, aumenta em uma mesma 

quantidade. 

 

Corolário: O aumento esperado em receita da posição   excede o aumento 

esperado da posição     à medida que preços reserva aumentam. 
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Esse corolário mostra que os efeitos indiretos são maiores que os efeitos 

diretos. Os autores analisam as implicações no bem-estar mostrando, através de 

simulações, que o preço de reserva que maximiza a receita da ferramenta de busca 

difere do preço que maximiza o bem-estar total. 

 

3.2. Chen e He (2011) 

Temos assumido até agora que os consumidores que usam as ferramentas 

de busca olham os links em ordem do início para o final e, portanto, que as 

primeiras posições recebem mais atenção por parte dos consumidores. Entretanto, 

seria interessante analisarmos esse jogo levando em conta o comportamento dos 

consumidores e permitindo para anunciantes diferenciados. É nesse sentido que 

esse trabalho se encaixa em nossa revisão. 

No modelo apresentado por Chen e He (2011), os consumidores buscam 

por variedades de produtos desejados e as ferramentas de busca servem de 

intermediário que fornece informações sobre a relevância de diferentes 

vendedores.  Os anunciantes são diferentes em sua relevância, que é modelada 

como a probabilidade de qualquer consumidor encontrar o produto desejado. 

 Os consumidores não têm certeza qual anúncio vai oferecer um produto 

do tipo desejado e quanto eles estão dispostos a pagar por esse produto. O 

consumidor só pode descobrir as informações sobre os produtos oferecidos 

inspecionando o site de um anunciante. Como existe um custo para se procurar 

entre sites, o consumidor forma uma estratégia de procura, que é levada em 

consideração pelos anunciantes na hora de fazer lances. 

 Em um equilíbrio separador, o lance de um anunciante é maior quanto 

maior é a sua relevância. Também existe um equilíbrio parcialmente separador, no 

qual anunciantes mais relevantes fazem lances iguais aos menos relevantes para 

serem ordenados aleatoriamente. No primeiro caso, a ordenação dos links nas 

posições revela informação sobre os diferentes vendedores, como os outros 

modelos normalmente assumem. 

 Esses dois equilíbrios resultam em uma procura mais eficiente e 

aumentam o bem-estar total comparado com o caso de não haver leilão de posição. 

Ambos os equilíbrios podem gerar maior receita para a ferramenta de pesquisa 

dependendo da diferença da relevância dos anunciantes. 

 O modelo consiste de     anunciantes diferentes com custo marginal  . 

O anunciante atende às preferências de um consumidor com probabilidade 

           . O valor que o consumidor associa ao produto   é a realização  
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de uma variável aleatória com função de distribuição acumulada  ( ) e função 

densidade  ( ) em ,    ̅-. Quando o produto do anunciante não atende a 

preferência do consumidor     e os consumidores descobrem o seu   apenas 

quando acham o produto desejado. A relevância    é independente de  ( ) e é 

independente e idêntica para todo consumidor. 

Cada anunciante conhece apenas o seu tipo  , mas a distribuição de tipos 

de anunciantes e os possíveis valores de    são conhecidos por todos. Os autores 

assumem 

   8
                    

                  
 

onde     (   ) e      . Ou seja, a relevância dos anunciantes cai a uma taxa 

constante   para   anunciantes e depois fica constante para o restante. Os autores 

assumem que existem     posições e que      . 

Sabendo de seus    os anunciantes fazem seus lances no leilão de posição. 

Após serem ordenados eles escolhem simultaneamente seus preços, que só podem 

ser observados pelos consumidores se esses abrirem o link. Existem custos para os 

consumidores abrirem os links patrocinados, podemos ver isso como se o 

consumidor ficasse cansado de procurar as informações do seu produto de 

interesse dentro dos sites. 

 O custo de cada consumidor para conduzir sua  -ésima consulta é 

  , sendo        . O consumidor compra um produto se o seu preço não é maior 

do que seu valor   e continuar procurando não gerar uma utilidade esperada 

maior. Todos os jogadores são neutros ao rico. Os autores fazer as duas hipóteses 

técnicas a seguir: 

 

 H1. Existe um    único tal que 

   arg    
  ,   ̅-

   

 para 

   (   ),   ( )- 

 

 H2. 

   {
                

           
 

 no qual, 
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     ∫(    ) ( )d    

 ̅

  

 

 A taxa , ( )- ,   ( )-⁄  ser monótona crescente é uma condição 

suficiente, mas não necessária para H1. Essa condição é satisfeita por várias 

distribuições como a normal, a exponencial e a uniforme. A segunda hipótese dá a 

ideia de que o custo marginal de procura aumenta após visitar alguns sites em 

busca de informações sobre o seu produto de interesse. Isso pode ser visto como 

uma limitação no tempo do agente. 

 

3.2.1 Análise do equilíbrio 

 Um perfil de estratégias nesse modelo consiste de uma estratégia de 

procura e de compra para cada consumidor, além de uma estratégia para lances e 

para preços para cada anunciante. Um equilíbrio Bayesiano perfeito consistirá de 

um perfil de estratégias e de um sistema de crenças dos consumidores consistente 

com as estratégias e posições dos anunciantes.  

 Os autores analisam primeiro as estratégias de procura dos consumidores. 

Supõe-se que os anunciantes estão posicionados em ordem de relevância e que 

todos cobram o preço   . Dessa forma, o retorno esperado da procura de um 

consumidor será: 

     ∫ (    ) ( )d              
 ̅

  
 

e seu retorno esperado de procurar algum vendedor não listado será: 

   ∫ (    ) ( )d 
 ̅

  
 

 De H2 os autores chegam ao lema a seguir: 

 

Lema 1. Suponha que os anunciantes são ordenados em ordem de 

relevância e que outros anunciantes não se encontram na lista de links 

patrocinados. Suponha ainda que o preço de cada anunciante seja   . Então será 

ótimo para cada consumidor buscar do primeiro ao último link e um vendedor 

aleatório não listado. Eles param de buscar se encontrarem o produto desejado, 

caso em que eles compram se e somente se     , ou se conduzirem essas quatro 

buscas sem encontrar o produto desejado. 
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 Levando em conta o comportamento de procura e compra descrito no 

lema 1, a receita esperada dos anunciantes será: 

       

   (   )      (   )    

   (    )    

   
     

   
    

para        . 

 

 Podemos interpretar os vendedores que não são listados como 

aparecendo nos resultados não patrocinados das ferramentas de pesquisa. 

Perceba que quando os consumidores obedecerem ao lema 1 um vendedor no 

espaço livre será visitado com probabilidade  (   )⁄ , que se aproxima de zero a 

medida que   aumenta. 

 Para entender como cada vendedor irá fazer seu lance os autores 

procuram por um equilíbrio que os vendedores façam lances maiores quanto 

maior for a sua relevância. Nesse equilíbrio, a receita do anunciante     

posicionado em     é   , se esse agente estivesse em     sua receita esperada 

seria (   )(    )         . Dessa forma, o anunciante     está disposto 

a fazer o seguinte lance para ficar na posição 3: 

              (     )
 

   
   4  

     

   
5    

 Por outro lado, o agente 3 está disposto a faze o seguinte lance para 

manter sua posição: 

   4  
     

   
5   

 

Dessa forma, temos que        . Essa desigualdade será estrita se 

   .    pode ser interpretado como o aumento da sua receita ao entrar na lista 

ou o valor da posição 3 para ele. O payoff esperado para o anunciante 3 será 

     . Os autores desenvolvem o mesmo raciocínio para os anunciantes 1 e 2 e 

apresenta o teorema a seguir: 

 

Teorema 2: Se      *  (  ⁄ ) (   ) (   )⁄ + existirá um 

 equilíbrio em que o anunciante   faz o lance: 
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         4  
     

   
5   

   (   )       4  
     

   
5    

   4  
     

   
5   

   4  
     

   
5     

para        . Os agentes 1,2 e 3 ficariam com as primeira posições e pagam 

      e   . O preço de cada anunciante é    e cada consumidor age como descrito 

no lema 1. 

 A restrição do parâmetro, que é atingida se      2
 

 
  3, é uma 

condição suficiente mas não necessária, quando    , para a existência de tal 

equilíbrio. A intuição dessa restrição é que   não seja muito pequeno em relação a 

 , caso em que os anunciantes vão ficar com relevâncias muito próximas fazendo 

com que a seja difícil satisfazer a condição que nenhum anunciante deve imitar a 

estratégia de outro. 

 Os autores mostram que existem diversos equilíbrios Bayesianos perfeitos 

dependendo das crenças dos consumidores: 

 

Proposição 4:   

i. Se a crença dos consumidores é que os anunciantes são mostrados na 

 lista em ordem decrescente de relevância e são mais relevantes do que os 

 que estão fora da lista, então o equilíbrio separador caracterizado no 

 Teorema 2 é o único equilíbrio do modelo. 

ii. Se a crença dos consumidores é de que os anunciantes na lista estão em 

 ordem aleatória de relevância, mas são mais relevantes que os vendedores 

 fora da lista, então existe um equilíbrio parcialmente separador no qual os 

 anunciantes 1, 2 e 3 fazem o mesmo lance e são ordenados 

 aleatoriamente. 

iii. Se os consumidores creem que os anunciantes na lista estão ordenados 

 aleatoriamente e não são mais relevantes que os vendedores fora da lista, 

 então existe um equilíbrio agregador em que todos os vendedores fazem 

 lances     . 
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 O equilíbrio agregador não é muito realista apesar de ser possível 

teoricamente. Os outros dois equilíbrios parecem plausíveis. O primeiro equilíbrio 

implica que os consumidores busquem vendedores na lista de forma decrescente. 

No equilibro parcialmente separador os consumidores buscam na lista de forma 

aleatória. 

 

3.2.2 Lucro da ferramenta de pesquisa, bem-estar do consumidor e eficiência 

 Temos que no equilíbrio separador a receita da ferramenta de pesquisa é: 

           

 (   )       
(   )(    )      

   
(   )( 

   )      

Tratando   como uma variável contínua, temos que 
   

  
  . Acha-se o   

ótimo fazendo       
   

  
  . Daí achamos que: 

 ̂( )  
 

   
.         √                / 

O qual é decrescente em  . Dessa forma, quando   é grande    tem uma 

relação de U-invertido com  , crescente para    ̂( ) e decrescente para 

   ̂( ). 

Temos também que       
   

  
 é positivo para  ,  (   ). Podemos usar 

  como uma proxy para competição já que quanto maior   mais os anunciantes são 

similares em termos de relevância. Dessa forma, quando   é grande o lucro da 

ferramenta de pesquisa aumenta com a competição. Quanto mais anunciantes com 

produtos semelhantes competem pelas posições limitadas eles terão que fazer 

lances mais altos, beneficiando a ferramenta de pesquisa. 

No equilíbrio parcialmente separador temos que o lucro da ferramenta de 

pesquisa será: 

  
 

 6
                           

 

 
 (   )(    )(     )

   
7       

Tratando   como uma variável contínua temos que 
   

 

  
  , assim como 

tínhamos em   .  Entretanto, ao contrário de   , teremos que       
   

 

  
  , ou  
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seja, que   
 

 é monótona crescente em   mostrando que no caso do equilíbrio 

parcialmente separador a ferramenta de pesquisa se beneficia de   ser o maior 

possível. Teremos também que   
 

 é monótona crescente em  , ou seja, 

      
   

 

  
   para  ,  (   ), assim como em   . 

Comparando o lucro da ferramenta de pesquisa sob os dois equilíbrios 

teremos que       (     
 
)  

 

 
, (     )      (      )  

   (      )-     . Portanto, o lucro será maior sob o equilíbrio separador 

para qualquer     se   for suficientemente pequeno e será maior sob o 

equilíbrio parcialmente separador se   for suficientemente grande.  

Em outras palavras, temos que o lucro da ferramenta de pesquisa será 

maior sob o equilíbrio separador se as firmas forem substancialmente diferentes 

em termos de relevância. Por outro lado, a ferramenta de pesquisa pode ter mais 

lucro sob o equilíbrio parcialmente separador se a concorrência for maior. Os 

autores resumem a discussão acima na seguinte proposição: 

 

 Proposição 5: 

 i. Sob ambos os equilíbrios separador e parcialmente separador, o lucro 

 da ferramenta de pesquisa    e   
 

, respectivamente, é estritamente 

 crescente no número de anunciantes  . 

 ii. Sob o equilíbrio separador, quando   é grande,    é crescente na 

 relevância   para   (    ̂( )] e é decrescente em   para   [ ̂( )  )  

 iii.   
 

 é monótona crescente em   se   for grande. 

 iv.      
 

 se   for pequeno e   grande. 

 

A intuição de i é que quanto mais anunciantes existirem menor será a 

probabilidade de um anunciante ser escolhido na parte aleatória fora da lista, 

portanto, valerá mais participar da lista fazendo com que os lances aumentem. 

Para ii, é preciso notar que o aumento de   faz com que a primeira posição seja 

mais cobiçada. Entretanto, como a probabilidade do consumidor encontrar o que 

procura e realizar a compra no primeiro link aumenta, isso faz com que seja menos 

provável que eles procurem nos links abaixo. O balanço desses dois efeitos é 

mostrado em ii. 

Para iii, é interessante lembrar que no equilíbrio parcialmente separador 

os anunciantes listados fazem o mesmo lance, portanto, quanto maior o   deles 

mais eles estarão dispostos a pagar para ficar na lista. Em iv temos que quanto  
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menor for   maior será a queda da relevância de cada anunciante. Como quanto 

menor a relevância do anunciante menos ele estará disposto a pagar para ser 

listado. No equilíbrio parcialmente separador em que os listados pagam o lance do 

primeiro anunciante que ficou fora, o lucro será menor do que no equilíbrio 

separador. 

Os autores analisam a eficiência dos anúncios de links patrocinados 

observando como eles afetam os custos de busca do consumidor. Para que as 

probabilidades de achar o produto desejado sejam  ,   (   )(    ) e 

  (   )(    )(     ) como no equilíbrio separador os custos teriam que 

ser respectivamente  ,    e   . 

No equilíbrio parcialmente separador, o consumidor tem a mesma 

probabilidade de achar o produto desejado ao procurar por todos os anunciantes 

listados, mas tem menos probabilidade de achar nos dois primeiros links. Sem links 

patrocinados e com   grande a probabilidade de achar o produto desejado em 

cada procura será aproximadamente     e a probabilidade de achar com   buscas 

é de   (     ) . Portanto, o tempo esperado de procura ou o custo esperado 

de busca é menor com links patrocinados. 

Os autores também avaliam a eficiência desse tipo de anúncio observando 

como ele afeta o resultado esperado. O resultado esperado sob ambos os 

equilíbrios é: 

   ,  (   )(    )(     )(     )-,   (  )- 

Enquanto o resultado esperado sem os anúncios é aproximadamente: 

   ,  (     ) -,   (  )-     

 Portanto, os autores concluem o seguinte: 

 

 Observação 1. Anúncios de links patrocinados levam a uma procura por 

 consumidores mais eficiente e a uma utilidade maior. O equilíbrio 

 separador geralmente gera maiores ganhos de bem-estar do que o 

 equilíbrio parcialmente separador. 

 

 De acordo com essa análise as ferramentas de busca deveriam recrutar 

quantas firmas pudesse para participarem do leilão de posição. Também pode ser 

dito que, caso o mercado suporte um equilíbrio separador, talvez seja ótimo 

restringir a precisão das palavras-chave de forma que a relevância do primeiro 

vendedor não seja tão alta.  
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3.3. Athey e Ellison (2011)643 

 Athey e Ellison analisam os leilões de posição sob a ótica da economia da 

informação, incorporando consumidores no modelo e considerando taxas de 

cliques endógenas744, diferentemente dos artigos seminais. A principal diferença 

com relação a Chen e He (2011) é que esse trabalho considera informação 

incompleta, caso em que a qualidade, ou probabilidade de atender às necessidades 

do consumidor, não é conhecida pelos consumidores. 

 No modelo proposto nesse trabalho os consumidores tem uma 

necessidade e, para identificar as empresas que podem satisfazê-la, eles precisam 

usar uma ferramenta de pesquisa. Eles receberão um benefício de 1 se a sua 

necessidade for satisfeita, o que pode ser visto como achar o produto que ele tinha 

interesse em comprar. 

 O consumidor   pode clicar em qualquer um dos   links patrocinados a 

custo   459, podemos ver esse custo como derivado de uma restrição de tempo ou 

como se o agente ficasse cansado de ficar procurando produtos dentro de vários 

sites. Os consumidores vão clicar de forma ótima até que sua necessidade seja 

atendida ou até que o benefício esperado de um clique adicional seja menor do que 

o custo   . É assumido que    tem uma distribuição não-atômica   com suporte 

,   -. 

 Existem   anunciantes1046e cada uma dessas firmas tem uma 

probabilidade    de atender as necessidades de um consumidor, que é informação 

privada. Os autores assumem que essas probabilidades são tiradas de uma 

distribuição comum   não-atômica com suporte [0,1]. Os anunciantes recebem um 

payoff de 1 se atenderem a necessidade de um consumidor. Dessa forma,    pode 

ser visto como o valor de um clique em um modelo de leilão de posição padrão. 

 Esse trabalho segue o modelo de leilão de posição desenvolvido por 

Edelman, Ortovsky e Schwarz (2007) com a diferença fundamental de tratar de  

                                                      
643O artigo original usa a notação de Edelman, Ostrovsky e Schwarz (2007), adaptaremos essa notação 
para a de Varian (2007) como fizemos na seção 2.2. Faremos outras alterações na notação desse artigo 
na tentativa de simplificá-la. 
744As taxas de cliques são uma função dos tipos de anunciantes tanto quanto das posições na lista. 
Nesse modelo, assim como no de Chen e He (2011), as primeiras posições terão uma taxa de cliques 
maior apenas se os anunciantes forem ordenados por sua relevância. 
9 Perceba que nesse trabalho   indica o consumidor, diferente de Chen e He (2011) em que   é indica o 
número da consulta realizada. 
10 No artigo original temos    ,     e    . Em alguns momentos que os autores usaram   como 
índice, achamos conveniente substituir por   e reservar o índice   para os momentos em que ele 
significa o número de anunciantes restantes do leilão. 
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um jogo de vários períodos. Isso faz com que o jogo tenha uma intuição parecida 

com o leilão Inglês generalizado, mas perceba que a modelagem é diferente. Isso 

permitirá que se entenda melhor a estratégia que as firmas usam de sombrear1147 

seu lance no leilão. Em cada período as firmas são pedidas para fazer seus lances.  

No primeiro período são eliminadas as     firmas com os menores 

lances. No próximo período as firmas ainda presentes no leilão fazem lances e a 

firma com o menor lance é designada para a posição   e eliminada do jogo, sendo o 

anunciante com o lance mais baixo sendo designado para a última posição restante 

até que cada anunciante seja designado para uma posição. 

 Cada período será indexado pelo número de anunciantes restantes 

  *         +. Defini-se    como o lance do anunciante que foi eliminado no 

período  . No final do leilão, as firmas nas posições         pagarão 

             respectivamente. 

 

3.3.1 Atualização Bayesiana e bem-estar 

 Supondo que o lance das firmas é monótono em    vimos que existirá um 

equilíbrio em que as firmas serão listadas em ordem de qualidade. Identificarmos 

as firmas por sua posição no leilão de posição de modo que            . 

Com os consumidores sabendo dessa ordenação, temos que a utilidade esperada 

de clicar no primeiro link será   .  

Teremos         sendo variáveis aleatórias de Bernoulli iguais a 1 com 

essas probabilidades. Define-se  ̅  como a qualidade esperada do site   listado 

dado que o consumidor não achou o que procurava nos     anunciantes 

anteriores. Os autores, então, apresentam a proposição a seguir, que é semelhante 

ao lema 1. 

 

Proposição 6: Se as firmas estão ordenadas por qualidade em equilíbrio, 

 então os consumidores começaram a sua busca pelo primeiro link 

 descendo até que sua necessidade seja atendida ou que a utilidade 

 esperada do próximo link seja menor que o custo de procura,  ̅   , e 

 teremos que: 

 ̅   (              ) 

 

                                                      
11 Sombrear um lance seria fazer um lance menor do que o seu valor, que é a principal diferente entre 
os modelos VCG e SPG. Os incentivos e a intuição desse tipo de estratégia serão explicados mais a 
frente. 
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∫    ( )    *                +  

 

 

∫   ( )    *                +  
 

 

 

 

E a firma com posição   receberá (    )  (      ) ( ̅ ) cliques. 

 Para analisar os ganhos de bem-estar advindos da provisão de informação 

os autores comparam como seria a procura dos consumidores caso a lista de links 

patrocinados fosse ordenada aleatoriamente12.48É definido  ̅   (  ) como a 

probabilidade esperada pelo consumir de cada site atender a sua necessidade. É, 

então, apresentada a seguinte proposição: 

 

Proposição 7: Se os anúncios forem ordenados aleatoriamente os 

 consumidores com    ̅ não vão clicar em nenhum anúncio. 

 Consumidores com    ̅ irão visitar sites até que a sua necessidade seja 

 atendida ou até que acabem os anúncios. O excedente esperado do 

 consumidor será: 

 (  ( ))  {
   se   , ̅  -

( ̅   )
  (   ̅) 

 ̅
  se   ,   ̅-

 

Se os anúncios forem ordenados em ordem decrescente de qualidade, 

teremos: 

 (  ( ))  {
   se   , ̅   -

 ̅     se   , ̅   ̅ -
 

( ̅   ) ( ̅   )(   ̅ )   ( ̅   )∏ (   ̅ )
   
   , se   , ̅     ̅ -

 

 

Identificam-se os ganhos de bem-estar ao comparar as duas expressões. 

Os consumidores que têm custo   , ̅  ̅ - só ganham utilidade de uma lista 

ordenada. Isso acontece porque a qualidade dos links no topo da lista faz a procura 

valer a pena, o que não ocorre na lista desordenada.  

Os consumidores que não têm custo de procura também ganham com a 

lista ordenada por achar o que procuram em menos tempo, o que fica claro com A 

grande. Nesse caso, o excedente do consumidor é aproximadamente   
 

 
  caso 

contrário,  pois são necessárias 
 

 
 buscas para achar o que se procura. 

                                                      
12 Note que nesse trabalho não se assume que existe uma lista de links escolhidos aleatoriamente 
embaixo da lista de links patrocinados como havia em Chen e He (2011). 
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3.3.2 Análise do equilíbrio 

 Para compreender o equilíbrio desse modelo, primeiro é preciso entender 

a estratégia dos anunciantes.  Nesse jogo as firmas irão fazer lances tão grandes 

quanto seu valor para conseguir entrar na lista, mas eles irão diminuir seus lances 

nos períodos seguintes quando o leilão for para conseguir posições maiores. Os 

autores chamam essa prática de sombreamento do lance. 

 Uma vez que a firma garantiu que estará na lista, ela não irá querer ficar 

no leilão até que ele atinja o seu valor.1349 Suponha que k firmas permanecem no 

leilão e que a firma     saiu do leilão com o lance     . A firma sabe que irá 

receber        por clique se ela sair enquanto o nível dos lances   se aproxima 

do valor da firma  . Se ela permanecer e ninguém sair, nada mudará. Entretanto, 

se outra firma sair em     a firma ficaria muito pior. Apesar de receber mais 

cliques, o seu payoff por clique será apenas   (   )   . Portanto, a firma deve 

sair antes que o lance chegue ao seu valor. 

 Assume-se a partir de agora que os lances   (        ) são função do 

número de firmas restante  , do lance feito pelo último anunciante a sair do leilão 

     e da qualidade da firma, que só é conhecida por ela. Os autores supõem que o 

equilíbrio é de tal forma que os agentes serão indiferentes entre sair do leilão em 

  (        ) e permanecer até   (        )    . 

 Os payoffs esperados da firma se ela for a primeira a sair e se ela for a 

segunda a sair nesse intervalo de    serão, respectivamente: 

 

 ((    )(    )  (      )(   )       )   ( ̅ )  (      ) (04) 

 ((    )(    )  (      )       )   ( ̅   )  (    )  (05) 

 

 O primeiro termo nas equações 05 e 06 representa a probabilidade de 

todos os links superiores não atenderem a necessidade do consumidor. O segundo 

é o termo da demanda advinda da qualidade esperada14.50 O terceiro termo é lucro 

por clique. Na equação 06 os dois primeiros termos são maiores, pois existem 

menos links acima, mostrando os dois mecanismos que fazem as posições  

 

 

                                                      
13 Pense como no leilão Inglês generalizado com um relógio que marca o preço. Entretanto, é 
importante notar que os autores não formalizam o processo de relógio. 
14 Lembre-se que   é a distribuição do custo   do consumidor. Portanto  ( ̅ ) é a probabilidade de   ser 
menor do que  ̅  entre os consumidores. 
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superiores levarem a mais cliques15.51Como a firma será indiferente em equilíbrio, 

encontramos: 

 

 ( ̅ )(   )(      )   ( ̅   )(    ) 

 

Os autores resolvem essa expressão por    a apresentam a seguinte 

proposição: 

 

 Proposição 8: O leilão possui um equilíbrio simétrico estritamente 

 monótono de estratégias puras. Em particular, será um equilíbrio 

 Bayesiano perfeito para as firmas que escolherem o ponto de saída de 

 acordo com: 

  (        )  {
   se    

     (      ) 4  
 ( ̅ )

 ( ̅   )
(   )5        

 

  

Nesse equilíbrio, os anunciantes fazem lances iguais ao seu valor 

verdadeiro até conseguirem entrar na lista, então eles começam a sombrear seus 

lances. Se   é próximo de 1 o sombreamento será menor do que se   for pequeno. 

Isso acontece porque se   for pequeno não há muito ganho em subir uma posição. 

Os anunciantes também fazem menos sombreamento quando competem por 

posições superiores. 

 

4. Conclusão 
 

Neste trabalho, foram analisados os leilões de posição. Esses são leilões 

em que os participantes disputam posições ao invés de algum item específico. Isso 

faz com que esses leilões tenham características diferentes do leilão inglês com 

que estamos acostumados.  

De fato, o leilão de posição tem mais semelhança com o leilão de segundo 

preço, em que o ganhador do leilão paga o segundo maior lance como preço do 

item sendo leiloado. O leilão de posição seria como um leilão de vários itens, em  
 

                                                      
15 Perceba que         e, portanto, (      )  (    ). Para que a igualdade seja verdadeira basta 
que (      ) seja suficientemente maior que (    ) mostrando que o aumento de cliques é 
compensado por um lucro por cliques menor. 
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que vários objetos são ordenados e são vendidos pela ordem dos lances. A 

diferença é que são leiloadas posições em vez de objetos.  

Para entender melhor o que é um leilão de posição imagine que na 

Fórmula 1 as posições do grid de largada fossem leiloadas. Todas as equipes têm o 

interesse claro de garantir que o seu corredor fique na melhor posição possível. 

Entretanto, aquela equipe que oferecer o maior lance ficará com a primeira 

posição. A equipe do segundo maior lance poderá posicionar o seu corredor em 

segundo lugar e assim por diante. 

Ainda no exemplo da corrida, é interessante perceber que se uma equipe 

tivesse mais confiança em seu piloto estaria disposta a permitir que ele começasse 

a corrida em terceiro lugar. Isso porque o seu corredor poderia ultrapassar os dois 

primeiros carros durante a corrida. Dessa forma, sobraria mais dinheiro para 

gastar melhorando o carro, o que daria mais chances para que o piloto 

compensasse a posição pior na largada. 

No caso das ferramentas de pesquisa, o papel das equipes seria tomado 

pelos anunciantes.  Eles possuem o interesse claro de que o seu anúncio esteja em 

primeiro lugar, levando em consideração que os usuários das ferramentas de 

pesquisa conferem os anúncios em ordem de cima para baixo. Suas limitações 

seriam o quanto eles possuem em caixa para investir em propaganda. Esse é o caso 

mais comum da aplicação de leilões de posição e a relevância econômica desse tipo 

de marketing é um dos motores da pesquisa nesse setor. 

Os artigos analisados nesse trabalho permitem uma compreensão 

completa desse mecanismo e representam um primeiro passo para o estudo dessa 

nova área da economia. O artigo de Varian (2007) introduz o assunto de forma 

intuitiva e de certa forma até didática. Ele contribui ao interpretar os equilíbrios 

do leilão e ao comparar com o mecanismo VCG. 

O trabalho de Edelman, Ortovsky e Schwarz (2007) apesar de ser parecido 

com o de Varian (2007) apresenta uma construção diferente do modelo e propõe o 

leilão inglês generalizado. Esse novo modelo permite que se compreendam melhor 

certos incentivos presentes no jogo e permite uma comparação da plausibilidade 

de certos equilíbrios. 

O ponto mais importante de se reter desses trabalhos é que o leilão de 

posição não faz com que falar a verdade1652seja uma estratégia ótima, 

diferentemente de VCG. Isso faz com que o estudo desse tipo de leilão se torne  

                                                      
16 Falar a verdade é interpretado aqui como a estratégia de fazer um lance igual ao valor que realmente 
se dá pela posição. 
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muito interessante e cria perspectivas de resultados interessantes a serem 

alcançado.  

Edelman e Schwarz (2010) aprofundam a análise dos equilíbrios do leilão 

de segundo preço generalizado. Eles consideram que o modelo desenvolvido até o 

momento, estático e de informação completa, é uma simplificação do 

comportamento do que acontece nos leilões de posição que são dinâmicos e não 

tem informação perfeita. Com isso em mente eles se utilizam do conceito de não 

contradição que permite eliminar os equilíbrios do modelo simplificado que não 

existem no modelo mais complexo, contribuindo para a análise dos equilíbrios. 

Os trabalhos de Chen e He (2011) e de Athey e Ellison (2011) aplicam a 

procura do consumidor ao modelo de leilão de posição. Essa aplicação descreve o 

comportamento dos consumidores ao usarem as ferramentas de busca e permite 

que a taxas de clique das posições sejam endógenas. Isso significa que as primeiras 

posições receberão mais clique não porque simplesmente é assumido que isso é 

verdade, mas porque os incentivos do jogo fazem com que esse resultado seja 

alcançado. 

Esses trabalhos contribuem de forma contundente à compreensão do 

leilão de posição. O estudo desse mecanismo é de interesse tanto da ferramenta de 

pesquisa, que procura desenhar o mecanismo de forma a aumentar sua receita, 

quanto dos anunciantes, que precisam compreender como melhor se comportar 

em um jogo relativamente complexo como esse. 
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Resumo 
 O estudo baseou-se em 129 questionários respondidos por alunos do 

campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília. Foi utilizado um método de 

amostragem experimental que baseou o questionário, dividindo os respondentes 

em dois grupos: os que usam e os que não usam a bicicleta. A partir deles, buscou-

se fazer uma descrição dos dados e um modelo de resposta binária para testar 

quais os determinantes do uso da bicicleta. 

 

Palavras–Chave: Transporte não motorizado, UnB, Econometria, Amostragem 

Experimental, Modelos de Respostas Binárias. 
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1. Introdução 
 

 Um dos grandes problemas da sociedade moderna é a vida urbana e todos 

os problemas adjacentes que esse meio ambiente traz à comunidade. Um dos 

aspectos da vida urbana mais discutidos é sobre os meios de transporte utilizados 

na vida diária. A clara escolha pelo carro como principal meio de se locomover nas 

cidades no mundo todo causa, cada vez mais, contratempos tanto com o trânsito, 

gerando estresse e perda de tempo, quanto com a poluição do meio ambiente. 

Essas inquietações transformam-se em uma nova realidade de ver o transporte, 

sugerindo-se novos meios como o transporte público e o transporte não 

motorizado. 

 Desde 1950, as cidades brasileiras têm mudado seu modo de usar 

transportes, com um grande aumento do uso do carro e do ônibus como principais 

meios de transporte da população (VASCONCELLOS, RIBEIRO, PEREIRA, 2011). 

Nas áreas metropolitanas, comparando transporte motorizado público e 

individual, temos quase um empate: 51% contra 49%, respectivamente em 2005 

(VASCONCELLOS, 2005 et all). O transporte público tem muitas vantagens em 

relação ao privado, já que consegue transportar um número maior de pessoas em 

uma mesma viagem, minimizando os custos sociais e as externalidades causadas 

pelo transporte motorizado. 

 Meios de transporte não motorizados vêm como uma resposta mundial ao 

uso excessivo do carro, tornando-os cada vez mais factíveis como concorrentes ao 

carro. São vários os benefícios que a bicicleta, a caminhada e outros tipos de 

transportes não motorizados trazem à sociedade. No caso da bicicleta, em 

particular, além de ser um transporte mais barato, ele proporciona um aumento na 

prática de exercícios físicos, o que traz benefícios de saúde à população, e também 

reduz os congestionamentos e usa os espaços da cidade de maneira mais racional, 

sem tantos desperdícios (LITMAN, 2010). 

 Nesse contexto, o trabalho busca utilizar a literatura sobre determinantes 

do uso de bicicleta para formular um modelo econométrico que permitirá analisar 

os aspectos que influenciam o uso da bicicleta para estudantes da UnB e propor 

medidas para incentivar o uso da bicicleta. Rietvel (2004) propõe duas formas de 

incentivar o uso da bicicleta: diminuindo o custo da bicicleta, ou aumentando os 

custos dos transportes alternativos. 

 Para a coleta de dados primários, foi utilizado o método de amostra 

experimental, o qual consiste em aplicar um questionário a dois grupos e usar 
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variáveis de controle. Para o modelo empírico, foram utilizados modelos de 

resposta binária logit e probit, já que andar ou não de bicicleta é adjacente a um 

modelo de resposta latente que são modelos que dão as probabilidades de 

resposta. 

 Na seção 2, há uma explicação da metodologia de amostra experimental e 

do modelo logit e probit. Na seção 3, é feita uma explicação acerca da base de 

dados utilizada do método de coleta e de sua organização. Na seção 4, faz-se uma 

análise de estatística descritiva dos dados coletados e uma análise dos fatores que 

beneficiam ou atrapalham o uso da bicicleta. Na seção 5, o modelo utilizado é 

especificado. Os resultados do modelo proposto são apresentados na seção 6. Por 

fim, na seção 7, faz-se uma conclusão seguida de uma breve discussão. 

 

2. Metodologia 
 

 A metodologia mais usual com aplicação de questionários é a escolha da 

amostra representativa da população. Isso significa que, dada uma população de 

interesse - no caso, os alunos do campus Darcy Ribeiro da UnB - é preciso delinear 

uma amostra probabilística e aplicar um certo número de questionários de forma 

aleatória para que essa amostra represente a população da UnB. Normalmente 

amostras desse tipo chegam a centenas de unidades, tornando sua 

operacionalização complexa, que exigiria a formação de uma equipe treinada de 

aplicadores, além da necessidade dos controles de qualidade do trabalho.  

 Outro empecilho é a exigência de um cadastro para realizar o sorteio das 

unidades amostrais. Primeiro, porque não há informações na UnB sobre o uso de 

qualquer meio de transporte de alunos, funcionários e professores. Segundo, na 

amostra probabilística os questionários devem ser aplicados aos alunos sorteados, 

os quais teriam que ser identificados e contatados no campus, o que não seria 

possível ser cumprido dentro do cronograma deste trabalho. 

 Por isso, optou-se por utilizar uma amostra experimental, em que os 

dados são coletados propositalmente e para condições específicas (PIMENTEL, 

2000). A vantagem desse método é que são necessárias menos unidades 

amostrais, ou seja, menos questionários. Contudo, os resultados não são 

inferenciais e estarão confinados ao grupo que compôs a amostra. Dessa forma a 

amostra pode ser reduzida, sem perder significância estatística, nem acarretar 

dificuldades maiores ao trabalho, como uma amostra com poucas pessoas que 

usam a bicicleta como meio de transporte. 
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 O método experimental pressupõe dois grupos distintos: o grupo de 

tratamento e o grupo de controle. O grupo de tratamento são as pessoas que 

utilizam a bicicleta e o grupo de controle, as que não a usam. Os dois grupos são 

pareados em algumas características gerais para poder determinar se as 

diferenças entre os dois grupos são significativas ou devidas ao acaso. 

 As características de controle são agrupadas e formam tabelas conhecidas 

como quadrados latinos. No trabalho, a amostra foi pareada por renda e período 

do curso, formando uma tabela em que cada célula tem de ser significativa, ou seja, 

deve possuir um número suficiente de observações para que uma comparação 

entre os dois grupos possa ser feita. 

 Na economia, essa metodologia de tratamento de dados é usada 

frequentemente na economia experimental, mais especificamente em estudos 

práticos de teoria microeconômica, como a economia comportamental. Ela se 

divide em dois ramos de experimentos: os de laboratório e os de campo. A 

diferença é clara visto que nos experimentos de laboratório tem-se um ambiente 

controlado, e nos experimentos de campo isso não acontece. 

 A economia experimental tem sido largamente usada e seus resultados 

são muito importantes para o avanço na teoria e, até mesmo, na prática econômica 

dos dias atuais. Apesar de muitas vezes o experimento não ser feito por meio de 

um questionário, o princípio continua o mesmo, há um grupo de controle e um 

grupo de tratamento e busca-se entender se as diferenças entre os dois grupos são 

causadas pelo acaso ou não. 

 Uma das áreas mais pesquisadas em economia experimental de campo é o 

efeito da qualificação dos trabalhadores na renda. A ideia é ter uma amostra 

grande de pessoas que se inscreveram em um programa governamental de 

qualificação, no qual só parte delas recebeu o treinamento. Busca-se verificar qual 

seria a diferença de salários desses dois grupos após o programa, se o dinheiro 

investido pelo governo trouxe resultados como maior benefício para sociedade 

como um todo (HECKMAN, 1998). Na subseção seguinte, serão tratadas as 

dificuldades do modelo de resposta binária e os detalhes dos modelos probit e 

logit que tratam dessa dificuldade.  

 

2.1. Método Probit e Logit 

 Para analisar os determinantes da escolha do uso de bicicleta, utiliza-se o 

modelo de variável dependente binária Y, que assume apenas dois valores: zero 

para quando não ocorre, e um para quando ocorre. (WOOLDRIDGE, 2007). 
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 Mais especificamente o modelo populacional de regressão é representado 

pela equação 01 abaixo: 

 

Y = β0 + β1 X1 +... + βkXk + u                                            (01) 

 

 Onde β0, β1,..., βk são parâmetros associados respectivamente às variáveis 

X1 a Xk. Assumindo E (u|X1,..., Xk) = 0, temos: 

 

E (Y|X) = β0 + β1X1 +... βkXk,                                            (02) 

 

 É importante ressaltar que quando Y é uma variável binária assumindo 

valores zero ou um, P(y=1|X) = a probabilidade de um “sucesso” = E (y|x), logo: 

 

P (Y=1|X) = β0 + β1X1 +... + βkXk,                                          (03) 

 

 No caso de 03, p(X) = P (Y=1|X) é uma função linear de Xj. Esse modelo de 

regressão linear múltipla é também chamado de modelo de probabilidade linear 

ou MPL. No MPL, βj mede a mudança na probabilidade de sucesso quando Xj muda 

tudo mais constante. Formalmente, 

 

ΔP(Y=1|X) = βj ΔXj                                                   (04) 

 

 Aplicando MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) para estimação dos 

parâmetros de 01, chega-se à seguinte função de regressão amostral: 

 

Ŷ= ̂0+  ̂1X1+... +  ̂k Xk                                                (05) 

 

 Onde Ŷ é a probabilidade de sucesso prevista. Portanto  ̂0 é a 

probabilidade de sucesso prevista quando cada Xj é definido como zero. Os 

coeficientes de inclinação  ̂1 a  ̂k medem as mudanças previstas na probabilidade 

de sucesso quando X1 a Xk aumentam em uma unidade.  

 Quando Y for uma variável discreta e assumir um pequeno número de 

valores, não fará sentido tratá-la como uma variável aproximadamente contínua. 

 Nesse estudo, a variável dependente é uma variável binária que é um 

exemplo de uma variável dependente limitada (VDL). Uma VDL é definida, de 

forma geral, como uma variável dependente, cujo intervalo de valores é  
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substancialmente restrito. Como as variáveis binárias apenas assumem dois 

valores, zero ou um, fica claro que elas são VDL. 

 Isso não significa, entretanto, que os modelos lineares sejam inadequados 

para variáveis binárias. Contudo, as análises por MQO trarão grande dificuldades 

em sua interpretação, isso porque as probabilidades ajustadas podem ser menores 

que zero ou maiores que um. Além disso, o efeito parcial de qualquer variável 

explicativa é constante. Para resolver tais dificuldades será preciso a utilização de 

dois modelos que serão especificados mais adiante: logit e probit. 

 Modelos de resposta binária como probit e logit evitam essas limitações 

ao assumir uma forma funcional não linear para o modelo populacional. De forma 

geral, esses modelos são representados pela seguinte função: 

 

P (Y=1|X) = G (β0 + β1X1 +...+ βkXk)                                       (06) 

 

 Onde G é uma função assumindo valores estritamente entre zero e um: 0< 

G(z) <1, para todos os números z reais. No caso de 06, z = β0 + β1X1 +...+ βkXk. Isso 

garante que as probabilidades estimadas de resposta estejam entre zero e um. 

Várias funções não lineares têm sido sugeridas para a função G para garantir que 

as probabilidades estejam entre zero e um. As duas que serão tratadas aqui são 

usadas na grande maioria dos casos. Os modelos probit e logit especificam 

diferentes formas funcionais, porém são qualitativamente similares. Ou seja, tanto 

logit quanto probit podem ser usados. Mas existe normalmente uma pequena 

diferença entre as probabilidades obtidas a partir do uso dos dois modelos. No 

modelo logit, G é a função logística: 

 

G(z) =
   ( ) 

 ,     ( )- 
  ( )                                                (07) 

 

 Que está entre zero e um para todos os números z reais. Essa é a função de 

distribuição cumulativa de uma variável aleatória logística padrão. No modelo 

probit, G é a função de distribuição cumulativa de uma normal padrão, que é 

expressa como uma integral: 

 

G(z) =Φ(z) =∫  ( )  
 

  
                                             (08) 

 

 Onde φ(z) é a densidade normal padr~o: 
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φ (z) = (2π)-1/2exp(
   

 
)                                                  (09) 

 

 Que mais uma vez está entre zero e um para todos os valores dos 

parâmetros. As funções de G definidas acima para os modelos de probit e logit são 

ambas crescentes. Cada uma delas cresce de forma mais rápida com z = 0, G(z)   0 

quando z  -   e G(z)  1 quando z  . Para estimar um modelo logit ou probit, 

utiliza-se o método de máxima verossimilhança e não mais o MQO. Para obter uma 

análise de máxima verossimilhança é necessário especificar ou derivar de um 

modelo (estrutural), de densidade de    dado   . Nós assumimos que é uma 

densidade conhecida para um número finito de parâmetros não conhecidos, 

resultando em um modelo paramétrico (WOOLDRIDGE, 2001). 

 Ambos os modelos, logit e probit, podem ser assumidos como modelos de 

variáveis latentes subjacentes. Uma variável latente é uma variável que não é 

completamente observada. Considerando que Y* seja uma variável latente, ela é 

determinada por: 

 

Y*= β0 + β1X1 +...+ βkXk + e, Y = 1[Y*> 0]                              (10) 

 

 Onde a notação 1[Y*> 0] define um resultado binário. A função 1[Y*> 0] é 

chamada de função indicadora, assumindo o valor um caso ocorra o evento dentro 

dos colchetes, e zero caso não ocorra o evento dentro dos colchetes. Dessa forma, Y 

será igual a um, se Y* for maior que zero, ou Y será igual à zero, caso Y* seja menor 

ou igual à zero. Assume-se ainda que e é independente de X e que e tem a 

distribuição logística padrão ou a distribuição normal padrão. De qualquer forma, 

e será simetricamente distribuída ao redor de zero, ou seja, 1 – G(-z) = G(z) para 

todos os números z reais. A partir dessas hipóteses e da equação de variável 

latente citada acima, pode-se obter a função de probabilidade de Y: 

 

P(Y= 1|X) = P(Y* > 0|X) = P[e > - (β0 + β1X1 +...+ βkXk)|X] = 1 - G[-(β0 + β1X1 +...+ βkXk)] = 

G(β0 + β1X1 +...+ βkXk)                                                   (11) 

 

 Na maioria das situações em que se aplicam esses tipos de modelos, o 

principal objetivo é explicar os efeitos de Xj sobre a probabilidade de resposta 

P(Y=1|X). Como tanto no logit como no probit assume-se uma forma funcional não  

linear, esses efeitos não se resumem aos valores das estimativas dos parâmetros 

de inclinação βj.  
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 A formulação da variável latente tende a dar a impressão de que o que se 

está interessado é o efeito de Xj sobre o Y*. Na realidade, quando se aplica logit e 

probit à direção do efeito de Xj sobre E (Y*|X) =β0 + X β e E (Y|X) =P(Y=1|X) = G(β0+ X 

β) é sempre a mesma.  

 Entretanto, a variável latente Y* raramente tem uma unidade de medida 

bem definida. Por exemplo, uma forma de se medir o Y* pode ser a partir da 

diferença entre as utilidades de duas ações diferentes, como andar ou não de 

bicicleta. Dessa forma, os valores obtidos em cada βj podem não ser de grande 

valia, diferentemente do que ocorre no modelo de probabilidade linear. Outro 

fator que gera dificuldades é a não linearidade de G(.), que acaba por dificultar a 

obtenção do efeito de Xj na probabilidade de êxito P(Y=1|X). O interesse recai, 

portanto, sobre os efeitos marginais que cada uma das variáveis (CAMERON, 

2005). Mais especificamente, se Xj for aproximadamente contínua, seu efeito 

marginal sobre P(X) = P(Y=1|X) será obtido de a derivada parcial a seguir: 

 

  ( )

   
 = g (z)βj, onde g(z) = 

  

  
(z)                                       (12) 

 

 Como G é a função de densidade cumulativa de uma variável aleatória 

continua, g é uma função de densidade de probabilidade. Nos casos logit e probit, 

G(.) será uma função de distribuição cumulativa estritamente crescente, e assim 

g(z) >0 para todo z. Portanto, o efeito parcial de Xj sobre P(X) depende de X devido 

à quantidade positiva de g(z), o que significa que o efeito marginal sempre terá o 

mesmo sinal de βj. 

 No logit, G assume uma função logística, ʌ(z), e sua derivada será 

ortogonal aos regressores, isso porque ela é a função canônica de densidade de 

Bernoulli. No modelo probit G assume funç~o normal padr~o Φ(z).As formas 

funcionais dos efeitos marginais tanto do logit, quanto do probit derivam-se das 

formas funcionais logísticas e normal padrão respectivamente.  No logit os efeitos 

marginais tomam a seguinte forma        ⁄      (    )   , onde       

  (   ) ,   (   )-   . Já no modelo probit, os efeitos marginais são calculados 

por     ⁄       (   )    .  

 Se Xj for uma variável explicativa binária, o efeito marginal de altera Xj de 

zero para um, mantendo-se tudo o resto constante, será: 

 

G(z|Xj=1) – G(z|Xj=0)                                                    (13) 
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 Novamente, isso depende de todos os valores das variáveis explicativas. 

Por exemplo, se Y for um indicador de se uma pessoa usa ou não bicicleta para ir 

para a UnB e Xj for uma variável que indique o sexo de cada respondente, então, a 

diferença acima mostrará a mudança na probabilidade de andar de bicicleta 

devido ao gênero; ainda isso dependerá de outras características que afetem sua 

decisão de pedalar ou não, tais como seu preparo físico ou até sua renda. Observe 

que o conhecimento do sinal de βj será suficiente para determinar se o sexo teve 

um efeito positivo ou negativo, porém para estimar a magnitude desse efeito será 

necessário estimar a quantidade na diferença acima. 

 

3. Base de dados utilizada  
 

 Os questionários para obtenção da base de dados foram primeiro 

aplicados aos os alunos que usam a bicicleta para ir à UnB. Estes eram abordados 

quando estavam chegando ou saindo com a bicicleta. Posteriormente, foi feita a 

tabela de quadrados latinos cruzando classes de renda e período do curso, e 

novamente se aplicou o questionário, agora para os que não usam a bicicleta, de 

forma que se preenchesse a tabela com a mesma quantidade de alunos com as 

mesmas características. 

 Os questionários foram aplicados do começo de novembro até o final de 

dezembro de 2012, para alunos da UnB do campus Darcy Ribeiro, tanto de 

graduação quanto de pós-graduação. A pesquisa se concentrou no RU (Restaurante 

Universitário), no ICC (Instituto Central de Ciências), nos pavilhões Anísio Teixeira 

e João Calmon, na FT (Faculdade de Tecnologia) e na BCE (Biblioteca Central). 

 Foram 129 questionários válidos, sendo que 63 questionários foram 

respondidos por pessoas que usam a bicicleta para ir à UnB e 66, por pessoas que 

não usam a bicicleta para ir a UnB. Esse número foi escolhido por ser factível, com 

o tempo para ser aplicado o questionário e de forma que a tabela de quadrados 

latinos fosse completada com um número de observações significantes. 

 O questionário começa indagando sobre o curso do respondente, se ele 

trabalha ou estagia fora da UnB, assim como seu meio de transporte e se vai ou não 

de bicicleta para UnB. Em seguida, são feitas algumas perguntas de controle como, 

por exemplo, se o respondente possui carteira de motorista e se ele possui ou não 

uma bicicleta. O questionário pode ser encontrado no Apêndice 1. 

 Após a aplicação do questionário, é feita uma divisão entre os 

respondentes que usam e os que não usam a bicicleta, e alguns dão as justificativas  
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para usar ou não a bicicleta. Há ainda algumas perguntas qualitativas sobre a 

personalidade do aluno, como o quanto ele se preocupa com sua saúde e com 

questões ambientais, por exemplo. Por fim, há uma classificação socioeconômica: 

sexo, idade, etnia e renda, além de uma variável de controle para exercícios físicos, 

para verificar o perfil do aluno e traçar as diferenças dentro da amostra. 

 

4. Análise dos dados  
 

 Antes de começar a estimar os modelos, é preciso fazer uma análise 

descritiva das informações coletadas. Assim, é possível ter uma noção de como é a 

amostra e quais características socioeconômicas e acadêmicas têm os 

respondentes. As tabelas 01 e 02 servem de parâmetro para a comparação dos 

grupos. Nelas está a distribuição da relação entre os períodos do curso254com a 

renda dos respondentes, sendo que, na primeira, a relação é só para os que usam a 

bicicleta e, na segunda, para os que não a usam. Do total dos alunos que 

responderam ao questionário, 27,9% estão no início do curso, outros 31,0% estão 

no meio e 41,1% estão no final.  

 A renda familiar dos respondentes é dividida da seguinte forma: 34,9% 

são de renda baixa, 22,5% de renda média e 42,6%, de renda alta. A renda foi 

medida por salários mínimos à época, R$ 622,00. Considerou-se renda baixa 

aqueles que tinham menos de 5 salários mínimos, ou seja, menos de R$ 3.110,00, 

que foram divididos, no questionário, em dois grupos: os que recebem menos de 1 

salário mínimo e os que recebem entre 1 salário mínimo e 5 salários mínimos, 

considerando-se a renda familiar total em salários mínimos. 

 Os de renda média tinham entre 5 e 10 salários mínimos, R$ 6.222,00. Os 

de renda alta, com mais de 10 salários mínimos, também foram divididos em dois 

grupos: o primeiro com renda de até 15 salários mínimos, R$ 9.330,00, e o 

segundo, com renda de mais de 15 salários mínimos. 

 A amostra é basicamente de jovens: 36,4% têm até 20 anos, 51,9% tem de 

21 anos a 25 anos e 11,6%, 26 anos ou mais. Esse é um resultado esperado, já que 

o questionário foi aplicado em uma universidade e o público de interesse é de 

alunos. Os mais novos da amostra têm 17 anos e o mais velho, 52 anos. 
Determinantes do uso da bicicleta como meio de transporte para ir a UnB 

                                                      
22Os alunos responderam em qual período do curso se encontravam e não seu semestre, já que o 
semestre não é uma boa proxy para o período do curso, uma vez que cada curso tem uma duração 
diferente, além disso, há reprovações e intercâmbios que mudam a posição de um alunos do mesmo 
semestre. 
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 Baixa  Média Alta Total 

Início 6 4 7 17 

Meio 5 4 10 19 

Fim 13 5 9 27 

Total 24 13 26 63 

 

Figura 01: Renda e período do curso para ciclistas. 

Fonte: Elaboração própria3.55 

 

 Baixa  Média Alta Total 

Início 6 4 9 19 

Meio 4 7 10 21 

Fim 11 5 10 26 

Total 21 16 29 66 

 

Figura 02: Renda e período do curso para não ciclistas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Para a etnia houve um equilíbrio muito grande entre os dois grupos, 

havendo porcentagens muito parecidas entre as divisões que se refletem no 

resultado total. São 44,9% de brancos, 3,9% de amarelos, 36,2% de pardos, 11,0% 

de negros e 3,9% de índios. Houve dois estrangeiros, um colombiano e um indiano, 

que não se encaixaram em nenhum dos grupos, já que o dado de etnia é 

autodeclarado. 

 A maioria dos ciclistas é do sexo masculino (76,2%), e 23,8% são do sexo 

feminino. Entre os não ciclistas, a maioria é feminina (63,3%), e 36,4% são do sexo 

masculino. No total da amostra há um equilíbrio: 55,8% são homens e 44,2% são 

mulheres. Em relação ao local de moradia, 24 lugares diferentes foram reportados 

entre os respondentes. Desses, apenas seis lugares foram indicados pelos ciclistas, 

com uma forte concentração na Asa Norte (81,0%). A figura 03 mostra as 

respostas de ciclistas e não ciclistas para os lugares de onde vivem. 

 Na amostra, ocorreram 40 cursos de graduação e três cursos de pós-

graduação. Os dados dessa variável ficaram muito dispersos. Ciências Sociais é o 

curso mais frequente, com 11,6% da amostra, seguido por Letras, com 7,8%, e  

                                                      
355Todas as tabelas e figuras foram elaboradas a partir dos dados coletados na pesquisa. 
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Comunicação Social, com 7,0%. Alguns totais de cursos, como esses três, vieram do 

agrupamento de respostas, já que foram citadas áreas específicas, como Sociologia 

ou Audiovisual. 

 

 
 

Figura 03: Locais de moradia de ciclistas e não ciclistas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Quais são os aspectos que mais interferem em usar a bicicleta e quais os 

que mais dificultam? Essa foi uma parte-chave do questionário, que busca entre os 

respondentes entender quais características mais influenciam o estudante para 

usar a bicicleta e quais os aspectos que mais dificultam o uso da bicicleta. Segundo 

Pezzuto (2002), existe um processo complexo quando alguém escolhe qual meio 

de transporte utilizar. Ele está dividido em três etapas: primeiro, o fator pessoal, 

no qual as características individuais interferem na escolha; depois os benefícios e 

malefícios do percurso; e, por último, como são as condições no destino. 

 Então existem fatores encorajadores e desencorajadores nas três etapas e 

tentou-se capturar todos esses aspectos no questionário. É importante frisar que 

existe um viés na amostra selecionada, face à população em geral, pois o público 

universitário já tem uma tendência natural a usar a bicicleta, tanto por, 

geralmente, morarem perto da universidade, como por questões pessoais de saúde 

e preocupações com questões ambientais e por terem uma renda mais baixa. 

 A figura 04 mostra os motivos de usar a bicicleta como transporte. O fator 

que mais influencia nessa decisão, segundo os respondentes, é a rapidez do 

transporte como meio de chegar à universidade, com 81% das respostas. Outros 

fatores importantes são: fazer bem para saúde/meio de fazer exercícios físicos,  
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com 77,8% das respostas, e pela bicicleta ser um transporte barato, com 66,7% 

das respostas. 

 

Por que usa Freq. Percent. 

Não tenho outro meio de transporte 16 25,4 

Diversão/ entretenimento 33 52,4 

Faz bem para o meio ambiente 35 55,6 

Ajuda a reduzir a quantidade de veículos no trânsito 37 58,7 

É barato 42 66,7 

Faz bem para a saúde / meio de fazer exercício 49 77,8 

É rápido 51 81,0 

Outros 5 7,9 

 

Figura 04: Motivos de usar a bicicleta como transporte. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Já entre os fatores pelos quais as pessoas não usam a bicicleta, mostrados 

na figura 05, o mais representativo foi à longa distância entre residência e a 

universidade, com 68,2% dos respondentes. Os outros problemas mais 

significativos estão ligados à falta de estrutura, tanto no percurso, 36,4%, quanto 

no destino final e com falta de estrutura adequada para guardar a bicicleta, com 

33,3% dos respondentes.  

 

Por que não usa: Freq. Percent. 

É desconfortável 3 4,5 

Não quero / prefiro outro meio 10 15,2 

É cansativo 10 15,2 

Clima 10 15,2 

É demorado 15 22,7 

É perigoso 17 25,8 

Falta estrutura para guardar a bicicleta (Roubos) 22 33,3 

Falta estrutura para ir de bicicleta (ciclovias, ciclofaixas). 24 36,4 

Longa distância 45 68,2 

Outros 4 6,1 
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Figura 05: Motivos de não usar a bicicleta como meio de transporte. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5. Especificação do modelo 
 

 Para explicar o que determina um aluno a andar de bicicleta deve-se levar 

em conta diversos fatores que podem influenciar no uso da bicicleta, alguns mais 

diretos como a distância até a universidade, ou acesso ao carro (PUCHER, 2011), e 

outros mais subjetivos e ligados aos indivíduos, como preocupação com a saúde e 

com o meio ambiente. Sendo assim pode-se montar um modelo mais geral como: 

 

Anda de bicicleta (AB)? (1 p/ sim, 0 p/ não) =    +   AC +    QP +    PS +    PMA + 

   QTR +    ESP+    DIST+    SEXO +    IDADE+     REM +     RES +      QPDIST.                                                                 

 

 Em que AB é igual a 1 se o respondente vem de bicicleta para a UnB, do 

contrário, 0. AC, acesso a carro, é uma variável dummy igual a 1 se o respondente 

tem acesso a carro, próprio ou de terceiros, para vir para UnB, do contrário, zero. 

Uma dummy para a qualidade do percurso de bicicleta, QP4,56em que é 0 se é 

menor do que 5 e 1 se maior do que cinco. Já PS, preocupação com a saúde, 

também é uma variável dummy igual a 1 se maior do que 5 e 0 caso contrário. 

Outra variável dummy é PMA, preocupação com o meio ambiente, que será 1 se for 

maior que 5 e 0 se for menor que cinco. 

 Qualidade do transporte, QTR, também é uma dummy, e será 0 se for 

menor do que 4 e 1 caso contrário5.57Praticar exercícios, ESP, é uma informação de 

quantas vezes o respondente pratica exercício físico na semana. Distância mede 

qual a distância, em quilometragem, da casa do respondente até a UnB, DIST. SEXO 

é outra variável dummy que recebe o valor 1 para homens e 0 para mulheres, 

IDADE é uma variável contínua discreta de quantos anos completos tem o 

respondente. Duas dummies de renda foram inseridas uma para renda média que 

está entre 5 e 10 salários mínimos, REM e uma de renda alta para mais de 10 

salários mínimos RES. QPDIST é uma variável de interação entre a qualidade do 

percurso e a distância entre a UnB e a casa do respondente. 
Determinantes do uso da bicicleta como meio de transporte para ir a UnB 

                                                      
456Para as variáveis QP, PS, PMA e QTR os respondentes deram uma nota de 0 a 10 qual a importância 
de cada variável na sua percepção. 
557Essa variável foi dividida de forma diferente, pois a maior resposta obtida no questionário foi 7 para 
qualidade do transporte público. 
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6. Resultados 
 

 A principal motivação do trabalho é descobrir os determinantes do uso da 

bicicleta para estudantes do campus Darcy Ribeiro. Para isso será usado o modelo 

logit e probit de resposta binária, uma análise mais interessante se dá pelos efeitos 

marginais do modelo probit que será analisado mais cuidadosamente. Para termos 

estimativas válidas (não-viesadas e consistentes) é preciso que as variáveis 

explicativas não sejam correlacionadas com o termo de erro (outros fatores não 

observáveis sobre o termo de erro). Depois de um estudo cuidadoso e extenso da 

literatura e do bom senso, nenhuma outra variável foi incluída no modelo básico. 

Ainda que seja possível a existência de tais variáveis, por diversas razões, ou os 

dados não constavam no questionário, ou não foi possível coletá-los. 

 Os resultados para o modelo logit e probit estão representados nas figuras 

06 e 07 a seguir: 

 

Log máxima verossimilhança = -45.823.157 Pseudo R2= 0.4665 

AB   Coef.  Erro Padrão z P>|z| 

AC    -1.573.978 0.5955527 -2.64 0.008 

QP   0.8878961 0.8801521 1.01 0.313 

PS   -0.1389197 1.196.068 -0.12 0.908 

PMA   1.649.499 1.364.903 1.21 0.227 

QTR   -0.1224328 0.6437329 -0.19 0.849 

ESP   0.2063607 0.1465482 1.41 0.159 

DIST   -0.1061108 0.0450062 -2.36 0.018 

SEXO   1.132.678 0.5820341 1.95 0.052 

IDADE   0.0449861 0.0911538 0.49 0.622 

REM   -0.534557 0.7797137 -0.69 0.493 

RES   0.0272012 0.7426435 0.04 0.971 

QPDIST   -0.0613704 0.0684088 -0.90 0.37 

Const.  -1.850.025 2.589.811 -0.71 0.475 
 

Figura 06: Regressão logit. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Log máxima verossimilhança = -45.957.061 Pseudo R2= 0.4649 

AB Coef. Erro Padrão z P> z 

AC -0.9393957 0.3403308 -2.76 0.006 

QP 0.5149255 0.4805772 1.07 0.284 

PS -0.0694157 0.7052003 -0.10 0.922 

PMA 104.034 0.7323045 1.42 0.155 

QTR -0.1388658 0.3539597 -0.39 0.695 

ESP 0.1096945 0.0808001 1.36 0.175 

DIST -0.0595315 0.0217737 -2.73 0.006 

SEXO 0.6964753 0.327471 2.13 0.033 

IDADE 0.0306662 0.0502496 0.61 0.542 

REM -0.2289112 0.4214893 -0.54 0.587 

RES 0.1286173 0.4156546 0.31 0.757 

QPDIST -0.0325458 0.033801 -0.96 0.336 

Const. -1.329.692 1.474.125 -0.90 0.367 
 

Figura 07: Regressão probit. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os dois modelos apresentam características muito parecidas, tanto os 

coeficientes quanto os erros padrões e a estatística z são similares. Essa é uma 

confirmação do que foi mostrado anteriormente, em que os dois modelos são 

semelhantes e a escolha entre um ou outro se torna secundária, já que os dois 

retornam resultados muito parecidos. Dessa forma, foi feita a escolha pelo modelo 

probit por simplificação no momento de apresentar os resultados, como também 

pela maior familiaridade com este modelo do que com o outro. 

 Para fazer uma análise dos resultados, o melhor modelo é o de efeitos 

marginais do probit, que retornará os resultados de um aumento marginal da 

variável, tudo mais constante, sobre a probabilidade do sujeito andar ou não de 

bicicleta para ir a UnB. Essa informação é muito mais rica e condizente com a 

análise econômica e de variável latente do aumento ou diminuição da utilidade do 

indivíduo em usar a bicicleta como forma de chegar à universidade. 

 Os sinais de cada variável permanecem os mesmo dos modelos normais, 

além disso, a estatística z é igual para os efeitos marginais e para a regressão 

padrão do probit. Dessa forma podemos analisar se os resultados fazem sentido 

com as premissas da literatura e do bom senso sobre quais os determinantes do 

uso da bicicleta. Como a amostra é pequena, a análise é feita para um nível de  
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significância de 10% e não a 5% como de costume na literatura, mesmo assim, não 

há grande perda de generalidade no modelo e mais importante serão as 

considerações sobre os sinais das variáveis. 

 

Log máxima verossimilhança = -45.957.061 Pseudo R2= 0.4649 

 

AB   dF/dx Erro Padrão z P>|z| 

AC*  -0.3599 0.12072 -2.76 0.006 

QP*  0.20247 0.18401 1.07 0.284 

PS*  -0.0277 0.28119 -0.10 0.922 

PMA*  0.35489 0.18329 1.42 0.155 

QTR*  -0.0552 0.14029 -0.39 0.695 

ESP   0.04374 0.0322 1.36 0.175 

DIST -0.0237 0.00867 -2.73 0.006 

SEXO*  0.27152 0.12214 2.13 0.033 

IDADE   0.01223 0.02004 0.61 0.542 

REM*  -0.0907 0.16558 -0.54 0.587 

RES*  0.05126 0.16548 0.31 0.757 

QPDIST   -0.013 0.01346 -0.96 0.336 

obs. P 0.51613    

pred. P 0.4862666 (at x-bar)  

(*) dF/dx são mudanças discretas para variáveis dummies 

de 0 a 1 

z eP>|z| correspondem ao teste do coeficiente ser 0 
 

Figura 08: Regressão probit e seus efeitos marginais. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Acesso a carro, AC, tem sinal negativo e é significante a 10%, ou seja, 

quanto maior acesso ao carro menor à probabilidade do estudante usar a bicicleta, 

assim tudo o mais constante, alguém com acesso a carro tem uma probabilidade 

marginal 0,3599 menor de andar de bicicleta do que uma pessoa sem acesso ao 

carro. Perceba que ele tem um dos coeficientes mais significativos, dessa forma é 

uma das variáveis que mais afeta no uso ou não da bicicleta, o que é corroborado 

pela literatura (PUCHER, 2010). 
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 Em relação à qualidade do percurso, QP, há uma relação positiva, como 

esperado, já que, quanto melhor o percurso de bicicleta, maior a probabilidade de 

se andar de bicicleta. Assim, tudo o mais constante, é 0,20247 maior a 

probabilidade marginal de uma pessoa usar a bicicleta se considera o percurso 

bom, contudo, ela não é significativa a 10%. A preocupação com a saúde, PS, 

apresentou um sinal não esperado, assim, tudo mais constante, há uma queda de 

0.0277 na probabilidade marginal de um sujeito andar de bicicleta se ele se 

considera muito preocupado com sua saúde. Porém, a variável não é significante a 

10%. Já a preocupação com o meio ambiente, PMA, teve o sinal esperado, ou seja, 

quanto maior a preocupação maior a probabilidade de usar a bicicleta, tudo mais 

constante há uma probabilidade marginal de 0,35849 maior de usar a bicicleta se a 

preocupação com a saúde é alta. Ao nível de 10% preocupação com o meio 

ambiente não é significante. 

 A qualidade do transporte público (QTR) teve o sinal negativo, ou seja, 

quanto melhor o transporte, menor a probabilidade de usarem a bicicleta. Assim, 

tudo mais constante, uma pessoa que considera o transporte bom tem uma 

probabilidade marginal de 0,552 menor de usar a bicicleta do que outra que 

considera o transporte ruim. Essa é uma questão controversa, pois o ideal seria 

que transporte público e bicicleta andassem juntos, contudo, em Brasília o 

transporte público ainda é muito ruim e não há integração ativa com outros meios 

como a bicicleta, o metrô ou até mesmo outras linhas de ônibus. Além disso, 

nenhum dos respondentes considerou o transporte público realmente bom, sendo 

a maior nota 7, mesmo assim a variável não é significativa a 10%. 

 Praticar exercício (ESP) teve sinal positivo, como esperado, e foi 

adicionada de forma contínua e não em forma de dummy trazendo mais 

informações ao modelo, assim, ceteris paribus, um dia a mais que se pratica 

exercício aumenta em 0,04374 a probabilidade de se usar a bicicleta, porém a 

variável não é significante a 10%. 

 DIST, distância, é uma das variáveis mais importantes do modelo, já que 

tem um grande poder de predição sendo significativa mesmo em 5%. Ela 

apresenta sinal negativo como esperado, dessa forma, tudo o mais constante, 1 km 

a mais na distância da casa até a UnB diminui em 0,0237 a probabilidade marginal 

de andar de bicicleta. Essa variável foi transformada da forma como foi 

apresentada na análise dos dados, isso porque as respostas indicavam o endereço 

do respondente, dessa forma foi utilizado o google maps, para medir a distância da 

casa até um ponto central da UnB. Para os respondentes que não colocaram o  
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endereço completo, foi utilizado o ponto mais próximo da cidade satélite do 

individuo até a UnB, no caso dos que responderam Asa Norte foi utilizado um 

ponto médio entre os eixos W e L. Obtendo-se assim uma variável contínua de 

quilometragem de um caminho usando as vias existentes e não a distância de uma 

reta de um lugar ao outro. 

 SEXO é uma variável dummy de gênero e apresenta sinal positivo, assim 

aumenta a probabilidade marginal em 0,27152 uma pessoa andar de bicicleta se 

for homem, tudo mais constante. Apesar de não ser um consenso na literatura, 

esse resultado é esperado devido à falta de estrutura aos ciclistas e de segurança 

na cidade e no campus, e é significante a 10%. A IDADE tem sinal positivo, porém é 

difícil interpretar essa variável, já que a amostra é limitada ao público jovem até 

25 anos, (88,3%) da amostra. Tudo mais constante, um ano a mais de vida 

aumenta em 0,01223 a probabilidade marginal de alguém andar de bicicleta, para 

essa variável foram utilizados os anos completos de cada respondente, mas ela não 

é significativa a 10%. 

 As variáveis de renda REM e RES apresentam sinais opostos, para renda 

média o sinal é positivo e para renda alta o sinal é negativo. Para renda média, 

tudo mais constante, ter renda média diminui em 0,0907 a probabilidade marginal 

do sujeito em andar de bicicleta. Já a renda alta apresenta o sinal esperado, quando 

a renda é alta, tudo mais constante, há um aumento na probabilidade marginal em 

0,05126 de alguém usar a bicicleta. Uma possível explicação para essa diferença de 

sinal entre as duas variáveis é que a amostra foi controlada pela variável renda 

tirando um pouco de sua flutuação, além disso, nenhuma das duas é significante a 

10%. 

 A variável QPDIST é uma variável dummy de interação, assim quando QP 

for 1 o coeficiente de DIST será somado com o coeficiente de QPDIST. Assim, tudo 

mais constante, se o respondente considera a qualidade do percurso boa, a 

probabilidade marginal de andar de bicicleta vai ser 0,013 menor do que somente 

do coeficiente de DIST, o que era esperado. Contudo a variável não é significativa a 

10%. 

 

7. Conclusão 
 

A pesquisa divulgada é importante de várias maneiras. Primeiro, porque traz a 

discussão sobre meios de transportes alternativos ao uso do carro, o qual traz 

diversos malefícios a sociedade, tanto na forma de poluição, quanto de maior  
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tempo gasto nos percurso, o que gera falta de eficiência e estresse na população. 

Esses problemas característicos de centros urbanos geram uma literatura própria 

de meios alternativos de transporte como o transporte público e os transportes 

não motorizados, estes muito mais ecológicos, trazem benefícios à saúde e diminui 

o tempo e espaço gastos com infraestrutura de meios motorizados. 

 Outro aspecto importante é o de fazer pesquisas e resultados para o 

Brasil, sobre o uso da bicicleta, apesar do estudo desse tema ter evoluído muito em 

outros países do mundo, ainda é difícil achar de forma sistemática um centro de 

estudos e pesquisas sobre o uso de transporte não motorizado. Mesmo que os 

resultados obtidos sejam limitados ao conjunto da amostra obtida, os dados e 

conclusões estão de acordo com a literatura e também com o senso comum sobre o 

que determina e o que não determina o uso da bicicleta. 

 A pesquisa mostra que o tempo e a distância são os principais fatores que 

afetam o uso da bicicleta. Quando os usuários foram perguntados sobre qual o 

motivo de andarem de bicicleta, 81% responderam que é porque é rápido, já para 

os que não usam a bicicleta, o principal fator mitigador é a longa distância de casa 

até a universidade. Isso vai ser corroborado mais tarde na modelo de regressão. 

Pensando em um planejamento de longo prazo, só uma integração com bicicleta e 

transporte público vai incentivar os usuários a escolherem a bicicleta como meio 

de transporte, mas de forma a atender às necessidades dos usuários como 

propõem Cheng e Liu (2012), isso porque não é possível diminuir a distância da 

casa dos estudantes a universidade, contudo é possível incentivá-los a usar essa 

integração para chegar à UnB. 

 Não é só a distância que afeta o uso da bicicleta, a falta de estrutura é um 

fator dificultador do uso da bicicleta e deve ser trabalhado na universidade, se esta 

almejar se tornar um centro inovador no transporte, como muitas vezes já 

mostrou ser de seu interesse. O momento é ideal para essa transformação, já que 

há recursos do REUNI disponíveis para universidade, além de investimentos em 

infraestrutura de transporte visando à Copa do Mundo em 2014. 

 As peculiaridades dos modelos de resposta binária foram abordadas de 

forma sistemática, pois, apesar de ser um modelo relativamente simples, é pouco 

estudado nas disciplinas universitárias. Além disso, apresenta dificuldades 

intrínsecas diferentes do modelo de regressão de MQO, mais comumente utilizado 

nas regressões feitas. É importante lembrar que os parâmetros do logit e probit 

são interpretados como uma mudança na probabilidade do indivíduo em obter 

sucesso, ou mais especificamente nesse caso, andar de bicicleta. 
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 O modelo proposto inclui as variáveis que pareceram mais importantes 

para se determinar o uso da bicicleta. Elas variam desde acesso ao carro e 

preocupação com o meio ambiente, passando por características socioeconômicas. 

Contudo, as únicas variáveis que foram significantes a 10% foram: acesso a carro, 

preocupação alta com a saúde, distância, sexo e distância ao quadrado. Isso, 

porém, não invalida o modelo como um todo, já que é ele quem melhor prediz, no 

contexto possível, o que determina o uso de bicicleta para UnB. 
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Apêndice 1 
 

PESQUISA SOBRE Os Determinantes do Uso da Bicicleta na UnB 

<A pesquisa busca saber os principais determinantes dos alunos do campus Darcy 

Ribeiro em usar a bicicleta como meio de transporte para a Universidade. O 

questionário leva em torno de 5 min. > 

Curso  

Período do Curso 1 Início 2 Meio 3 Final 

 

Trabalha ou estagia fora da UnB? 1 Sim 2 Não 

Que meio(s) de transporte que utiliza 

para vir à UnB? 
1 Carro próprio / da família 

Uma ou mais respostas 2 Carro de terceiros (Carona) 

 3 Moto 

 4 Ônibus 

 5 Bicicleta 

 6 A pé 

 88 Outros 

 

Normalmente, quanto tempo leva para vir à UnB?               H              Min 

 

Tem Carteira de Motorista? 1 Sim 2 Não 

 

 

 

Vem de bicicleta para a 

UnB? 
1 Sim 2 Não 

 

Quantas vezes por semana? dias 

 

Se NÃO vem à UnB de bicicleta: 

Já pensou em vir de bicicleta para a UnB? 1 Sim 2 Não 

 

 

 

Tem bicicleta? 1 Sim 2 Não 
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Por que não usa bicicleta para a 

UnB? 
1 Não quero / prefiro outro meio 

Uma ou mais respostas 2 É desconfortável 

 3 É cansativo 

 4 É perigoso 

 5 É demorado 

 6 
Falta estrutura para ir de bicicleta 

(ciclovias, ciclofaixas) 

 7 
Falta estrutura para guardar a bicicleta 

(Roubos) 

 8 Longa distância 

 9 Clima 

 88 Outros 

 

Se USA bicicleta para ir para UnB: 

Por que usa bicicleta para ir à UnB? 1 
Não tenho outro meio de 

transporte 

Uma ou mais respostas 2 
Faz bem para a saúde / meio de 

fazer exercício 

 3 Faz bem para o meio ambiente 

 4 
Ajuda a reduzir a quantidade de 

veículos no trânsito 

 5 É barato 

 6 É rápido 

 7 Diversão/ entretenimento 

 88 Outros 

 

Para as perguntas de 13 a 17 use a escala de 0 a 10 para avaliar os itens seguintes: 

Como você avalia a qualidade 

do percurso de bicicleta? 

Péssimo   Ótimo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Qual seu nível de 

preocupação com a sua 

saúde?   

Péssimo   Ótimo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Qual a importância você dá 

para as questões ambientais? 

Péssimo   Ótimo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Como você avalia o transporte 

público para vir á UnB? 

Péssimo   Ótimo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Em que medida concorda com 

a afirmativa: “Quem anda de 

bicicleta, em geral, é porque 

não tem condições de usar 

outro meio de transporte?” 

Pouco   Muito 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Quantas vezes por semana você pratica exercícios físicos? dias 

 

Onde mora?(Setor e quadra)  

 

Sexo 1 Masculino 2 Feminino 

Para finalizar: 

Qual a sua idade?                anos completos 

 

Sua etnia? 1 Branco 

Apenas uma resposta 2 Amarelo 

 3 Pardo 

 4 Negro 

 5 Índio 

 

Qual a sua faixa de renda familiar? 1 Até R$ 622,00 (1SM) 

Apenas uma resposta 2 De R$ 1244,00 (2SM) - R$ 3110 (5SM) 

 3 De R$ 3110 (5SM) – R$ 6222 (10SM) 

 4 De R$ 6222 (10SM) – R$ 9330 (15SM) 

 5 Mais de R$ 9330 (15 SM) 

 

MUITO OBRIGADO! 
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Orientador: Luciano Póvoa 
 

 

 

 
Resumo: Em um mercado não muito competitivo com lucros relativamente altos, 

um aumento na competição levaria a diminuição nos lucros, aumentando o 

incentivo de uma firma a inovar para se tornar a líder. De outro lado, em mercados 

altamente competitivos, as firmas seguidoras são desencorajadas a inovar quando 

a competição aumenta, porque mesmo depois de uma inovação de sucesso, os 

lucros continuarão baixos. Existem razões para acreditar tanto no efeito positivo 

quanto no efeito negativo, este trabalho busca analisar a histórica discussão em 

torno da relação entre inovação e competitividade.  

  

Palavras-Chave: Competição, Inovação, Patentes, P&D, Indústria Automobilística 

Brasileira. 
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1. Introdução 

 

 As abordagens econômicas do processo de inovação adotam diversas 

perspectivas teóricas, cada qual fornecendo significativas contribuições. O 

argumento de Joseph Schumpeter é de que o desenvolvimento econômico é 

conduzido pela inovação por meio de um processo dinâmico, onde novas 

tecnologias substituem as antigas, a chamada “destruiç~o criadora".  

 Schumpeter propôs uma lista de cinco tipos de inovação: 

 1. Introdução de novos produtos; 

 2. Introdução de novos métodos de produção; 

 3. Abertura de novos mercados; 

 4. Desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas e 

outros insumos; 

 5. Criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. 

 As inovações mais citadas na literatura – novos produtos ou processos - 

tendem a ser uma vantagem de mercado para a empresa. As inovações de processo 

aumentam a produtividade, o que dá à empresa inovadora uma vantagem de custo 

sobre seus competidores. Assim ela pode ganhar uma margem de lucro maior, 

dado o preço prevalecente, ou pode ganhar fatias de mercado, dado que poderá 

trabalhar com preços menores.  

As inovações de produto, por sua vez, dão à empresa uma vantagem 

competitiva por meio da introdução de novo produto, o que pode aumentar sua 

fatia de mercado e as margens sobre os custos. As empresas podem também 

aumentar a fatia de mercado em virtude da diferenciação de produto, objetivando 

novos mercados e influenciando a demanda por produtos existentes. 

 Mudanças nos métodos organizacionais podem elevar a eficiência e a 

qualidade de suas operações e assim aumentar a demanda ou reduzir os custos. Os 

neoclássicos veem a inovação em termos de criação de ativos e de testes de 

mercado. Assim, a inovação seria parte da estratégia de mercado para criar 

capacidade de desenvolvimento de produto ou para melhorar a eficiência. 

 Já a teoria da organização industrial, enfatiza a importância do 

posicionamento competitivo. Segundo o Manual de Oslo, as empresas inovam para 

defender sua posição no mercado ou para buscar vantagens competitivas. Uma 

empresa pode ter um comportamento reativo e inovar para evitar perder mercado 

para um competidor inovador, ou pode ter um comportamento pró-ativo e inovar 

para ganhar posições de mercado estratégicas frente a seus competidores.  
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 Neste trabalho, o foco será na teoria de organização industrial. A análise 

consistirá nas características de mercado e sua tendência à inovação, 

apresentando dados sobre indústria automobilística. O objetivo geral deste 

trabalho é responder a pergunta: qual é a relação entre competitividade e 

inovação? Com isso, a análise será feita em torno do impacto que a estrutura de 

mercado tem sobre as taxas de inovação em qualquer mercado. Algumas 

perguntas relevantes para esse tipo de análise são: 

 1. Os monopólios tendem a inovar mais que mercados em concorrência 

perfeita? 

 2. Um mercado de competição perfeita tende a ser um mercado inovador? 

 3. Os oligopólios são mercados em que há grandes taxas de inovação? 

 4. Os incentivos dados pelo governo são focados em mercados que 

realmente precisam de incentivo? 

 5. Esses incentivos tem se mostrado eficazes? 

 6. Nos últimos anos o crescimento da indústria nacional veio 

acompanhado de um aumento da inovação? 

 Este trabalho está dividido em quatro seções além desta introdução. Na 

segunda seção, será realizada uma revisão de literatura sobre a modelagem 

econômica da relação entre a estrutura de mercado (competitividade) e as taxas 

de inovação nas diversas economias. Na terceira seção, será apresentada a análise 

de dados referentes ao processo de inovação no setor automotivo no período de 

2000 a 2008. E na quarta seção haverá a conclusão do trabalho. 

 

2. Revisão de literatura 
 

 Nesta seção, serão apresentados artigos que, de alguma forma, 

acrescentarão à análise objetivada neste trabalho. Os artigos abaixo discutidos 

tratam da relação entre características de competição e de inovação, porém, 

alguns, mesmo não tratando dessa relação de forma direta, trazem colocações que 

contribuíram para um pensamento crítico acerca da relação entre competição e 

inovação. 

 A teoria econômica é ambígua na análise da relação entre estrutura de 

P&D e a oferta de novos produtos e serviços. Uma diminuição do número de firmas 

investidoras em P&D pode acelerar a introdução de um novo produto e reduzir os 

seus custos por tornar mais fácil para a firma que obteve sucesso capturar os 

resultados de programas de P&D e por eliminar gastos desnecessários. 



  

 

 
176 

Laboratório de Economia: Monografias 2012 

 

 Segundo Richard J. Gilbert (2006), a teoria econômica não suporta nem a 

visão que o poder de mercado ameaça a inovação, reduzindo o retorno de 

investimentos em inovação, nem a visão Schumpeteriana que mercados 

concentrados geralmente promovem inovação, provendo uma plataforma estável 

para um fundo de P&D e por favorecer que a firma tome seus benefícios. O 

incentivo a inovar é aumentar o lucro, tal incentivo pode ser divido em diversas 

“forças econômicas”, aqui est~o quatro delas:  

 a) O lucro econômico que pode ser obtido de um novo produto ou 

processo, que depende do tamanho da inovação e da extensão em que a inovação é 

protegida de imitações. Um mercado que é altamente concentrado após a 

inovação, pode recompensar a inovação se os fatores que levam à alta 

concentração também tornam difícil para outras firmas lucrarem com a imitação. 

 b) O lucro que é eliminado pela inovação. Se o lucro utilizando a tecnologia 

atual é alto, o que pode ser o caso em mercados altamente concentrados antes da 

inovação, o incentivo a inovar (aumentar o lucro) poderá ser pequeno.  

 c) A redução da competição quando a inovação permite à firma diferenciar 

produtos ou alcançar significativamente custos de produção menores. Firmas têm 

incentivo a investir em P&D se a competição após a inovação permitir que elas 

lucrem a partir do investimento feito, mas tal competição é determinada pelas 

decisões das firmas. P&D que mudam custos e qualidades mudarão incentivos à 

competição, que mudará custos e qualidade, que mudarão incentivos para firmas 

manterem uma posição dominante ou para ultrapassar um forte concorrente. Uma 

firma em um oligopólio pode investir em P&D não só para alcançar custos de 

produção menores, ou melhor qualidade dos produtos, mas também para mudar a 

dinâmica competitiva da indústria. A diminuição dos custos de produção gera 

aumento na produção, os concorrentes irão reagir diminuindo a produção deles. 

Nessa situação, a inovação beneficia a firma diminuindo os gastos e aumentando o 

nível de produção no equilíbrio. 

 d) O incentivo de se adequar à competição. Uma firma com poder de 

mercado pode manter esse poder de mercado inovando para deter a entrada de 

rivais. A complexidade da relação entre inovação e poder de mercado ou estrutura 

de mercado deriva do grande número de fatores que podem influenciar os 

incentivos a inovar e seus frequentes efeitos opostos. Esses fatores dependem da 

natureza da defesa da propriedade intelectual, características da invenção, 

extensão da competição antes e depois da inovação e das dinâmicas de P&D, 

incluindo as perguntas:  
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  -Quais direitos de propriedade existem para proteger a invenção? 

  -Qual é a natureza da invenção? 

  -Como é a competição antes e depois da inovação? 

  -Qual é a dinâmica de competição de P&D e da aleatória natureza 

   da P&D? 

 

 Com direitos de propriedades não exclusivos, a competição tende a 

reduzir o incentivo a investir no processo de P&D, porque competição tende a 

limitar a produção de cada firma (tendo outras características, como tamanho de 

mercado, constantes), o que diminuirá os benefícios de uma tecnologia de redução 

de custos. 

 Assumindo que o inventor tem direitos exclusivos à invenção, Arrow 

(1962) mostrou que um monopolista que não está exposto à competição tem 

menos incentivo a investir em P&D do que uma firma em uma indústria 

competitiva. O monopolista pode aumentar o lucro através da inovação, mas perde 

os lucros da antiga tecnologia e se beneficia apenas do incremento dos lucros, é o 

chamado replacement effect. Já uma firma em uma indústria competitiva não tem 

lucro para perder além do retorno normal dos investimentos. Assim, Arrow 

conclui que um monopolista tem menos incentivos a investir em P&D que uma 

firma competitiva.  

 Tais resultados, porém, não são abrangentes o suficiente para mostrar que 

competitividade necessariamente promove P&D que podem ser protegidas por 

patentes. Ainda segundo Gilbert (2006), a tese de Arrow não se sustenta em todos 

os casos, um monopólio pode ter incentivo a investir em P&D para prevenir a 

entrada de rivais. A sua hipótese assumia que o monopolista não enfrentava 

competição alguma tanto no mercado de produtos quanto em P&D, mas até um 

monopolista corre o risco de que uma nova descoberta seja introduzida no 

mercado e comece a competir com o produto já estabelecido. 

 A competição pode incentivar a inovação não apenas pelo aumento de 

investimento em P&D como também pela diversificação de P&D. Pouco se sabe dos 

efeitos da competição na diversidade da inovação, alguns trabalhos empíricos 

sugerem que a competição pode resultar em diversidade de P&D na medida em 

que firmas tentarão diferenciar suas atividades de pesquisas para diminuir a 

competição. 

 Baseado em um modelo em que os ganhos da firma são característicos da 

competição de Bertrand, “winner takes it all”, quando apenas uma firma inova,  
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tudo vai para ela, e se duas ou mais inovam, elas não têm lucros. O modelo de Raaj 

Kumar Sah e Joseph E. Stiglitz de 1987 gerou resultado que implicam que: 

 a) O número de projetos “engajados” e as despesas com esses projetos não 

são afetados pelo número de firmas.  

 b) O equilíbrio de mercado é eficiente, no sentido que o portfólio de 

mercado maximiza a probabilidade de uma inovação de sucesso. 

 No mesmo artigo, em um modelo mais restrito encontram-se novos 

resultados: 

 c) A intensidade com que um projeto de pesquisa é procurado no mercado 

é invariante com relação ao retorno que trará caso seja sucesso. Se os retornos é 

grande, então o número de projetos também será grande.  

 d) A intensidade com que um projeto é feito no mercado é um ótimo 

social, mas em geral o mercado investe em menos projetos do que o desejável 

socialmente. 

 e) O número de firmas no mercado afeta a divisão de ganhos gerados pela 

inovação entre firmas e consumidores, o que afeta o ganho social agregado. Um 

grande número de firmas diminui o lucro esperado da indústria e de cada firma 

individual. Assim, para um grupo de inovações, um número maior de firmas 

aumenta os ganhos dos consumidores assim como o ganho social da inovação. 

 O projeto só traria benefícios se os outros projetos da firma falharem ou se 

os projetos das outras firmas falharem. Com isso, a decisão de investir em um 

projeto está influenciada pelo número de projetos no mercado, e não da 

distribuição dele entre as firmas. 

 Neste estudo não foi encontrada correlação entre a competitividade de 

uma indústria e os níveis de inovação dela. O estudo requer que cada projeto no 

mercado de portfólios de pesquisas não seja afetado pelo número de firmas. 

 Para analisar inovação em uma economia de mercado, seria necessário 

considerar mais do que o número de firmas no mercado. A chave para entender o 

efeito da estrutura de mercado nos níveis tecnológicos é analisar as decisões das 

firmas, incluindo a tecnologia da inovação e as externalidades dos diferentes 

projetos dentro de uma mesma firma e atividades exercidas pela firma e análise de 

como os ganhos com inovação são divididos entre as firmas concorrentes por meio 

da competição nos mercados. A análise sugere a necessidade de se investigar 

outras versões de invariância na inovação das economias com a estrutura de 

mercado. O que é relevante não é simplesmente notar se em dado modelo a  
 

 



  

 

 
179 

Inovação e Competição 

 

inovação é influenciada pelo número de firmas, mas também determinar quão 

significante ou insignificante é essa influência e quais fatores contribuem para tal 

influência. 

 Gilbert e Newberry (1982), em seu modelo, inferem que um monopolista 

teria incentivos a inovar uma vez que uma empresa entrante tomaria parte do 

mercado, o que diminuiria seus lucros. 

 A priori, têm-se razões teóricas para defender uma relação tanto positiva 

quando negativa entre poder de mercado e inovação. Os resultados de Rachel 

Griffith, Richard Blundell e John Van Reenen em 1999 mostram que firmas com 

grande participação de mercado têm um número esperado de inovações maiores. 

Uma explicaç~o alternativa para o “efeito participaç~o de mercado” é que isso 

representa uma previsão de empresas dominantes. Para isso, tais autores 

investigaram também o valor de mercado das ações. 

 Nessa análise eles encontraram uma interação significante e positiva, 

implicando que inovações em empresas com grande participação de mercado 

recebem mais valorização na bolsa de valores. Em geral, empresas com maior 

participação de mercado possuem retornos proporcionalmente maiores derivados 

da inovação. E em termos absolutos os dados são substanciais, já que os valores de 

mercado são maiores para empresas com maior participação de mercado. 

 Griffith, Blundell e Reenen apresentaram dois argumentos para os seus 

resultados: firmas líderes têm uma tendência sistemática a produzir inovações de 

melhor qualidade do que de firmas menores, o que vai totalmente de acordo com 

os resultados do modelo; mas a literatura empírica em managment behavior 

sugere que as firmas menores têm maior tendência a produzir inovações radicais. 

Entretanto, nos dados analisados pelos autores, não existe correlação nenhuma 

entre a proporção de inovações classificadas como radicais ou significantes 

(oposto de incremental). 

 Outra interpretação dos resultados é que firmas com grande participação 

teriam vantagens de marketing sobre outras firmas, o que seria muito benéfico ao 

promover a venda das inovações. Mas os autores acreditam que marketing está 

mais relacionado com o tamanho da firma e não com sua participação. 

 Frequentemente afirma-se que o melhor desempenho de empresas 

grandes se dá pelo maior fluxo de caixa que elas têm, porém, nesse modelo, 

percebe-se que empresas dominantes têm relativamente maior incentivo para 

investir em inovação. Empresas com mais participação que inovam ganham maior 

valoração no mercado de ações do que aquela que não. 



  

 

 
180 

Laboratório de Economia: Monografias 2012 

 

 Como dito anteriormente, há uma contradição entre a teoria econômica e 

as evidências empíricas. As teorias de Organização Industrial geralmente 

prediziam que a inovação diminuiria com a competição, enquanto trabalhos 

empíricos mostravam o contrário. Aghion, Nick Bloom, Richard Blundell, Rachel 

Griffith e Peter Howitt em 2005 reexaminam tal relação usando dados em painel, 

buscando encontrar uma relação não linear em forma de U invertido. 

 A forma de U invertido foi primeiramente insinuada por Scherer em 1967, 

que mostrou uma relação positiva entre atividades de patentes e o tamanho da 

firma em uma estatística cross section, com menos impacto nas firmas maiores. 

 Uma maior competição aumentaria os lucros da inovação, encorajando o 

investimento em P&D para escapar da competição. Porém, isso só será verdade se 

as firmas estiverem em um patamar tecnológico similar, já que a concorrência 

reduzirá o lucro antes da inovação. Já em setores onde os níveis tecnológicos entre 

as firmas são diferentes, a concorrência afetará os retornos pós-inovação. 

 Quando a competição é baixa, as firmas tendem a inovar para ganhar 

mercado, enquanto que quando a competição é alta, o aumento da competição 

tende a diminuir investimentos em inovação. 

 A antiga literatura de Schumpeter estimava relações lineares em 

estimativas cross section e encontrou uma relação negativa entre competição e 

inovação. Scherer, em 1967, encontrou uma relação de U invertido, com a taxa de 

inovação aumentando e depois diminuindo; mas pesquisas voltaram para relações 

lineares após tal trabalho. 

 No artigo em questão foi utilizada a média do número de patentes feitas 

por firmas e, para refletir o valor heterogêneo das patentes, os autores 

ponderaram esse número pela quantidade de citações por outra patente. A 

amostra consistia nas firmas cujo nome iniciava com as letras de A a L, mais as 

grandes firmas de P&D menos as empresas envolvidas em grandes fusos e 

aquisições e, claro, aquelas com dados faltando. Como resultado, tiveram 311 

firmas divididas em 17 classificações de indústria entre os anos de 1973 e 1994; 

porém, alguns anos não possuíam número suficiente em indústrias o que resultou 

em um painel desbalanceado com 354 observações indústria-ano. 

 O principal indicador de competição usado foi o Índice de Lerner2,59essa 

medida tem vantagem sobre o HHI360e a participação de mercado neste caso por  

                                                      
259     

                                  

      
 

360      ∑   
  

     é    é a participação de mercado da empresa  . 



  

 

 
181 

Inovação e Competição 

 

conta das restrições de mercado e geográficas, já que há atuação de mercado das 

firmas em mercados internacionais. A medida de competição será             

         , c=1 indicando competição perfeita e menor que 1 algum grau de poder 

de mercado. 

 Os autores supõem o processo de patente como uma distribuição de 

Poisson, porém, consideram também os efeitos de indústria e tempo, já que é 

muito provável que diferentes indústrias tenham níveis de atividades de patentes 

diferentes e que não tenham relação causal direta com a competitividade do 

mercado, mas que refletem outras características institucionais. Verificou-se, 

assim, que a relação entre competição e inovação se aproxima do formato de um U 

invertido e seus coeficientes foram significativos. 

 A estrutura do U invertido se baseia na existência de dois tipos setores: a) 

nivelados, onde as firmas estão no mesmo patamar entre si e; b) desnivelados, 

onde a firma líder estará sempre um passo a frente dos competidores na mesma 

indústria. Desta forma, o U invertido constata a presença tanto do efeito 

Schumpeteriano quanto do de escape da competição. O efeito Schumpeteriano 

resulta da redução do retorno que pode ser capturado por um seguidor que tem 

sucesso em alcançar seu rival através da inovação. Já o efeito de escape da 

competição acontece quando mais competição induz as firmas niveladas a 

inovarem para escapar da competição, já que o valor incremental de inovar é 

maior com o aumento da competição. Com isso, há um efeito ambíguo no 

crescimento. Ele acelera o crescimento produtivo em indústrias niveladas e 

desacelera em setores desnivelados. O efeito geral dependerá da fração de setores 

nivelados e desnivelados no estado estacionário. 

 Quando não há muita competição, tem-se pouco incentivo para firmas 

niveladas inovarem e, por isso, a taxa de inovação geral será maior quando o setor 

é desnivelado. Assim, a indústria será rápida para sair deste estado desnivelado e 

devagar para sair do estado nivelado. A indústria ficará a maior parte do tempo no 

estado nivelado onde o efeito de escape é dominante, então a competição incentiva 

a inovação.  

 Por outro lado, quando a competição é inicialmente muito alta, existe 

pouco incentivo para que a seguidora inove, assim, a indústria será relativamente 

devagar para deixar o nível desnivelado. Do mesmo jeito que, o grande incremento 

do lucro dá às firmas no estado nivelado um incentivo a inovar, assim a indústria 

será rápida em deixar o estado nivelado, predominando o efeito Schumpeteriano. 
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 O resultado é surpreendente, porque a intuição estatística é que o 

aumento da competição deveria diminuir a dispersão tecnológica por aumentar a 

saída de firmas com baixa produtividade tecnológica. Mas como firmas inovam 

para tentar escapar da competição, eles aumentam a dispersão de PTF dentro da 

indústria, dominando qualquer efeito potencial seletivo de saída. 

 O objetivo de Clovis Hopman e Hugo Rojas-Romagosa em 2010 é de 

fornecer uma relação empírica entre competição e inovação nos países da União 

Europeia (UE), através de questionamentos da relação teórica e empírica entre 

competição e inovação, e de estimativas com amostras em painel utilizando dados 

da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para 

acessar o efeito de competição e inovação. Utilizando os resultados empíricos, os 

autores fazem um upgrade do modelo WorldScan461CGE que inclui a ligação entre 

competição e inovação. 

 A competitividade é considerada boa por levar a uma melhor alocação de 

recursos. Uma alta competitividade leva a preços baixos e mais opções de escolha 

para os consumidores. Por isso, regulação e governo são necessários para garantir 

a competitividade de um mercado. Já a inovação possui grande importância para o 

bem-estar econômico, por ser a chave da produtividade total dos fatores (PTF) e 

crescimento econômico. 

 Ambas são consideradas muito importantes para o bem-estar econômico. 

A competição está mais associada ao curto prazo, enquanto que inovação com o 

longo prazo. Tal situação leva a um trade-off importante nas aspirações do governo 

entre maior competição ou maior crescimento. 

 Economistas nem sempre concordam em o que exatamente significa 

competição. Competição está associada a simetria de informação, baixas tarifas, 

lucros baixos, grande número de firmas com participações de mercado iguais, 

poder de escolha do consumidor, etc. Nos trabalhos empíricos, competição é um 

conceito abstrato relacionado no quanto de lucro é repartido entre as firmas, 

enquanto que o mecanismo nem sempre é especificado. 

 O índice utilizado pelos autores é motivado pela ideia de que competição 

diminui os lucros, portanto: 

 

  
                                            

        
                     (01) 

                                                      
461LEJOUR, Arjan; VEENENDAAL, Paul; VERWEIJ, Gerard; VAN LEEUWEN, Nico.Worldscan; a model for 
international economic policy analysis, CPB Document 111. CPB Netherlands Bureau for Economic 
Policy Analysis, 2006. 
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 Quanto maior o Índice de Lerner, maior os lucros e menor a competição. 

 Assim, a medida usada para analisar a competição é:   1   . E para se 

medir a intensidade de P&D temos:   
                

                
. 

 A partir de tais relações, os autores criaram um modelo inicial: 

                                                                 (02) 

 Onde I é a inovação, C a competição,   as dummies para indústria-país, i 

para indústria, c para países e t para anos. 

 A partir desta equação, os autores testam várias outras relações, alterando 

o modelo. Como conclusão tem-se que, mesmo que a elasticidade entre gastos com 

P&D e mudanças na competição seja significante nas estimativas empíricas, os 

efeitos agregados macroeconômicos de incluir essa relação não são muito 

significantes. Isso é dado pela compensação entre os diferentes setores, em alguns 

há o crescimento da competição e do gasto com P&D, enquanto em outros, o efeito 

é o contrário. Porém, em uma análise mais específica, há mudanças setoriais 

importantes entre competição e inovação. 

 Bronwyn H. Hall, Adam Jaffe e Manuel Trajtenberg em 2005 combinaram 

duas grandes bases de dados: a) todas as patentes incluídas no USPTO (United 

States Patent and Trademark Office) entre 1965 e 1996, incluindo as citações de 

patentes e; b) dados de firmas do Compustat, incluindo valor de mercado, recursos 

e despesas em P&D. Os principais dados utilizados do Compustat para esse 

trabalho são de mercado da firma ao final do ano, o valor contábil de recursos 

físicos e o valor contábil de investimento em P&D.  

 O valor de mercado foi definido como a soma de ação comum, ação 

preferencial, dívida de longo prazo ajustado pela inflação e dívida de curto prazo 

dos ativos líquidos. O valor contábil é a soma das instalações e equipamento, 

inventários e investimentos, subsídios não consolidados, intangíveis e outros. O 

capital social de P&D é constituído utilizando-se uma fórmula “decrescente 

balanceada” e a história de despesas em P&D com taxa de depreciaç~o de 15%. 

 O modelo desenvolvido pelos autores usou uma especificação da função 

firm-level market-value predominante na literatura, e uma especificação linear 

adicional. Uma vantagem da especificação é que ela assume que o valor sombra 

marginal dos recursos é igual entre as firmas. Tal modelo é dado por: 
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 Onde     é o valor de mercado da firma i no tempo t,     os recursos físicos 

ordinários e     recursos de conhecimento da firma. O parâmetro σ permite efeitos 

de escalas não constantes no valor da função. Todas as variáveis estão em termos 

nominais.  

 O modelo completo assume que o valor de mercado depende não só da 

intensidade do P&D da firma, mas também dos lucros das patentes e da razão 

entre citação e patentes (medida de cálculo da importância das patentes). 

 Para um dado nível de gastos de P&D, firmas que têm mais patentes 

presumidamente terão maior valor de mercado e, de forma análoga, firmas com 

portfólios de patentes que recebem mais citações também. Firmas com 5-6 

citações por patentes não têm mais valor que aquelas com menos que 5, mas 

firmas com média maior de citações por patente mostraram grande incremento no 

valor de mercado. 

 Em grandes firmas entre os diferentes setores, o impacto dos lucros das 

patentes em remédios é três vezes a média, e em computadores é duas vezes. 

Porém, o impacto de citações/patentes em remédios é 50% maior que a média, 

enquanto que para computadores é baixa e menor que a maioria dos setores, o que 

é condizente com os diferentes papéis em que as indústrias atuam. A indústria de 

remédios é caracterizada pela discrição da tecnologia dos produtos e patentes 

servem como exclusão, já computadores e comunicação é um grupo complexo de 

produtos industriais onde qualquer produto particular pode depender de várias 

tecnologias incorporadas em várias patentes de várias firmas. 

 Foi observado pelos autores que se cada patente de uma firma recebe uma 

citação adicional de patentes de outra firma, o valor de mercado aumenta em 

4,3%, e se a citação é feita pela própria firma o aumento é de 10%; mas tais 

constatações estão sujeitas ao tamanho da firma. Para portfólios médios (200 

patentes) o resultado é o mesmo; para firmas com menos patentes, o resultado é 

ainda mais significativo e; para firmas com portfólio de 1000 patentes, citações 

próprias não fazem diferença. 

 De acordo com Natali Moreira, Francisco de Almeida, Marcelo Cota, 

Roberto Sbragia, 2007, a inovação tecnológica é a implementação de produtos ou 

processos tecnologicamente novos ou a realização de melhoramentos tecnológicos 

significativos nesses produtos e processos. 

 A Constituição Federal de 1988, pelos artigos 218 e 219, caracteriza o 

Estado como promotor da Ciência e Tecnologia: 
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“CAPÍTULO IV 

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 

científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. 

§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do 

Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. 

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a 

solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema 

produtivo nacional e regional. 

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de 

ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem 

meios e condições especiais de trabalho. 

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, 

criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de 

seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que 

assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos 

ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 

§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de 

sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à 

pesquisa científica e tecnológica. 

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será 

incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e 

socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica 

do País, nos termos de lei federal.” 

” 

 De acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2005), “o Governo é um 

importante agente na execução de P&D e no financiamento, sobretudo em virtude 

do baixo nível de recursos destinados pelas empresas { P&D”. 

 Estudos anteriores mostraram que os instrumentos de pesquisa nessa 

área encontram-se dispersos na estrutura do aparelho do Estado, e com isso 

tornam a identificação desses processos complexa.  

 Na história política recente do país, temos que nos governos de Fernando 

Henrique Cardoso (2º mandato) e de Luis Inácio Lula da Silva (1º mandato) houve 

predomínio dos papéis do Estado de promotor, regulador e financiador de Ciência 

e Tecnologia (“C&T”). No 2º mandato do governo de FHC deu-se importância na 

criação de uma infraestrutura de C&T no Brasil; já no 1º mandato de Lula, houve o 

estreitamento das relações com o Congresso Nacional o que levou a criação da 

Frente Plurissetorial em Defesa da Ciência e Tecnologia, que contribui de forma 

decisiva para a aprovação de Lei e Medidas Provisórias que balizaram novos 

horizontes para a ciência brasileira. 
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 Os primeiros instrumentos de incentivo à adoção de estratégias 

empresariais de inovação no Brasil foram instituídos em 1993 pela Lei 8661, onde 

destacam-se deduções de despesas de P&D do imposto de renda e isenção sobre 

produtos industrializados incidentes sobre equipamentos e instrumentos 

destinados a atividades de P&D. 

 A Lei da Inovação (nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004) teve como 

objetivo estimular a cooperação entre universidades e empresas e gerar inovações 

capazes de incrementar a competitividade nacional através de 3 vertentes: a) 

constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre universidades, 

institutos tecnológicos e empresas; b) estímulo à participação de instituições de 

C&T no processo de inovação; c) incentivos à inovação nas empresas. 

 A Lei do Bem (nº 11.196, de 21 de novembro de 2005) em seu capítulo 3 

artigos 17 a 26 consolidam os incentivos fiscais que as pessoas jurídicas podem 

usufruir de forma automática, desde que realizem pesquisas tecnológicas e de 

desenvolvimento de inovação tecnológica. 

 Durante a pesquisa constatou-se a ausência de um pleno entendimento do 

papel do Governo na inovação, dado que os avanços na institucionalização de um 

marco legal para a ciência e tecnologia no país eram muito recentes. 

 O objetivo do artigo562era destacar o papel do governo e as novas leis que 

sustentam os avanços recentes no marco regulatório. Para isso foi feita uma 

análise dos fundos, que abordou o Fundo Nacional de Desenvolvimento científico e 

Tecnológico663(FNDCT) cuja finalidade é a de dar apoio financeiro aos programas e 

projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico. Analisou-se a 

execução orçamentária dos fundos setoriais em três dimensões: arrecadação, 

destinação de crédito orçamentário e a realização da despesa via Orçamento Geral 

da União. Dessa forma, centrou-se na análise do cruzamento dessas dimensões 

para avaliar o comportamento da gestão orçamentária do Governo Federal com 

relação aos fundos setoriais destinados ao fomento de C&T. Foram analisadas três 

dimensões: a) Arrecadação do FNDCT; b) Créditos Orçamentários do FNDCT; c) 

Aplicação dos Recursos arrecadados do FNDCT. 

 Por fim, a análise do desempenho do FNDC concluiu que a argumentação 

de que a falta de recursos seria um elemento que teria freado nas últimas décadas 

o desenvolvimento do setor não tem sustentação, uma vez que de 2002 a 2006 a  
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Natali Moreira, Francisco de Almeida, Marcelo Cota, Roberto Sbragia, 2007. 
663Decreto-Lei nº 719, de 31.07.1969. 
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arrecadação dos fundos setoriais cresceu significativamente; o Governo Federal, 

no período analisado, não aplicou todo o montante arrecadado pelos fundos 

setoriais de C&T nas respectivas áreas e; a realização das despesas para alguns 

fundos não chegou a 50% dos créditos orçamentários, vários fatores podem estar 

associados à sofrível gestão dos recursos destinados aos fundos setoriais em C&T, 

como a política de superávit primário do governo federal, que impõe um 

contingenciamento de despesas de forma linear e, problemas relativos a técnico-

burocracia, que cria barreiras à aprovação de projetos. Constata-se, portanto, que 

há recursos para a C&T, mas que estes estão sendo gerenciados de forma 

ineficiente. 

 

3. Setor automotivo no Brasil 

 
3.1. Breve histórico 

 O primeiro carro chegou ao Brasil, importado da França, em 1891. Se em 

1891 existia somente um automóvel no Brasil, em 1904, 84 carros já eram 

registrados na Inspetoria de Veículos. Pode-se dizer, porém, que a indústria 

automobilística nacional nasceu em 1919 com a instalação da Ford Brasil. Logo 

após, em 1925, a General Motors se instalou no país. O reflexo dessas iniciativas no 

aumento da frota de veículos é surpreendente: entre 1920 e 1939, só no estado de 

São Paulo, o número de carros de passeio saltou de 5.596 para 43.657 e o de 

caminhões vai de 222 para 25.8587.64 

 Nessa época, as fábricas só montavam seus automóveis aqui e não 

produziam suas peças. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em meados de 

1940, as importações foram prejudicadas e a frota de veículos no Brasil começa a 

ficar ultrapassada. O governo então agiu para desenvolver o parque automotivo 

brasileiro e o então presidente da República, Getúlio Vargas, proibiu a importação 

de veículos montados e criou obstáculos à importação de peças.  

 Em 1956, o então presidente Juscelino Kubitschek formalizou a criação do 

Geia, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, com o objetivo de estimular a 

fabricação local e não somente a montagem de veículos no Brasil. Em 28 de 

setembro de 1956, foi inaugurada, no ABC Paulista, a primeira fábrica de 

caminhões com motor nacional da Mercedes-Benz. 

  

                                                      
764http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/historia_republica-industria-automobilistica 
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 Após várias mudanças de presença de montadoras na década de 60, em 

1976 a Fiat Automóveis S.A. se instalou no país, dividindo o mercado brasileiro 

entre a Volkswagen (que entrou no mercado na década de 50), a Ford e a GM, até a 

década de 90. 

 Nos anos 90, se destacaram as políticas de incentivos específicos que 

foram os acordos das câmeras setoriais (1992 e 1993) e o regime automotivo 

(1996 a 1999). O acordo de 1993 incluía um regime especial de tributação para 

veículos com motores de até 1000 cilindradas, e demandava uma contrapartida 

das montadoras de redução de margens em 5% e manutenção do nível de emprego 

e aumento real dos salários dos trabalhadores em 20%.  

 Nesta década, o mercado automobilístico foi abalado pela abertura feita 

pelo Presidente Fernando Collor de Mello, por meio da liberação da importação de 

veículos. Em 1991 foram importados 19.843 veículos, sendo a sua maioria por 

importadores de marcas que não atuavam ainda no mercado interno. Este quadro 

se reverteu a partir do ano posterior quando as montadoras nacionais também 

recorreram à importação de veículos, fazendo com que o número total de 

importados chegasse a 369.017 unidades em 1995. Com problemas no saldo da 

balança comercial, o governo elevou as alíquotas de importação de veículos para 

70%, liquidando a atuação dos importadores sem fábricas nacionais, que não 

conseguiam realizar “contrapartidas” de exportaç~o. 

 O regime automotivo de 1996 teve como berço a necessidade de aumentar 

a capacidade de produção da indústria local, principalmente em segmentos 

considerados diferenciados para época e que demandavam grandes importações. 

Somente em 1995, houve um déficit externo no setor de US$ 2,2 bilhões. Desta 

maneira, o regime automotivo foi lançado e tinha como principais objetivos 

estimular as montadoras já existentes no país a construir novas plantas ou 

modernizar as existentes, atrair investimentos de novas montadoras e fortalecer a 

integração da produção por meio de acordos comerciais com países do 

MERCOSUL, particularmente com a Argentina. Esse conjunto de acordos na década 

de 90 fez com que o mercado interno passasse de 713.000 veículos em 1990 para 

cerca de 1.400.000 em 2000, e o número de montadoras dobrasse entre 1995 e 

2000.  

 Dadas essas informações, observa-se grande evolução da indústria 

automobilística na indústria nacional, de modo que pôde-se observar crescimento 

da participação dessa indústria no PIB Industrial brasileiro desde 1966 até 2011 

(ver figura 01). 
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Figura 01: Faturamento líquido e participação no PIB industrial – 1966/2011. 

Fonte: Anuário da Indústria Automobilística Brasileira (2012). 
 

3.2. Características  

 Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores 

(ANFAVEA), a indústria automobilística e o mercado automotivo brasileiros 

posicionam-se entre os maiores do mundo: o Brasil é o 4° maior mercado e o 6° 

maior produtor automotivo mundial (2010). Estão estabelecidos no país os mais 

importantes grupos automotivos presentes no cenário global. São 20 fabricantes 

de veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) e 7 produtores de 

máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras, outros produtos). 

 O complexo industrial automotivo é composto pela indústria fornecedora 

de autopeças, fabricantes de veículos e máquinas agrícolas, desenvolvida 

engenharia automotiva nacional e quadro de pessoal altamente qualificado. Os 

setores de comercialização e de serviços cobrem todo o Brasil.  

 De acordo com a Subseção do DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP, na 

primeira metade da década de 90, as vendas de automóveis apresentavam forte 

tendência de crescimento (auge em 1997, com 1,94 mi de unidades). Isso foi 

revertido em 1998-99, com a elevação das taxas de juros, retração do PIB e 

encarecimento e retração das linhas externas de financiamento, oriundos da crise 

internacional. 

 Já o setor de autopeças, a década de 90 apresentou também uma série de 

mudanças: com a abertura econômica no início da década, muitas empresas de 

capital nacional fecharam ou foram compradas por multinacionais, o que resultou 

no alto grau de internacionalização do setor.  
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 Esse quadro sofreu uma positiva mudança na última década, 

apresentando crescimento da produção e também recuperação do mercado 

interno, de tal modo que possíveis perdas com redução da margem de lucro das 

exportações devido ao câmbio estão sendo recuperadas com as vendas internas. 

 Os ganhos de produtividade física do trabalho na cadeia automobilística 

são consideráveis, em função da modernização das plantas e dos novos processos 

produtivos e organizacionais, que transferiram atividades na linha de montagem 

para fornecedores e imprimiram forte terceirização das atividades de apoio, 

resultando no aumento da produção e na queda do emprego no setor. No setor de 

autopeças, apesar das pressões de custos da cadeia (produtos siderúrgicos) e 

menores preços pagos pelas montadoras, que resultaram na redução de sua 

rentabilidade a partir de 1995, está passando por uma recuperação da produção e 

da rentabilidade das vendas que cresceu em 2008 cerca de 10%, em 2009 0,7% e 

em 2010 cresceu 14,2% ao ano. 

 A figura 02 revela os principais indicadores econômicos da indústria 

automotiva: 

 
Indicador Montadoras Autopeças 

Participação no PIB (2009) 19,8% (2009) - 

Produção (2010) 3,64 milhões de unidades (2010) - 

Exportações (2009) US$ 7.050 milhões (2009) US$ 9.602 milhões (2010) 

Importações US$ 11.270 milhões (2009) US$ 13.149 milhões (2010) 

Saldo da BC US$ - 4.220 milhões (2009) US$ - 3.547 milhões (2010) 

Faturamento U$ 62.238 milhões (2009) US$ 32.560 milhões (2009) 

Investimentos 2.518 milhões (2009) US$ 900,0 milhões (2009) 

Pessoal ocupado (dez/2010) 190.104 321.794 

Remuneração média produção 

(dez/2010) 
R$ 2.801,11 R$ 1.826,24 

 

Figura 02: Indicadores econômicos da indústria automotiva. 

Fonte: Subseção DIEESE – CNM/CUT-FEM/CUT. 
 

 A indústria automobilística tem efeitos sobre variados setores da 

sociedade. Mais de 200 mil empresas no Brasil têm suas atividades ligadas ao setor 

automotivo. A figura 03 mostra a evolução da capacidade de produção da 

indústria. 
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Figura 03: Capacidade de produção. 

Fonte: Indústria automobilística e sustentabilidade –  

Encontro da indústria para sustentabilidade (2012). 
 

 Projeções indicam US$ 22 bilhões de investimentos programados até 

2015, em aumento de capacidade de produção, processos, produtos, tecnologia e 

inovação, preparam a indústria para o futuro. 

 

 
 

Figura 04: Indústria Automobilística – 

Investimentos programados montadoras. 

Fonte: Indústria automobilística e sustentabilidade – 

Encontro da indústria para sustentabilidade (2012). 
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3.3. Dados de inovação no setor automobilístico brasileiro 

 Nesta seção, serão apresentados os dados disponíveis da Pesquisa de 

Inovação Tecnológica (PINTEC) referentes aos anos 2000, 2003, 2005 e 2008.  A 

pesquisa divulga seus resultados segundo a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE)8.65A partir de 2008 a publicação utilizou a CNAE 2.0, o que 

alteraria a presente análise, porém, os dados referentes à CNAE 1.0 estão 

disponíveis966e foram utilizados para motivos de comparação com os anos 

anteriores. Para analisar o setor automotivo no Brasil, foram usados os dados 

referentes { “Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 

carrocerias”. 

 Para o período de 1998 a 2000, o total de empresas no mercado era de 

1752, das quais 383 inovaram em produtos, 503 em processo e 247 em produtos e 

processos. Das empresas que inovaram em produtos, 218 apresentaram inovações 

apenas para a empresa e 201 para o mercado nacional e, das que inovaram em 

processos, 411 apresentaram inovações apenas para a empresa e 119 para o 

mercado nacional. Das empresas apresentadas, 90 inovaram com depósito de 

patentes. Em 2000, 566 empresas realizaram dispêndios em atividades inovativas 

totalizando R$ 3.779.638.000 e 254 tiveram dispêndios com aquisição interna de 

P&D que totalizou R$ 472.237.000. 

 Com dados de 2001 a 2003, havia 1947 empresas na indústria, onde 482 

inovaram em produto, 605 em processo e 315 em produto e processo. Dessas 

empresas, 427 apresentaram produtos novos para a empresa e 100 para o 

mercado nacional e, 565 apresentaram processos novos para a empresa e 87 para 

o mercado nacional. 75 empresas inovaram com depósito de patentes. Em 2003, 

671 empresas gastaram R$ 3.309.055.000 em atividades inovativas e 277 

gastaram R$1.318.610.000 em atividades internas de P&D.  

 Nos anos de 2003 e 2005, o total de empresas era de 2214, sendo que 430 

inovaram em produtos, 702 em processo e 313 em produto e processo. Das 

empresas que inovaram em produtos, 334 produziram novos produtos para a 

empresa e 112 para o mercado nacional e, dos que inovaram em processos, 640 

processos eram novos na empresa apenas e 84 no mercado nacional. 559 

empresas tiveram o dispêndio de R$5.982.852.000 em atividades inovativas e, 189 

gastaram R$1.692.553.000 em atividades internas de P&D. Houve 91 empresas 

que inovaram com depósitos de patentes. 

                                                      
865http://www.cnae.ibge.gov.br/ 
966http://www.pintec.ibge.gov.br/ 
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 No período de 2006 a 2008, das 2443 empresas da indústria, 726 

inovaram em produtos, 878 em processos e 520 em produto e processo. 553 

empresas produziram produtos novos apenas para empresa e 295 para o mercado 

nacional e, 838 processos eram novos somente para a empresa inovadora e 66 

para o mercado nacional. Em 2008, 1019 gastaram R$ 6.968.541.000 em 

atividades inovadoras enquanto 200 empresas gastaram R$3.030.792.000 em 

atividades internas de P&D. Houve 102 inovações com depósitos de patentes. 

  

4. Conclusão 
 

 Os dados apresentados na última seção nos permitem concluir que o setor 

automotivo é um setor que vem seguindo uma tendência de crescimento. Como 

visto na seção anterior, de 1998 a 2008, tanto o número de empresas presentes 

quanto as que inovaram cresceram significativamente. 

 Nota-se também, a partir dos dados da PINTEC que, mesmo havendo uma 

expansão do mercado automotivo, o número de depósitos de patentes não teve 

variação significativa ao longo do tempo, podendo concluir que para a análise do 

mercado automotivo, a variável patente não seria uma variável que forneceria 

dados relevantes para a análise.  

Com relação aos gastos que as empresas têm no setor, podemos analisar 

também uma tendência de alta, mesmo com uma queda de 2000 para 2003. Esse 

aumento dos gastos se dá tanto nas atividades inovativas de forma geral quanto 

nas atividades internas de P&D.  

 O setor automobilístico brasileiro é um setor que absorve grande parte do 

investimento do Governo Federal, já que por possuir uma cadeia produtiva 

extensa, com vários postos de empregos, o governo atual investe muito nesse 

segmento para estimular o desenvolvimento do país, com a desoneração da folha 

de pagamento, postergação do recolhimento do PIS e CONFINS (para o setor de 

autopeças), extensão do Programa de Sustentação do Investimento – PSI para a 

produção nacional de ônibus e caminhões, novas condições de habilitação e 

incentivo a inovação a serem implantadas nos anos de 2013 e 2014, assim como 

regras de transição para atrair investimentos para a produção de novos fatores 

também para esse período.  Além disso, o setor automobilístico é configurado por 

um oligopólio mundial, onde apenas 20 corporações são responsáveis por 95% da 

produção mundial e as grandes corporações situam-se entre as maiores empresas 

industriais do mundo. 
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 Houve um crescimento simultâneo da competitividade e das taxas de 

inovação do setor automotivo do Brasil, o que indica uma correlação positiva, 

como previsto por Arrow. Porém não é possível estabelecer uma relação de 

causalidade entre essas duas variáveis, já que o setor em questão possui 

características bem peculiares, como as citadas acima. 

 O aumento das taxas de inovação pode ser uma consequência dos 

incentivos fornecidos pelo governo às empresas, e não do aumento de empresas 

no mercado. Portanto, o aumento da competitividade na indústria poderia estar 

acarretando na diminuição, como o defendido por Shumpeter, ou na estagnação, 

como o proposto por Sah e Stiglitz (1987), das taxas de inovação derivados do 

aumento da competitividade. Temos ainda, de acordo com o modelo de Aghion, 

Bloom, Blundell, Griffith e Howitt (2005), que tal relação pode não ser linear, e por 

se tratar de um oligopólio. Com isso, não se pode concluir que a relação entre 

competitividade e inovação seja positiva, dado que essa relação depende de vários 

fatores da indústria e da conjuntura econômica do país em questão. 
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Resumo 

Este artigo, baseado em duas premissas – (i) de que desenvolvimento é 
causado por inovação e (ii) de que instituições determinam o comportamento dos 
agentes –, pretende desenvolver uma análise que explique o motivo pelo qual, 
apesar do alto nível esperado de investimentos em inovação, a indústria 
farmacêutica brasileira apresenta baixos índices relacionados a essa variável. 
Dessa análise infere-se que, dados os processos históricos do setor e a atual ordem 
de entraves estruturais que ali se verifica, o ambiente institucional instaurado 
prejudica o impulso inovador e o consequente desenvolvimento da indústria 
farmacêutica. 
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1. Introdução 
 

O investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e em inovação 

sempre foi – e continua sendo – uma chave essencial para o sucesso econômico 

dos Países.  Entretanto, do ponto de vista teórico, enquanto os trabalhos de base 

de J.A. Schumpeter (e de seus numerosos exegetas) fizeram das mudanças 

tecnológicas o principal motor da dinâmica econômica e social, trabalhos de 

pesquisa levados a efeito nas últimas duas décadas concentram-se mais no 

pressuposto de uma evolução conjunta das tecnologias, das dinâmicas de mercado 

e das estruturas socioeconômicas. 
Esse novo arcabouço teórico se insere num prolongamento da teoria neo-

schumpeteriana dos longos ciclos, da análise evolucionista, ou ainda, sob a ótica da 

ecologia organizacional. Paralelamente, numerosos trabalhos foram recentemente 

consagrados { “coevoluç~o” dos conhecimentos, das tecnologias, das instituições e 

das organizações inovadoras, bem como das estruturas de mercado (Volberda et 

Lewin, 2003 e Malerba, 2006). 

Ora porque elas sejam explicitamente fundadas no pressuposto da 

“coevoluç~o”, ora porque elas a aceitem implicitamente, essas diferentes 

abordagens têm o mérito de contribuir para uma melhor caracterização das 

dinâmicas tecnológicas e industriais na qual o contexto (econômico, financeiro, 

social, político etc.), o sistema institucional e as interdependências temporais 

desempenham um papel fundamental (Lewin e Volberda, 1999). 

Essas abordagens constituem um eixo de análise relativamente 

estimulante que parece particularmente adaptado para caracterizar as dinâmicas 

de evolução dos setores que são confrontados por profundas mudanças 

estruturais (Van den Bosch et al., 1999). 

Para isso, nós nos valemos do caso da indústria farmacêutica. Depois de 

trinta anos de relativa estabilidade, esse setor conheceu profundas mudanças 

(advento de um novo paradigma, a biotecnologia) no sentido da inovação; 

rendimentos decrescentes do paradigma (fármaco-químico) tradicional; advento 

dos genéricos; redefinição do papel da ciência e da sua organização; evolução do 

modo de consumo; entrada em vigor de novas políticas de gestão dos sistemas de 

saúde; surgimento de novos atores industriais e institucionais (Anvisa, ANSS) que 

recolocam progressivamente em causa as suas estruturas, as suas estratégias, seus 

modos de organização, bem como os contornos do seu ambiente (Henderson et al., 

1999; Orsenigo et al., 2001; Powell et al., 2005). 
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Nessa perspectiva, procurar-se-á mostrar como as diferentes dimensões 

constitutivas do ambiente dos atores da inovação estão concretamente ligadas e 

como elas “co-evoluem” com as din}micas tecnológicas e industriais do setor. 

A primeira seção deste trabalho tem como objetivo demonstrar a 

importância da inovação para o desenvolvimento sustentado das nações. Em 

seguida, caracteriza-se a inovação no setor farmacêutico, colocando-o como setor 

dinâmico da economia. A terceira seção apresenta o histórico de 

incentivos/desincentivos ao setor derivados das políticas econômicas a partir do 

início do seu desenvolvimento até o advento dos genéricos. A quarta parte 

argumenta o porquê de não haver tanto investimento em P&D na indústria 

farmacêutica brasileira quanto seria esperado segundo o cabedal teórico 

desenvolvido nas duas primeiras. Posteriormente, é feita uma análise das atuais 

medidas implementadas, apontando suas deficiências e sugerindo possíveis 

melhorias. 

 

2. Inovação e desenvolvimento sustentado 
 

A manutenção da atividade econômica e o desenvolvimento do País no 

contexto mundial atual nos situam ante a necessidade de valorar como os 

processos de Gestão da Inovação Tecnológica permitem a criação de capacidades 

produtivas e, sobretudo, tecnológicas, no âmbito empresarial e nacional. 

Este enfoque conduz à análise do processo de inovação como resposta às 

prementes necessidades econômicas e sociais e o seu impacto na substituição das 

importações, utilização da infraestrutura produtiva local e diversificação dos 

fundos exportáveis. 

Se for verdade que vantagens competitivas derivam hoje do conhecimento 

científico convertido em tecnologias, também será verdade que a tecnologia não é 

o único fator determinante para a competitividade, ainda que hoje seja muito 

difundida a ideia de que, entre todas as coisas que podem mudar as regras da 

competição, a mudança tecnológica figura como a mais proeminente. 

A inovação é um processo no qual as tecnologias constituem um elemento 

particular, se não essencial. De maneira geral, a inovação pode ter implicações 

sobre o produto, o processo, a organização ou o mercado de uma empresa. Uma 

inovação tecnológica pode ser uma mudança radical, incremental ou 

revolucionária. 

 



  

 

 
202 

Laboratório de Economia: Monografias 2012 

 

Patris et al. (2001) apontam que as fontes de conhecimento ligadas à 

inovação se decompõem classicamente em quatro grandes pilares: 

 

 Pesquisa e desenvolvimento (P&D); 

 Aquisição de tecnologias desenvolvidas no exterior; 

 A colaboração com empresas do setor e organismos de pesquisa e 

 Outras atividades ligadas ao alargamento do campo de  

  conhecimento. 

 
A pesquisa compreende as atividades criativas empreendidas com vistas a 

alargar o campo de conhecimento científico e a compreensão científica. O 

desenvolvimento compreende igualmente trabalhos criativos empreendidos 

sistematicamente (estruturados) com vistas a explorar os resultados da pesquisa 

para produzir materiais ou produtos novos ou fortemente melhorados, tanto como 

para desenvolver aplicações, processos ou sistemas novos ou fortemente 

melhorados. 

O critério de base que permite distinguir a P&D de outras atividades 

ligadas ao crescimento do estoque de conhecimento é a presença de um elemento 

de inovação e a busca por soluções para uma dada incerteza científica ou 

tecnológica. É considerado como novo aquilo que o é para a empresa, à exceção 

dos conhecimentos acessíveis ao grande público (o estado da arte). 

A difusão de uma inovação tecnológica pode ser definida como a adoção 

de um dispositivo técnico em grande escala ou por uma larga população de atores. 

É o mecanismo pelo qual a inovação, fenômeno microeconômico, adquire uma 

dimensão mesoeconômica, quiçá macroeconômica. 

Entretanto, a difusão de inovações não é apenas um mecanismo de 

mercado. De fato, em matéria de inovação, a coordenação pelo mercado tem sido 

reconhecida como ineficaz, pois ela se produz a partir de efeitos externos que não 

passam por mecanismos de preço. 

Grande parte do conhecimento mobilizado para a inovação tecnológica é o 

conhecimento tácito, ou seja, aquele não transmitido facilmente através de uma 

publicação, uma operação manual ou mesmo através das habilidades de um 

engenheiro isolado. Essa característica essencialmente tácita dos conhecimentos 

técnicos decorre daqueles fatores ligados ao local de produção e às condições de 

execução e que se desenvolvem em interação direta com as ações de P&D, bem 

como outras funções dentro de uma empresa particular. 
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Vemos, assim, que a difusão da inovação, embora esteja fora do âmbito do 

mercado, tem um custo que não pode ser negligenciado. É preciso uma capacidade 

de aprendizagem por parte de empresas que querem colher os benefícios desses 

efeitos externos. 

 

2.1. Inovação e estruturas de mercado 

A estrutura de mercado é também um determinante da inovação, mas a 

maneira como a primeira afeta a segunda e a relação de causalidade entre elas é 

bastante controversa na literatura econômica. 

Entre os grandes autores que trataram o tema de forma relevante, está 

Paul Romer (1990). O modelo a partir do qual seus resultados derivam advém de 

três principais premissas: 1) o progresso técnico é a base do crescimento 

econômico; 2) este surge de ações intencionais de agentes que respondem a 

incentivos do mercado e; 3) as instruções para trabalhar com matérias primas são 

inerentemente diferentes de outros bens econômicos.  

Essas premissas implicam a caracterização da tecnologia como bem de 

consumo não rival e parcialmente excluível. O tratamento do conhecimento como 

bem não rival faz com que a igualdade entre preços e custos marginais, 

característica de mercados que operam em concorrência perfeita, gere prejuízos à 

firma inovadora. O modelo considera a existência de três setores: a) setor de 

pesquisa; b) setor de bens intermediários e; c) setor de bens finais, que se 

relacionam da seguinte forma: um projeto desenvolvido pelo setor de pesquisa 

possibilita a produção de um bem intermediário que será usado para a produção 

de um bem final.  

A principal contribuição de Romer para a literatura que relaciona 

inovação e estruturas de mercado deriva do fato de que o setor de bens 

intermediários é monopolista e são os lucros resultantes do poder de mercado que 

remuneram os pesquisadores.  

Essa ideia de ineficiência da competição perfeita para geração de inovação 

tem ponto de partida quando Shumpeter (Capitalismo, Socialismo e Democracia, 

cap. 8, 1942) reconhece relação positiva entre inovação e poder de mercado e 

propõe que as grandes firmas seriam proporcionalmente mais inovadoras do que 

as pequenas, concluindo que a grande empresa moderna seria o mais poderoso 

motor do progresso capitalista. Nesse sentido, a concorrência perfeita não seria 

apenas um sistema impossível, mas inferior, e de nenhuma maneira se justificaria 

que fosse apresentada como modelo de eficiência ideal.  
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Seguindo a linha de raciocínio shumpteriana, vários autores, com 

destaque para Nelson e Winter (1982), chegaram a conclusões de que a inovação 

cresce com a concentração de mercado e cresce mais do que proporcionalmente 

com o tamanho da firma.  

Aghion et al. (2005) observam contradições entre as previsões teóricas de 

que inovação deveria declinar com o aumento da competitividade e a evidência 

empírica. Os autores desenvolveram um modelo que faz um balanço do “Efeito 

Shumpteriano”, segundo o qual a inovaç~o desincentiva as empresas retardat|rias 

a inovar, já que seguidor que alcança seu rival pela inovação tem seu prêmio 

reduzido, e o “Efeito de Escape da Competiç~o”, que aumenta o valor marginal da 

inovação. Levando em conta essas hipóteses e os testes empíricos levados a cabo, a 

conclusão do trabalho é de que a relação entre competição e inovação tem forma 

de U invertido, ou seja, nem a competição perfeita, nem o monopólio apresentam-

se como formas ideais de estrutura de mercado inovadoras. A conclusão obtida 

por Aghion et al. (2005) será tomada como premissa para o desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

2.2. Ambiente institucional e inovação 

Instituições são normas, rotinas, hábitos comuns, práticas estabelecidas, 

regras, leis e padrões de comportamento que moldam a ação dos agentes e afetam 

as interações entre eles. É quase consensual na literatura econômica que as 

experiências históricas de crescimento econômico sustentado foram possíveis 

dadas as condições institucionais vigentes.  

Uma análise simples e objetiva da importância é feita por Jones (2000), 

que utiliza o modelo de Solow e a principal premissa do modelo de Romer (1990) 

para desenvolver uma análise que torna endógeno o mecanismo por meio do qual 

diferentes países adquirem a capacidade de incorporar tecnologia aos bens de 

capital intermediários. Os resultados da análise desenvolvida diferenciam o nível 

de renda de países desenvolvidos e subdesenvolvidos pela taxa de investimento 

em insumos privados (como capital físico e qualificações) e pela produtividade 

desses insumos e argumenta que o motor do crescimento são as invenções. 

Objetivando explicar as diferentes taxas de investimentos entre países, 

Jones demonstra que a determinação da taxa de investimento é influenciada pelas 

instituições, que limitam o âmbito das decisões dos agentes. Segundo o modelo 

apresentado, o investimento empresarial depende do custo de instalação e do 

valor presente dos lucros, ambos diretamente relacionados aos custos de  
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transação, determinados pelas instituições. Dessa maneira, economias nas quais as 

instituições propiciam desvios terão menos investimentos em capital, em 

qualificação, em tecnologia e em empreendedores.  

Uma visão mais específica dessa teoria traz à tona a importância das 

instituições não somente para o crescimento sustentado dos países, mas também 

para setores específicos. A incorporação das instituições à análise do 

desenvolvimento setorial é importante para a construção de um cabedal teórico 

que torne possível explicar o desenvolvimento tecnológico setorial em 

consonância com o ambiente social, político, científico, jurídico e organizacional. O 

surgimento e a mudança de ambientes institucionais podem gerar novos 

comportamentos e campos de ação. 

Neste sentido, Malerba (2002) desenvolve o conceito de “sistemas 

setoriais de inovaç~o”, buscando superar as deficiências das tradições que 

usualmente lidam com setores, que consideram as fronteiras setoriais estáticas e 

delimitadas em termos da similaridade em técnicas ou em demanda e dão pouca 

ou nenhuma ênfase ao papel das instituições e dos outros agentes envolvidos no 

processo inovativo. 

Esse arcabouço teórico se insere num prolongamento da teoria neo-

schumpeteriana dos longos ciclos, da análise evolucionista e de sistemas de 

inovação. Os setores mudam com o tempo e atenção deve ser dada às suas leis de 

movimento e transformação. A inovação é um processo interativo entre uma 

grande variedade de atores. O aprendizado, o comportamento e as capacidades 

dos agentes são limitados pela base de conhecimento e pelo contexto institucional 

em que as firmas agem. 

Sistemas setoriais de inovação são bastante úteis para análise descritiva 

dos setores, para um entendimento completo de seu funcionamento, dinâmica e 

transformação e para a identificação de fatores que afetam a competitividade e a 

performance das firmas e países. A importância do conceito deriva do fato de que, 

apesar de não ser possível identificar estruturas de modos de funcionamento 

ótimos para sistemas setoriais, dado que estes estão em constante mudança, essa 

perspectiva permite a análise dos desencontros entre as várias partes e sua 

possível eliminação.  

Esse eixo de análise parece particularmente adaptado para a 

caracterização e análise das dinâmicas de evolução de setores que enfrentam 

mudanças estruturais, como é o caso do setor farmacêutico. 
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3. Inovação no setor farmacêutico 
 

3.1. Características da indústria farmacêutica 

Na indústria farmacêutica, inovar significa disponibilizar comercialmente, 

para consumo humano, um novo medicamento para o tratamento de doenças 

(Vieira e Ohayon, 2006). Portanto, só há inovação quando a eficácia de 

determinado princípio ativo for comprovada no combate a determinada doença e 

for possível adquiri-lo no mercado. A inovação pode ser radical, o que ocorre 

quando se descobre uma nova molécula que possui determinado(s) princípio(s) 

ativo(s) que pode(m) gerar um novo medicamento; ou pode ser incremental, 

quando há agregação de valor ao medicamento, como a melhor absorção, sem que 

haja novidades terapêuticas. 

A inovação na indústria farmacêutica compõe-se de vários conjuntos de 

atividades, não apenas relacionadas com a Pesquisa e Desenvolvimento de um 

novo princípio ativo. Estas atividades podem ser agrupadas de acordo com os 

diferentes conjuntos de conhecimentos técnicos necessários a sua operação. De 

acordo com Frenkel (2001), esses estágios são: 

 

1) Pesquisa e Desenvolvimento ( novos agentes terapêuticos); 

2) Produção industrial de fármacos (princípios ativos 

farmacêuticos); 

3) Produção de especialidades farmacêuticas (fase em que os 

fármacos recebem um tratamento físico), que consiste na 

elaboração de produtos em diferentes apresentações 

farmacêuticas (comprimidos, injeções, cápsulas, entre outras); 

4) Marketing e distribuição. 

 
Vieira e Ohayon (2006) apontam que essas fases compõem um conjunto 

complexo de atividades que são desenvolvidas simultaneamente e interagem entre 

si. A inovação neste setor não é, portanto, um processo linear, mas depende de 

várias ações multidisciplinares e específicas, como competências organizacionais 

tecnológicas/produtivas, relações entre os agentes envolvidos e a eficiência do 

arcabouço institucional. 

Frenkel (2001), no entanto, demonstra haver certa independência entre 

os estágios, o que permite que as empresas atuem de forma mais ou menos 

integrada ou desintegrada, de acordo com as condições dos mercados em que  
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atuam, principalmente no que diz respeito ao grau de desenvolvimento 

tecnológico e econômico e pelo nível tecnológico da empresa em particular. 

É o domínio desses estágios e a articulação entre eles que determina a 

maturidade da indústria e sua competitividade. A incorporação e domínio desses 

estágios são resultado da transposição de entraves econômicos e institucionais. Os 

países/empresas que dominam os dois primeiros estágios são os que estão na 

vanguarda tecnológica e que, para tanto, precisaram desenvolver a pesquisa 

acadêmica e tornar o ambiente institucional propício a esse desenvolvimento. 

Frenkel (2002) cita os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha como 

exemplos. 

A vertente teórica que se encaixa da melhor maneira com o ambiente de 

inovação característico da indústria farmacêutica é a de Capacidades Dinâmicas, 

que considera que as fontes de vantagens comparativas são decorrentes de 

“rendas shumpterianas”, ou seja, da competiç~o baseada em inovaç~o, com 

destruição criativa de competências existentes. As rendas são temporárias e 

dependem de um fluxo incessante de inovações de produtos, de processos ou 

organizacionais (Queiroz e Vasconcelos, 2008).  

A inovação na indústria farmacêutica possui características específicas. 

Conforme explicitado acima, a P&D tem peso significativo na lucratividade do 

setor, o que é claramente explicitado pela “curva de valor da indústria 

farmacêutica” (figura 01). Conforme Vieira e Ohayon (2006), é o domínio da 

tecnologia de fabricação do insumo farmacêutico que traz lucros extraordinários 

às empresas. O princípio ativo representa de 70% a 80% do preço final do 

medicamento. 

Estruturalmente, essa indústria caracteriza-se por concorrência 

monopolística de produtos e oligopólio de empresas, o que explica o elevado 

retorno econômico das firmas, o que possibilita novos investimentos em P&D e o 

aumento ou manutenção das empresas no mercado (Queiroz e Vasconcelos, 2008).  

A concentração de mercado deriva da existência de elevadas barreiras à 

entrada, que se deve ao elevado investimento necessário tanto em tecnologia 

como em marketing. Segundo pesquisa realizada em 2011 pela Federação 

Internacional da Indústria de Medicamentos (IFPMA), o custo médio para se 

desenvolver um único medicamento é de cerca de US$1,38 bilhões. 

A essa barreira financeira soma-se àquela que advém dos ganhos de escala 

das firmas estabelecidas em termos de cumulatividade de aprendizado e de custos 

marginais decrescentes. Este segundo tipo faz com que as firmas entrantes  
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incorram em custos que não foram desembolsados pelas empresas incumbentes, o 

que gera dificuldades ainda maiores à entrada de novas firmas. 

 

 
Figura 01: Curva de Valor da Indústria Farmacêutica 

Fonte: Vieira e Ohayon (2006) adaptado de Barlett e Ghoshal (2000) 

 

Além da concentração em termos de empresas, outra característica do 

setor é a elevada concentração em classes terapêuticas, o que se deve à 

cumulatividade de aprendizado. No entanto, essa característica tem sofrido 

mudanças progressivas em razão da intensificação das fusões e aquisições no 

setor.  

Segundo Bastos (2005), a caracterização da indústria farmacêutica como 

oligopólio diferenciado implica que a competição e diferenciação da produção não 

se dão no nível da firma, mas sim por classes terapêuticas. As firmas competem 

por meio da introdução de produtos, o que torna necessária a realização de 

investimentos recorrentes em inovação para que a firma mantenha seu fluxo de 

inovação e consequentemente a sua posição no mercado. 

Outras características, explicitadas por Frenkel (2002), dizem respeito ao 

elevado dinamismo e a facilidade de difusão e articulação global das operações  
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industriais e comerciais. Essas características advêm da existência de certa 

independência entre os estágios produtivos. 

As características estruturais da indústria farmacêutica nos levam a crer, 

portanto, que o seu crescimento e desenvolvimento são pautados no investimento 

em inovação e P&D. Isso parece ser corroborado pelo arcabouço teórico 

desenvolvido por Aghion et al. (2005), já que neste setor há evidências claras da 

existência simultânea de desestímulos à inovação e à entrada de novas firmas 

(Efeito Shumpteriano) e de incentivos à entrada de novos atores, principalmente 

após o advento dos genéricos, como trataremos com mais detalhes à frente. 

Aduzam-se a essas evidências as contribuições de Acemoglu e Linn 

(2004), que relacionam o tamanho do mercado à inovação no setor farmacêutico. 

Investigando a resposta da entrada de novos medicamentos e da inovação 

farmacêutica a mudanças no mercado potencial, constatou-se que o aumento de 

1% no mercado potencial para uma categoria terapêutica implica um aumento de 

4% na entrada de novos medicamentos e novas entidades moleculares. Esse 

resultado leva a crer que há forte relação entre o tamanho do mercado e o 

investimento em inovação. 

O mercado brasileiro de medicamentos movimentou, em vendas no 

varejo, R$24 bilhões em 2008, passando para R$43,9 milhões em 2011, evolução 

de 82,91%. Segundo a IMS Health, o mercado farmacêutico brasileiro de varejo 

deve mais do que dobrar em 5 anos, atingindo R$87 bilhões em vendas em 2017. A 

Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) estima que 

o Brasil saltará da 7ª para a 5ª posição entre os maiores mercados farmacêuticos 

mundiais ainda em 2015. Esse crescimento é um dos principais responsáveis pelo 

aumento da participação dos emergentes no mercado farmacêutico mundial. Em 

2006, os Estados Unidos respondiam por 41% do mercado mundial; os principais 

mercados da Europa, por 19%; e o Japão, por 10%, enquanto os emergentes eram 

responsáveis por 14% da receita global. Em 2011, o mercado americano passou a 

representar 34%; os europeus, 17%; o Japão, 12%; e os emergentes, 20%. 

Não há dúvida de que a demanda nacional por medicamentos está 

aquecida e de que aumentará ainda mais. Conforme demonstrado pela figura 02, a 

demanda nacional por produtos farmacêuticos saltou de R$31,05 bilhões, em 

2007, para R$55,07 bilhões, em 2011, o que corresponde a uma taxa de 

crescimento anual composta (CAGR) de 15%. Ao comparar o crescimento da 

demanda brasileira com a mundial, os números são ainda mais surpreendentes: 

segundo dados do IMS Health, o CAGR do mercado varejista brasileiro foi de 13,1%  

 



  

 

 
210 

Laboratório de Economia: Monografias 2012 

 

entre 2006 e 2010, enquanto que, no mesmo período, o crescimento do mercado 

varejista mundial foi de 6,2% e o do mercado norte-americano de apenas 2,9%. 

 

 
Figura 02: Demanda nacional por produtos farmacêuticos 

Fonte: Fundo Nacional de Saúde; IMS Health 

 

 
Figura 03: Evolução do consumo varejista de medicamentos por classe social 

Fonte: Consultoria Macrotempo a partir de dados da PNAD (IBGE), do IMS Health e 

do IBOPE 
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Esse crescimento expressivo da demanda é fortemente influenciado pela 

expansão econômica brasileira, que, associada à redução da desigualdade, levou à 

expansão da classe C, que passou a ser responsável por 42% do mercado varejista 

de medicamentos, conforme demonstra a figura 03. 

Além desses fatores, há de se considerar a importância da mudança 

demográfica pela qual o Brasil vem passando. A população com 60 anos ou mais 

passou de 8,6% da população total, em 2000, para 11%, em 2010, segundo dados 

do Censo (IBGE). Observa-se, segundo as projeções do IBGE, que há continuidade 

desta tendência de envelhecimento populacional. Em 2020, a porcentagem de 

pessoas com 60 anos ou mais passará a ser de 14,6%. A pirâmide etária da 

população brasileira, em 2030 (figura 04), já não fará mais jus ao nome. Nesse ano, 

as projeções apontam que a população alcançará mais de 216,4 milhões de 

habitantes, dos quais mais de 40,5 milhões terão 60 anos ou mais. 

 

 
Figura 04: Pirâmide etária. Brasil, 2030 

Fonte: IBGE. Elaborado por: BNDES 

 

A importância disso para o presente trabalho consiste no fato de que essa 

faixa etária é bastante acometida por doenças crônicas, cujo valor do tratamento é 

muito elevado, além de cada vez mais realizado à base de medicamentos 

biológicos, já responsáveis por mais de 30% do valor das aquisições do Ministério  
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da Saúde (e menos de 4% em quantidade)2.68Conforme demonstra a figura 05, os 

gastos em saúde por faixa etária são quase 10 vezes maiores para a população 

mais idosa em relação à mais jovem, de cerca de US$130 (dólares norte-

americanos) anuais por pessoa abaixo de 25 anos para mais de US$1.000 por 

pessoa acima de 75 anos. 

 

 
Figura 05: Gastos em saúde por faixa etária (US$/capita) 

Fonte: IBGE 

 

Portanto, além do simples fato do envelhecimento populacional aumentar 

o número de doentes, o custo do tratamento dessas doenças é bastante elevado, 

levando a uma pressão de demanda por medicamentos ainda maior do que o 

previsto em razão do aumento da renda e da diminuição da desigualdade.  

Se for verdade que o mercado potencial é fortemente relacionado com o 

investimento em inovação e com a entrada de novos medicamentos no mercado, 

conforme a constatação de Acemoglu e Linn (2004), e se for verdade que a 

estrutura de mercado do setor farmacêutico apresenta todas as condições 

necessárias para que se verifiquem elevados investimentos em P&D e inovação, há 

que se justificar de alguma maneira a razão pela qual o nível de investimentos de  

                                                      
2 Dados do Ministério da Saúde. 
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fato observado seja tão pequeno e o crescimento da oferta interna não seja 

condizente com o nível de demanda. 

 Segundo a PINTEC (Pesquisa de Inovação) de 2008, a taxa de inovação da 

indústria farmacêutica brasileira, que representa o percentual de empresas do 

setor que realizaram inovações, é de apenas 63,7%. Apesar de ser o terceiro maior 

índice entre as atividades industriais e de serviços realizadas no País, é bastante 

inferior ao esperado por um setor cuja lucratividade está pautada na realização de 

inovações. 

 

Atividade 
Taxa de 

Inovação (%) 

Pesquisa e desenvolvimento 97,5 

Automóveis, caminhonetas, caminhões e ônibus 83,2 

Farmacêutica 63,7 

Outros produtos eletrônicos e ópticos 63,5 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de 

computador 58,2 

Produtos químicos 58,1 

Equipamentos de comunicação 54,6 

Equipamentos de informática e periféricos 53.8 

Máquinas e equipamentos 51,0 

Componentes eletrônicos 49,0 

Impressão e reprodução de gravações 47,2 

Peças e acessórios para veículos 46,7 

Telecomunicações 46,6 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 46,5 

Outros serviços de tecnologia da informação 46,1 

 

Figura 06: Taxa de Inovação por atividade (%) 

Fonte: PINTEC 2008 

 

Esse baixo nível de investimentos em inovação fica ainda mais claro 

quando observamos os gastos médios em pesquisa e desenvolvimento. Na 

indústria farmacêutica, esses gastos representam 2,06% da receita líquida das  
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firmas, percentual que está entre os quatro maiores da indústria nacional de 

transformação (figura 07), mas mínimo quando comparado à média mundial, de 

cerca de 15% da receita líquida, segundo dados da IMS Health.  

Esse percentual melhora significativamente quando consideramos gastos 

em atividades inovativas, passando a representar 4,89% da receita líquida das 

firmas. No entanto, esse valor nos interessa menos do que o investimento em P&D 

porque engloba gastos com máquinas, treinamento de pessoal, aquisição de 

softwares e outras inovações voltadas ao marketing, pouco relacionados 

diretamente ao desenvolvimento de novos medicamentos e princípios ativos. 

 

 
Figura 07: Dispêndio em P&D (aquisição externa e interna) / receita líquida. 

Fonte: PINTEC 2008. 

 

O nível reduzido de investimentos em pesquisa e desenvolvimento reflete-

se no baixo crescimento da oferta interna de medicamentos (figura 08), 

principalmente se comparado ao crescimento da demanda. Enquanto importação 

de produtos farmoquímicos e farmacêuticos apresentou CAGR de 16,3% no 

período de 2007 a 2010, a produção interna, menos exportações, cresce apenas 

5,3% anualmente. Esta situação leva a uma deterioração crescente da balança 

comercial do setor, conforme demonstra a figura 09. 

Além do déficit comercial crescente, a figura 09 nos permite observar (i) 

que o valor das importações de medicamentos prontos é, em todos os períodos 

observados, cerca de 2 vezes maior do que o valor das importações de 

farmoquímicos e (ii) que, enquanto o crescimento das importações de 

farmoquímicos foi de 53% no período de 2007 a 2011, a importação de 

medicamentos prontos cresceu 81% no mesmo período. 
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Figura 08:  Oferta agregada de produtos farmacêuticos no Brasil 

Fonte: Pesquisa Industrial Anual (IBGE) e Sistema Alice (MDIC) 

 

 

 
Figura 09: Balança comercial de fármacos e medicamentos 

Fonte: Sistema Alice (MDIC) 

* Para a elaboração do gráfico foram considerados os seguintes conceitos: 

Farmoquímicos são os itens enquadrados na classe 24.51-1 da CNAE; 

 Medicamentos são os itens enquadrados na classe 24-52-0 da CNAE; 
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Esses números corroboram a hipótese de que o nível de oferta interna 

está muito aquém da demanda, já que, além de importarmos grande parte dos 

insumos utilizados na produção interna de medicamentos, o número de 

medicamentos prontos importados tem aumentado significativamente, de forma a 

suprir a demanda. 

A constatação de que há uma tendência crescente da demanda interna e 

um reduzido aumento da oferta e de investimentos em inovação torna necessária a 

construção de estratégias que tornem possível o aumento da capacidade de 

resposta da indústria nacional, de modo a incrementar o investimento em 

pesquisa e desenvolvimento e a não permitir que a balança comercial continue se 

deteriorando. 

As próximas seções buscarão explicar o porquê de não haver o nível 

esperado de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, dadas as condições 

propícias listadas nesta seção. 

 

4. A consolidação da indústria farmacêutica e o advento dos 

genéricos 
 

4.1. Emergência da indústria farmacêutica no Brasil 

O início da produção de medicamentos no Brasil, na segunda metade do 

século XIX até a terceira década do século XX, seguia o modelo artesanal 

(Bermudez, 1995). Nesse período, os produtos biológicos tiveram seu 

desenvolvimento bastante estimulado. As doenças endêmicas constituíam um 

grave problema de saúde pública e induziram a implantação de instituições de 

pesquisa e produção, cuja transferência para a iniciativa privada impulsionou a 

produção nacional de biológicos. 

O sucesso da trajetória inicial é parcialmente atribuído à permissividade 

do sistema patenteário à época, já que os conhecimentos relevantes estavam 

disponíveis livremente. Além disso, a própria política de saúde pública, por meio 

das instituições sanitárias, difundiu conhecimentos intencionalmente, sendo 

responsável pela consolidação de grandes produtores de vacinas (Ribeiro, 2001). 

No entanto, a conjuntura internacional desfavorável e a ausência de políticas 

públicas que visassem o desenvolvimento tecnológico e criassem a infraestrutura 

necessária impediram a consolidação do setor. 

Bermudez (1995) aponta que, a partir do final da Segunda Guerra 

Mundial, houve uma inflexão na trajetória de desenvolvimento do setor  
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farmacêutico, que se voltou principalmente ao desenvolvimento de medicamentos 

de síntese química e de antibióticos. Nesse período observou-se integração vertical 

dos estágios produtivos mundialmente, ao contrário do que ocorreu no Brasil. 

A indústria farmacêutica local, ainda predominantemente voltada à 

produção de medicamentos biológicos, teve suas possibilidades de 

desenvolvimento afetadas por essa mudança de paradigma, o que elevou seu grau 

de dependência em relação à indústria internacional.  

 

4.2. As décadas de 1960, 1970 e 1980 e a consolidação de um setor carente 

de base tecnológica 

Dois fatores concorreram para a defasagem tecnológica do setor 

farmacêutico: primeiro, a promulgação do Código de Propriedade Industrial em 

1971, que promoveu a exclusão da patenteabilidade de invenções relativas a 

produtos farmacêuticos; segundo, a adoção de políticas públicas que fomentaram a 

entrada de empresas de capital estrangeiro, atraídas pelo potencial mercado 

brasileiro, com as quais a indústria nacional não estava apta a concorrer. 

O ingresso de empresas multinacionais no País foi suficiente para 

modificar o perfil de mercado e os níveis de consumo locais (Bermudez, 1995). 

Houve, nesse período, um aumento da dependência externa e um processo de 

desnacionalização da indústria farmacêutica brasileira. Segundo Urias e Furtado 

(2009), as empresas nacionais, em 1945, representavam 70% do mercado local, 

passando para 25% no final da década de 1970.  

Entre as medidas que incentivaram a entrada de empresas estrangeiras, 

destacam-se as Instruções nºs 70 e 113 da Sumoc (Superintendência da Moeda e 

do Crédito). A primeira, de outubro de 1953, instituiu taxas múltiplas de câmbio, 

diferenciando os produtos em cinco categorias. Os produtos e insumos 

farmacêuticos figuravam entre as taxas mais valorizadas, o que favoreceu a 

importação de fármacos, sobretudo pelas empresas transnacionais. A Instrução nº 

113, de janeiro de 1955, permitia a importação de máquinas e equipamentos na 

base das taxas de câmbio livre (na época 30% mais baixas do que as cotações do 

dólar-importação) por parte dos laboratórios estrangeiros. Para beneficiar-se 

desta medida, parte dos laboratórios nacionais associou-se às multinacionais. 

As empresas estrangeiras de fato trouxeram produtos novos e de 

qualidade ao mercado brasileiro, colaborando para a melhora dos índices de saúde 

do País. No entanto, do ponto de vista tecnológico, fundamental para o 

desenvolvimento e independência da indústria brasileira, praticamente nenhuma  
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vantagem pôde ser absorvida. Palmeira Filho e Shi Koo Pan (2003) apontam que 

tudo era importado, principalmente os insumos farmacêuticos, sendo os técnicos 

nacionais responsáveis apenas pelo controle da produção. 

A internacionalização do mercado brasileiro de medicamentos não foi, 

portanto, acompanhada da correspondente capacitação tecnológica que seria 

necessária para tanto. Consequentemente, a indústria farmacêutica brasileira 

concentrou-se no terceiro estágio, a produção de especialidades farmacêuticas, 

que pouco ou nada acrescenta de valor tecnológico ao medicamento. A 

impossibilidade de adquirir conhecimentos e competências que tornariam o setor 

apto a competir internacionalmente e até mesmo no mercado brasileiro foi crucial 

para sua regressão em termos de matérias primas e de mão de obra especializada.  

A estratégia adotada pelas empresas nacionais, do ponto de vista 

tecnológico, foi a mesma das estrangeiras, já que ambas apenas manipulavam as 

especialidades farmacêuticas desenvolvidas fora do País, com a diferença de que 

as multinacionais recorriam aos desenvolvimentos feitos nos seus centros de 

pesquisa localizados no exterior, enquanto as brasileiras valiam-se da cópia. 

Urias e Furtado (2009) afirmam que as empresas de capital nacional, 

pouco desenvolvidas e com capacidade inovativa reduzida, aproveitaram-se da 

legislação patentária do período para copiar, voltando suas estratégias aos dois 

últimos estágios, que concentraram os investimentos, reduzindo ainda mais os 

esforços voltados aos primeiros estágios, intensivos em tecnologia. 

Isso resultou em investimentos cada vez maiores em marketing e 

distribuição, já que a diferenciação de produtos era feita apenas nas especialidades 

farmacêuticas. Este fato é evidenciado pelos dados: entre 1971 e 1975 os gastos 

com distribuição e vendas das empresas nacionais aumentaram 400% e os das 

empresas estrangeiras 218% (Frenkel, 1978). 

Essa estratégia de cópia propiciou a ampliação do market share das 

empresas nacionais entre as décadas de 1960 e 1970, mas aumentou 

significativamente a dependência externa, principalmente de importação de 

fármacos, levando ao elevado e crescente déficit comercial do setor. A indústria 

farmacêutica brasileira, afetada pela conjuntura econômica e pela mudança de 

paradigma tecnológico do setor, optou por medidas que garantiram sua 

sobrevivência imediata, mas que se tornaram nocivas no longo prazo.  

Segundo Urias e Furtado (2009), a década de 1980 foi marcada por 

elevados déficits na balança comercial, o que comprometia ainda mais a escassez 

de divisas, levando à necessidade do governo agir para internalizar a produção dos  
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insumos farmacêuticos, principal responsável pelas elevadas importações. As 

ações governamentais resumem-se a duas frentes diferentes: a primeira baseia-se 

em incentivos para a produção local de fármacos, pela atuação da Companhia de 

Desenvolvimento Tecnológico (Codetec) por meio do “Projeto F|rmaco” (1983), 

cujo objetivo era fornecer suporte técnico-científico aos laboratórios nacionais; a 

segunda principal ação do governo consiste em restrições a importações de 

produtos que poderiam ser produzidos internamente. 

Além dessas medidas, Palmeira Filho e Koo Pan (2003) apontam que 

foram aplicadas medidas de controle de preços que levaram ao desabastecimento 

de alguns produtos e à estagnação da indústria no fim da década. Conclui-se, 

portanto, que os esforços governamentais tiveram impactos tímidos e pontuais.  

O elevado risco de realização de investimentos substanciais para a 

produção de princípios ativos, derivado tanto da necessidade de investimentos 

muito superiores e com prazos de retorno muito maiores em relação à produção 

de especialidades farmacêuticas, como também da facilidade de cópias, 

impossibilitou a articulação entre o desenvolvimento da indústria e as 

necessidades locais de aumento do acesso da população a medicamentos. 

 

4.3. A Década de 1990 e as mudanças institucionais 

O ambiente competitivo do setor transformou-se consideravelmente na 

década de 1990, principalmente devido aos seguintes fatores: abertura comercial e 

financeira (1988-1993); liberalização dos preços (1991-1992); o Plano Real 

(1993); a aprovação da Lei da Propriedade Industrial Brasileira (1996); a 

promulgação da Lei dos Genéricos (1999); a criação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (1999); regulação direta dos preços dos medicamentos (2000).  

A abertura comercial e financeira caracterizou-se pela unificação da maior 

parte dos tributos incidentes sobre importações, redução da proteção tarifária, 

abolição da maior parte das barreiras não tarifárias e definição de um cronograma 

de redução gradual das tarifas de importação entre 1991 e 1994. 

Consequentemente, a produção interna de fármacos tornou-se ainda mais frágil, 

frustrando as expectativas do Projeto Fármaco de desenvolvimento e consolidação 

da produção de insumos farmacêuticos localmente (Urias e Furtado, 2009). 

O processo de liberalização de preços ocorreu para a maior parte dos 

produtos, posterior ao regime de controle direto estabelecido na década de 1970. 

Isso possibilitou um aumento da margem de lucro das empresas, defasada pela  
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desvalorização do real, resultando no aumento dos investimentos das empresas. 

No entanto, o aumento abusivo dos preços redundou posteriormente na criação da  

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), em junho de 2003, 

com objetivo de regular economicamente o mercado de medicamentos. Essas 

flutuações podem ser observadas na figura 10: 

 
Figura 10: Evolução dos preços de produtos farmacêuticos. 

Fonte: Caliari e Ruiz com base em dados do IBGE e IPEAData. 

 

Outro marco estrutural importante para o setor foi a aprovação da Lei de 

Propriedade Industrial Brasileira, em 1996, que instituiu regras de proteção aos 

direitos de propriedade intelectual, inclusive aos produtos farmacêuticos, 

tornando inviável a cópia de produtos que ainda estavam sob seu período de 

proteção. A importância dessa lei é fundamental, pois, até então, a estratégia das 

firmas baseava-se em cópias e investimentos massivos em marketing e 

distribuição. 

O final da década foi marcado por uma grande desvalorização cambial 

(figura 11), que se refletiu negativamente nos custos do setor devido ao aumento 

de preços dos insumos importados, mas positivamente na diminuição do déficit 

comercial no início da primeira década do século XXI (figura 12). 
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Em janeiro de 1999 foi promulgada a Lei nº 9.782, que cria a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pelo cumprimento de dois 

papeis essenciais: a vigilância sanitária e o desenvolvimento da indústria nacional. 

Palmeira Filho e Koo Pan (2003) observam a importância deste marco, que gerou 

as bases para a elevação dos padrões sanitários da indústria nacional e as pré-

condições para eventuais incrementos das exportações. 

 

 
Figura 11: Taxa de Câmbio 

Fonte: IPEA Data. Elaboração: Urias e Furtado (2009) 

 

 
Figura 12: Déficit da Balança Comercial de Produtos Farmacêuticos 

Fonte: SECEX – MDIC 

 

Caliari e Ruiz (2010) apontam que as políticas industriais horizontais 

implementadas na década de 90, tais quais: a diminuição das tarifas de 

importação, as flutuações da taxa de câmbio, a liberalização de preços, a 

implementação de uma nova legislação de patentes e a diminuição dos  
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instrumentos financeiros de apoio ao investimento setorial, geraram importantes 

mudanças na estrutura industrial. Os principais resultados são: o aumento do 

déficit, o aumento significativo dos preços, a desverticalização e a especialização 

produtiva e a estagnação ou até contração da produção doméstica em alguns 

segmentos, afetada por uma forte competição estrangeira. 

 

4.4. O advento dos genéricos 

A política de genéricos, criada por meio da Lei nº 9.787, de 1999, foi 

introduzida nesse contexto em que a indústria farmacêutica estava marcada por 

elevados déficits estruturais, aumento de preços e defasagem tecnológica. Seus 

principais objetivos eram, portanto, diminuir gastos públicos e privados por meio 

da diminuição dos preços e, assim, aumentar o acesso da população a 

medicamentos. Neste sentido, Caliari e Ruiz (2009) apontam que esta política não 

foi estritamente uma política industrial, apesar de gerar efeitos não planejados 

bastante significativos para o setor, sendo considerada a política de maior sucesso 

ao estimular a indústria farmacêutica nacional, principalmente em termos de 

escala de produção. 

A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró 

Genéricos) define os genéricos como cópias de medicamentos inovadores cujas 

patentes já expiraram. Sua produção obedece a rigorosos padrões de controle de 

qualidade, pois só podem chegar ao consumidor depois de passarem por testes 

que garantam que serão absorvidos na mesma concentração e velocidade que os 

medicamentos de referência e que sua composição é idêntica ao medicamento que 

lhe deu origem. A obrigação da realização desses testes por lei garante a 

intercambialidade dos medicamentos genéricos, ou seja, podem ser substituídos 

por medicamentos de referência nas prescrições médicas.  

Antes do advento dos genéricos, j| existiam os “similares”, medicamentos 

substitutos aos de referência, sem que, contudo, houvesse a previsão de testes de 

bioequivalência. Portanto, a credibilidade da substituição dependia, em grande 

parte, da reputação dos laboratórios (Nishijima, 2008), o que levou à necessidade 

de elevados gastos com propaganda por parte do governo. 

Caliari e Ruiz (2009) observam que a introdução dos genéricos no Brasil 

foi tardia, refletindo na baixa participação dos genéricos no mercado nacional em 

relação a outros países. Em 2008, essa classe correspondia a apenas 17% do 

mercado de medicamentos no Brasil, enquanto, nos Estados Unidos e no Reino 

Unido, essa participação era de cerca de 60%. No entanto, esse segmento tem cres- 
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cido mais do que proporcionalmente em relação aos medicamentos de referência 

nos últimos anos, alcançando, em 2011, 20,5% do market share (Pró-Genéricos). 

Segundo Urias e Furtado (2009), a introdução dos genéricos expôs a 

indústria farmacêutica brasileira a um ambiente competitivo distinto do verificado 

anteriormente. As competências técnicas e científicas assumiram o posto de 

atribuição principal, tomando o lugar da capacitação em marketing e distribuição. 

Esta alteração das competências principais decorre do fato de que, além da 

produção de medicamentos genéricos por si só demandar competências técnicas, é 

comum que a patente do princípio ativo expire antes de patentes relacionadas a 

adjuvantes e formulações, sendo necessário, pois, que a empresa desenvolva o 

produto e negocie com autoridades reguladoras para acelerar a introdução de seu 

produto no mercado. 

A introdução dos genéricos fez com que, para obter crescimento 

sustentável, os laboratórios estivessem aptos a produzir medicamentos genéricos 

e inovações, mesmo que incrementais. A importância deste tipo de inovação deve-

se, sobretudo, à aprendizagem e à cumulatividade que pode causar, já que permite 

que a empresa reúna conhecimentos aumentando a complexidade de seus 

projetos. Essa relação pode gerar um ciclo vicioso, já que o aumento da 

complexidade leva à necessidade cada vez maior de recursos humanos 

qualificados. A estratégia tecnológica é função da quantidade e qualidade de 

competências técnicas pré-existentes. A experiência obtida com a produção de 

genéricos retroalimenta as capacitações técnicas e a estratégia tecnológica.  

Conforme detalhado na Seção 2, mudanças institucionais permitem novos 

padrões de comportamento e delimitam as ações subsequentes dos agentes, 

implementando novos ambientes e abrindo novos campos de ação. Uma mudança 

significativa no ambiente institucional pode tornar as capacitações pré-existentes 

menos relevantes para tornar uma empresa competitiva. Desta forma, a 

manutenção da estratégia das empresas antes líderes nacionais passou a ser 

insuficiente para mantê-las em nível competitivo após a introdução dos genéricos. 

A política de genéricos trouxe mudanças no market share e levou a um 

aumento da participação das empresas nacionais, que começaram a aparecer entre 

as maiores no mercado brasileiro, conforme demonstra a figura 13, produzindo 

por volta de 88% da oferta de genéricos no Brasil (Pró-Genéricos 2009). Entre os 

10 maiores laboratórios em termos de participação no mercado, quatro são de 

origem nacional (EMS Pharma, Aché, Eurofarma e Neo Química), sendo que o  
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segundo maior (Medley) tornou-se majoritariamente de capital estrangeiro apenas 

alguns anos após a promulgação da Lei dos Genéricos. 

 

Market Share dos Laboratórios farmacêuticos no mercado brasileiro      

Laboratórios  
Market Share 

Laboratórios 
Market Share 

1998 2011 

Novartis 6,30% EMS Pharma  7,77% 

Roche 5.50% MEDLEY 7,11%  

Bristol Meyers 

Squibb 
5.40% ACHE 5,24% 

Hoechst Marion 

Roussel 
5.20% SANOFI-AVENTIS 4,63% 

ACHÉ/Prodome  4.70% EUROFARMA 4,14% 

Janssen Cilag 3.70% NEO QUIMICA 3,71% 

Boehringer lng. 3.70% Novartis 3,54% 

Glaxo Wellcome 3.50% MSD 2,56% 

Scheding Plough 3.20% PFIZER 2,43% 

Eli Lilly  3,00% BAYER PHARMA 2,16% 

Demais empresas  55.50% Demais empresas 56,71% 

 

Figura 13: Evolução do market share dos laboratórios farmacêuticos no mercado 

brasileiro antes da promulgação da Lei dos Genéricos e em 2011. 

Fonte: Callegari para 1998 e IMS Health para 2011. 

 

Segundo Urias e Furtado (2009), a competitividade crescente desse 

segmento também se reflete no elevado número de empresas estrangeiras que se 

instalaram no País no período seguinte à Lei dos Genéricos com o objetivo de atuar 

neste segmento, conforme explicitado pela figura 14. 

Queiroz e Vasconcelos (2008), em estudo sobre as estratégias das firmas a 

partir da regulamentação dos medicamentos genéricos, concluíram que diversas 

empresas focadas em inovação decidiram competir também com genéricos, 

criando divisões específicas para sua fabricação, de modo que pudessem manter 

sua participação no mercado. As empresas que se dedicaram, desde seu início, à 

fabricação desse segmento cresceram significativamente e também se voltaram à 

inovação em busca de lucro. 
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Figura 14: Ingresso de laboratórios estrangeiros no 

segmento de medicamentos genéricos no Brasil. 

Fonte: Urias e Furtado (2009). 

 

Essa mudança de estratégia das firmas inovadoras reflete-se nos dados: os 

gastos com marketing nas domésticas declinaram, em contraste com as 

estrangeiras inovadoras, que aumentaram consideravelmente (47%). Os 

investimentos em P&D pelas nacionais também cresceram em termos absolutos 

(112%), em contraste com as firmas estrangeiras, que diminuíram 16%3.69No 

entanto, deve-se notar que as estrangeiras ainda gastam mais com inovação em 

comparação com as nacionais. Essa diferença é ainda maior no que diz respeito ao 

total de inovação, em que as estrangeiras gastam 155% mais do que as nacionais.  

É importante notar, no entanto, que a retomada do desenvolvimento da 

indústria farmacêutica nacional após a promulgação da Lei dos Genéricos não se 

deve somente a essa política, cujos efeitos parecem relacionar-se principalmente 

ao tamanho das empresas, mas também às variações na taxa de câmbio e outras 

mudanças institucionais citadas anteriormente. 

A importância dos genéricos em termos de inovação pauta-se nos ganhos 

de escala advindos de sua produção, que permitem que as firmas nacionais criem 

capacidades tecnológicas. No entanto, apesar da melhora nos índices de 

investimento em P&D, os esforços científicos e tecnológicos empreendidos pelos 

laboratórios estão impregnados de características herdadas do modelo 

competitivo anterior, sobretudo no foco de curto prazo e na aversão ao risco 

(Urias, 2009; Urias e Furtado, 2009). É importante que se reconheça a importância 

da produção de fármacos em termos de conhecimento e custos, para que seja 

possível reduzir a dependência externa desse setor. 

                                                      
3 Caliari e Ruiz com base na PIA e PINTEC. 
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Isse (2011) salienta que o advento dos genéricos gerou mudanças na 

estrutura e na composição da indústria nacional. O mercado de genéricos, ainda 

que considerado pequeno relativamente a outros países, atingiu, em poucos anos, 

um patamar de vendas que a maior parte dos países demorou décadas para 

alcançar. Apesar do estímulo ao desenvolvimento da indústria farmacêutica 

proporcionado pela Lei dos Genéricos, esse foi apenas um primeiro passo para a 

consolidação do setor. 

Caliari e Ruiz (2009) apontam que os efeitos involuntários da política de 

genéricos podem ser levados em conta como uma janela de oportunidade para a 

ação governamental e privada, por meio de políticas que estimulem ganhos de 

escala e rentabilidade junto a compromissos de investimentos em inovação. 

 4.4.1. Políticas implementadas após os genéricos 

Percebendo a necessidade de superação da dependência externa no 

mercado farmacêutico e a importância do Complexo Industrial da Saúde, do qual a 

indústria farmacêutica é peça-chave, o Governo Federal tem sinalizado, cada vez 

mais, um interesse pelo desenvolvimento desse setor. 

No início de 2003, foi instalado o Fórum de Competitividade da Cadeia 

Produtiva Farmacêutica, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio (MDIC) e do Ministério da Saúde (MS), que funcionam como 

espaços de diálogo entre o setor produtivo, a sociedade civil e o Governo. Seu 

objetivo principal é o fortalecimento da cadeia produtiva farmacêutica por meio da 

identificação e da construção de medidas que possibilitem seu aprimoramento 

frente aos desafios advindos das novas demandas e avanços tecnológicos e 

industriais.   

Em março de 2004, a importância do Complexo Industrial da Saúde 

evidenciou-se a partir da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

(PITCE), que objetivava, como um dos focos estratégicos, expandir e fortalecer a 

indústria farmacêutica brasileira por meio da melhoria da capacidade inovadora 

das empresas. Pode-se dizer que essa foi a primeira política industrial 

efetivamente voltada ao desenvolvimento do setor.  

Desde então, o setor tem sido realçado pelo Governo nas suas principais 

políticas industriais. Na Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) de 2008 e 

no atual Plano Brasil Maior, por exemplo, a indústria farmacêutica aparece como 

uma das principais áreas estratégicas de investimento setorial. 

Neste contexto e com objetivo de contribuir para a implementação da 

PITCE, foi criado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva  
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Farmacêutica (Profarma), do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social), em maio de 2004. O Profarma foi dividido em três 

subprogramas de acordo com o tipo de investimento: Profarma-Produção para 

investimentos em implantação, expansão e modernização da capacidade produtiva 

e outros; Profarma Pesquisa Desenvolvimento & Inovação e; Profarma-

Fortalecimento de empresas nacionais, de apoio à incorporação, à aquisição ou à 

fusão de empresas.  

Em 2007, o programa passou a abranger todo o CIS, e o Profarma-

Fortalecimento de empresas nacionais readequou-se e passou a chamar-se 

Profarma-Reestruturação; dois outros subprogramas foram criados: Profarma-

Exportação e Profarma-Produtores Públicos. De julho de 2012 até 2016, o BNDES 

disponibilizará R$5 bilhões em recursos para financiar projetos de inovação e 

expansão das indústrias farmacêuticas instaladas no País. Essa é a terceira fase do 

programa, que já foi reestruturado duas vezes. 

De forma menos diretamente relacionada ao setor, o Governo realizou 

outras ações de apoio às atividades de inovação, tais como a Lei de Inovação, o 

Programa de Subvenção Econômica e a Lei do Bem.  

A Lei de Inovação, promulgada em dezembro de 2004, estabelece medidas 

de incentivo à inovação e à pesquisa, com objetivo de capacitar e tornar a indústria 

brasileira autônoma e competitiva internacionalmente, por meio do estímulo à 

participação das Instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação e da 

regulamentação de parcerias, dentre outras medidas. 

A Lei do Bem consolidou, por meio do Decreto nº 5.798, de junho de 2006, 

os incentivos fiscais aos quais as pessoas jurídicas podem recorrer de forma 

automática desde que realizem atividades de P&D.  

O Programa de Subvenção Econômica à Inovação, lançado em agosto de 

2006, objetiva promover aumento significativo das atividades de inovação e da 

competitividade das empresas e da economia brasileira, por meio da aplicação de 

recursos públicos não reembolsáveis diretamente em empresas, a fim de 

compartilhar com elas os custos e os riscos inerentes a essas atividades. 

Outras medidas de grande relevância devem ser citadas: a criação do 

GECIS (Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde), a regulamentação das 

Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, a possível revisão do marco 

regulatório de acesso à biodiversidade, a Lei de Uso do Poder de Compra, a 

definição de margens de preferência, a desoneração da folha de pagamentos e 

outras medidas de menor significância. 
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O GECIS foi criado em 2008 para regular o setor da saúde e reduzir os 

gargalos legais, tributários e financeiros que dificultam a independência do Brasil 

em termos de produtos, tecnologias e equipamentos estrangeiros. A portaria nº 

837, de abril de 2012, definiu as diretrizes e os critérios para o estabelecimento 

das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), cujos objetivos principais 

são: (i) diminuir os custos de aquisição do SUS e a viabilização de produtos 

inovadores essenciais para a saúde; (ii) fomento ao desenvolvimento tecnológico 

conjunto e ao intercâmbio de conhecimentos para a inovação, tornando os 

produtores competitivos internacionalmente. 

Em 2012, o Governo deu início à análise das propostas encaminhadas por 

entidades da indústria sobre as normas de acesso à biodiversidade, tema 

considerado prioritário pela Ministra do Meio ambiente, Izabella Teixeira, mas 

ainda não há encaminhamentos oficiais a esse respeito.  

A Lei de Uso do Poder de Compra (Lei nº 12.349, de 2010) e o 

estabelecimento de margens de preferência fazem parte do Plano Brasil Maior e 

priorizam a ação do Estado mediante compras governamentais como indutor do 

desenvolvimento da indústria, incentivando o investimento em inovação e o 

avanço tecnológico. No caso de fármacos, medicamentos não ativos e 

medicamentos que utilizam princípios ativos específicos, a margem é de 20%; para 

produtos biológicos, de 25%; e medicamentos de fármacos ativos em 

desenvolvimento ou capacidade de fabricação nacional imediata, 8%. 

Em setembro de 2012, o setor foi incluído no programa de desoneração 

dos encargos sobre a folha de salários. As indústrias incluídas deixarão de pagar 

20% de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos, desde que as 

seguintes condições sejam respeitadas: não demissão de trabalhadores, aumento 

da formalização do trabalho, aumento dos investimentos, aumento da produção e 

da produtividade e aumento das exportações.  

Essa medida foi muito bem vista pelo setor, que, embora responda por 

1,3% do pessoal ocupado da indústria de transformação, tem participação no total 

de gastos com pessoal de 2,9%. A diferença entre os gastos com pessoal da 

indústria de transformação e da fabricação de fármacos e medicamentos é 

explicitada na figura 12. Na indústria farmacêutica, o valor das contribuições para 

a previdência social e para o FGTS é significativamente superior ao verificado no 

total da indústria de transformação, correspondendo a 4,1% de sua receita líquida 

de vendas, em comparação ao percentual de 2,8% para a indústria de 

transformação em 2009. Esses elevados encargos sobre salários devem-se ao fato  
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de que a indústria farmacêutica, por empregar majoritariamente mão de obra 

qualificada, tem gastos muito superiores aos da indústria de transformação.  

Todas as medidas implementadas pelo Governo Federal são importantes, 

mas ainda há necessidade de se buscar mecanismos que articulem as políticas 

econômicas, industriais, de inovação e saúde. Ainda não há instrumentos que 

revelem a importância do processo inovador e suas características cumulativas e 

multiplicadoras de longo prazo. A concessão de recursos financeiros e de outras 

vantagens ao setor deve vincular-se a compromissos e indicadores de 

desempenho. A próxima seção tratará de outros entraves, principalmente de 

caráter institucional, que devem ser prioridade do governo que desejar promover 

a indústria farmacêutica, setor dinâmico da economia nacional. 

 

 
 

Figura 15: Gastos com pessoal: indústria de transformação X 

fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos. 

Fonte: Bernstein Research. 

* Total de salários, retiradas e outras remunerações, contribuições para a 

previdência social e previdência privada. 

 

5. Entraves ao desenvolvimento da indústria farmacêutica 

brasileira 
 

5.1. Precificação 

O processo de determinação de preços na indústria farmacêutica é 

fundamental para o retorno do investimento em P&D. Conforme explicitado nas 

seções anteriores, o mercado farmacêutico apresenta grandes níveis de concentra- 
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ção, principalmente em termos de classes terapêuticas. O poder de mercado leva a 

uma apropriação de lucro por parte da empresa que o detém.  

Associado a esse fator, outra característica distintiva do setor é a baixa 

elasticidade da demanda em relação ao preço, o que se deve à essencialidade do 

produto para a saúde do consumidor. A assimetria de informações também é uma 

falha de mercado e deriva do fato de que, na maioria das vezes, o consumidor não 

sabe o que deve consumir e nem as variedades existentes daquele mesmo 

princípio ativo. Godoy et al. (2004) apontam que essas falhas de mercado 

justificam a ação do governo, cujos objetivos seriam de proteger os consumidores 

de práticas abusivas, mantendo condições adequadas de saúde e diminuindo os 

gastos públicos com medicamentos (parcela significativa dos gastos públicos).  

Esses autores salientam, ainda, que o modo de intervenção mais frequente 

é via controle de preços, mas são vários os instrumentos pelos quais o governo 

regula esse mercado. Entre os mecanismos de controle direto adotados, destacam-

se: fixação da taxa de retorno, sistema de preço preferência, tabelamento de 

preços e estabelecimento de preços máximos. As principais formas de controle 

indireto de preços são: o incentivo ao genérico e o seguro saúde.  

Os Estados Unidos são o único grande mercado em que não há controle de 

preços de medicamentos, o que deve associar-se ao fato de que, tipicamente, o 

governo daquele país não financia o acesso da população aos medicamentos. 

Santos e Silva (2008) observam que dois trade-offs estão associados à regulação de 

preços de medicamentos. O primeiro relaciona-se à alocação de recursos, tendo 

em vista que toda intervenção na livre formação de preços distorce preferências e 

prejudica a alocação ótima dos recursos de uma economia. Há necessidade de se 

avaliar, portanto, se o custo de regulação é superior aos custos impostos ao bem-

estar social devido às falhas de mercado supracitadas.  

O outro custo de oportunidade relacionado à regulação econômica do 

mercado é o desestímulo às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, dado que 

estas são incentivadas pela possibilidade da firma auferir ganhos acima da média 

da indústria ao disponibilizar no mercado um produto inovador. Sendo assim, 

pode-se dizer que o controle de preços aumenta o risco do investidor. 

No Brasil, o atual regime de controle de preços foi estabelecido pela Lei nº 

10.742, de 2003, que criou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, 

conforme tratado na seção anterior. O mecanismo de controle no Brasil é o 

estabelecimento de um teto, que consiste na autorização de reajuste de preços de 

acordo com determinados fatores. A Resolução nº 2 da CMED, de março de 2004,  



  

 

 
231 

Inovação e competitividade na indústria farmacêutica 

 

estipulou ainda que o preço de entrada no mercado brasileiro deve enquadrar-se 

em categorias de preços pré-determinadas.  

Os reajustes da CMED são divulgados anualmente e se aplicam aos 12 

meses subsequentes. É estipulado um nível máximo de preço por medicamento, 

cujos reajustes para venda a farmácias e drogarias têm sido concedidos em três 

faixas, de acordo com a participação dos genéricos: nível I: classes terapêuticas 

com participação dos genéricos no faturamento igual ou superior a 20%; nível II: 

classes terapêuticas com participação dos genéricos no faturamento entre 15% e 

20%; nível III: classes terapêuticas com participação dos genéricos no faturamento 

abaixo de 15%. Essas divisões são consideradas simplificadoras por se basearem 

apenas na importância dos genéricos. 

Esses reajustes são calculados levando em conta os seguintes itens: índice 

de preços (IPCA/IBGE); fator de produtividade da indústria farmacêutica, que 

objetiva repassar aos consumidores os ganhos de produtividade; fator de ajuste de 

preços relativos intrassetor, baseado na variação dos custos dos insumos; e fator 

de ajuste de preços relativos entre setores (contempla o poder de mercado, função 

de assimetrias de informação, barreiras à entrada e poder de monopólio). 

Os reajustes concedidos baseiam-se ano anterior, mas, ao longo do ano de 

referência (ao qual o reajuste se aplica), podem ocorrer aumentos de preços nos 

fatores de custo, que só serão contemplados no ano subsequente e, portanto, o 

preço praticado pode ser considerado inconsistente à realidade do período. 

O fator de produtividade é calculado dividindo-se o Índice de Quantum da 

produção física da indústria farmacêutica (PIM-PF/IBGE) pelo total de horas 

mensais trabalhadas do pessoal ocupado, referentes ao ano anterior. No entanto, 

dado que a indústria farmacêutica não é trabalho-intensiva, a consideração da 

produtividade pautada apenas no fator trabalho é parcial e pode distinguir 

bastante dos ganhos de produtividade efetivamente obtidos. 

Outras críticas à atual regulação devem-se aos critérios para definição de 

preços de medicamentos estipulados pelas categorias. São vários os gargalos 

existentes, mas. como não é objetivo desse trabalho estender-se no tema, 

destacam-se as regras aplicadas às categoria I e II.  

Essas categorias regulam produtos novos, ou seja, medicamentos com 

molécula nova no País, de maior caráter inovador. Não se prevê, na regulação, a 

hipótese de que uma molécula inédita no mundo seja desenvolvida no País, ou 

seja, quando uma nova molécula é desenvolvida no País e não há medicamento 

equivalente ao qual compará-lo no mundo, o preço deve ser revisto de seis em seis  
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meses até que haja medicamento ao qual compará-lo internacionalmente.  A lei 

assume, portanto, que medicamentos inéditos no mundo não serão desenvolvidos 

no País, desdenhando da capacidade tecnológica de sua indústria e 

consequentemente desincentivando o setor. 

 O marco regulatório de precificação tem lógica baseada em uma indústria 

de cópia. Os mecanismos de precificação de inovação incremental são 

praticamente inexistentes e pouco explícitos, o que, além de outros fatores, faz 

com que a regra não seja clara. Esses fatores geram insegurança jurídica no preço 

final e incerteza no modelo de negócio a ser estabelecido, aumentando o risco do 

investimento em inovação. 

A intervenção governamental nos preços dos medicamentos, utilizada 

apenas com o objetivo de aumentar o acesso da população aos medicamentos, 

pode trazer impactos negativos ao investimento em inovação, na medida em que 

reduz a previsibilidade de retorno e a confiabilidade da regulação. Nesse sentido, 

cabe ressaltar a necessidade do aperfeiçoamento institucional da regulação 

econômica do mercado farmacêutico (Santos e Silva, 2008). 
 

5.2. Patentes 

A concessão de patentes no setor farmacêutico possui uma característica 

específica no Brasil, que a distingue da análise patentária em outros países. A Lei 

nº 10.196, de fevereiro de 2001, alterou, por definitivo, a Lei de Propriedade 

Industrial, criando uma ‘anuência prévia’ da ANVISA, pela qual todas as concessões 

de patentes farmacêuticas deverão passar. Antes de qualquer manifestação formal 

do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), é preciso submeter o 

produto à análise prévia da ANVISA. 

Santos e Silva (2008) observam que a existência desse processo é um 

entrave adicional na concessão de patentes no Brasil. Tal exigência não é 

encontrada nos países inovadores. Nesses países, a análise de pedidos de patentes 

não se confunde com outros objetivos de saúde pública, prevalecendo a ideia de 

que apenas os méritos relativos aos critérios de patenteabilidade devem ser 

observados. 

Embora a ANVISA considere que, desde 2001, procede a avaliação 

rigorosa dos pedidos, o cenário de insegurança jurídica instalou-se após a 

Resolução nº. 45, de 2008, em que a Agência prevê, além da prévia anuência, a 

análise dos requisitos de patenteabilidade. O processo de concessão da anuência 

prévia segue, portanto, os mesmos procedimentos legais previstos na legislação  
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brasileira sobre propriedade intelectual, observados pelo INPI, o que gera uma 

redundância de funções das duas entidades. 

 Instaurou-se um conflito não apenas interpretativo, mas também 

institucional. Diante do conflito de atribuições entre duas agências federais 

(ANVISA e INPI), a questão foi levada à apreciação da Advocacia-Geral da União. O 

parecer da AGU, em 2009, considera que a Agência deve atuar de acordo com suas 

atribuições institucionais, ou seja, impedir a produção e a comercialização de 

produtos potencialmente nocivos à saúde humana. 

 No entanto, os pareceres não conseguiram harmonizar politicamente as 

competências das duas agências, dado que não se ativeram ao fato de que a 

ANVISA prestou trabalho de grande relevância ao utilizar sua expertise para negar 

anuência a pedidos que buscassem ludibriar o examinador menos experiente e 

alcançar proteção para tecnologias de uso comum. Para tentar solucionar o 

conflito, foi instituído um Grupo de Trabalho Interministerial composto por 

representantes do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio, da AGU, da ANVISA e do INPI para estabelecer critérios, 

mecanismos e instrumentos que possibilitem a execução coesa da atuação 

conjunta das duas entidades. O GTI teve seu prazo prorrogado, sem que houvesse 

solução. 

 Considera-se, portanto, que, sendo o INPI um órgão capaz de fazer a 

análise patentária para todas as demais atividades industriais, ele deve também 

ser o único responsável pela concessão de patentes de medicamentos, já que a 

cooperação não parece ser possível na prática, e a redundância das funções não é 

uma solução produtiva. 

Além desse conflito, outro entrave burocrático deve-se à elevada lentidão 

na análise de patentes do INPI, o que fica bastante evidente ao observarmos a 

tabela 04. Em comparação a outros quatro grandes escritórios (European Patent 

Office – EPO; Japan Patent Office – JPO; Korean Intellectual Property Office – KIPO 

e; United States Patent and Trademark Office – USPTO), o prazo médio de análise 

de patentes em 2010 por parte do INPI é bastante superior ao observado em todos 

os outros escritórios, apesar do backlog470ser bastante inferior (dado que o 

número  

                                                      
4 Backlog refere-se a um log (resumo histórico) de acumulação de trabalho num determinado período 
de tempo. Grosso modo, backlog é uma "pilha de pedidos" em espera. 
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de depósitos/ano é o menor entre os escritórios listados). Isso se deve ao reduzido 

número de examinadores do escritório. 

 

Escritório Backlog Examinadores Depósito/ano Prazo Médio 

EPO 315.295 3.689 150.000 4.5 anos 

JPO 888.198 1.567 400.000 6 anos 

USPTO 763.393 5.477 480.000 3.5 anos 

Kipo* 445.944 não identificado não identificado 3 anos 

INPI 154.000 273 30.000 8 anos 

Tabela 04: Atraso na análise de patentes por parte do INPI 

Fonte: Dados do Inpi, Dez/2010, CNI. Obs.: uma patente internacional equivale a três 

patentes japonesas 

 

A boa notícia é que, já em 2011, esse prazo foi reduzido para 5,4 anos, o 

que representa uma variação de 35% em apenas um ano. A melhora fica ainda 

mais evidente ao compararmos com os 11,6 anos de prazo médio observados em 

2006. A atual meta do Instituto é a diminuição para 4 anos até 2015. Para tanto, 

estima-se que seja necessário aumentar em 130% o quadro de especialistas. 

 De acordo com o INPI, o projeto principal para redução do backlog de 

patentes, aprovado pela Resolução INPI 62, de 2011, denomina-se "Projeto 

Solução do Backlog de Patentes". Esse projeto é composto por subprojetos que 

buscam atacar diferentes dimensões do problema: elaboração de manual de exame 

para uso interno no INPI; implantação do programa interno de formação de 

examinadores; implantação do acordo com outros institutos de propriedade 

intelectual; mudança do código de numeração dos pedidos de patentes; 

reestruturação da base de dados do banco de patentes do INPI; programa de 

qualidade da Diretoria de Patentes (DIRPA); capacitação da DIRPA. 

A melhora verificada nos últimos anos deve-se, segundo o órgão, a três 

principais fatores: a modernização dos serviços de patentes, o arquivamento de 

processos com pagamento pendente e a contratação de pessoal. Em 2012, outra 

medida importante para a continuidade da desburocratização foi implementada: o 

lançamento do depósito de patentes via Internet. 
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5.3. Registro de medicamentos 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Lei nº 

9.782, de janeiro de 1999, é responsável pelo cumprimento de dois papéis 

essenciais: a vigilância sanitária e o desenvolvimento da indústria nacional. A 

primeira função é gerar à entidade grande reconhecimento internacional. No 

entanto, ainda é necessário que ela se envolva nas políticas industriais adotadas no 

País, articulando-se à indústria, de forma a exercer o seu segundo papel.  

A concessão de registros de produtos farmacêuticos no Brasil cabe a este 

órgão, e a sua regulamentação é regida de maneira abrangente pela Lei nº 6.360 de 

1976, que prevê os seguintes prazos legais: 90 dias para registro e até 12 meses 

para renovação. A eficiência da ANVISA tem relação direta com o desenvolvimento 

do setor farmacêutico. Os prazos verificados na prática, no entanto, superam 

significativamente a determinação legal, chegando a 578 dias para registro e 631 

dias para renovação571. Esse atraso na fila de análise impacta a rapidez de acesso 

ao medicamento por parte da população e o desenvolvimento da indústria, que 

demora seis vezes mais do que o previsto para colocar seu produto no mercado. 

Segundo Santos e Silva (2008), a Febrafarma (2006) aponta que, entre as 

questões a serem aperfeiçoadas, destacam-se o grande número de atos 

normativos, que criam instabilidade e imprevisibilidade regulatória; carência de 

padronização nas regras e insegurança em relação aos dados depositados na 

agência; e carência de profissionais especializados e consequente morosidade nas 

análises. A falta de profissionais é frequentemente apontada como um problema 

crônico deste ente governamental. 

As exigências regulatórias para registro têm objetivo principal de garantir 

à população o consumo de medicamentos de qualidade. No entanto, padrões 

sanitários rígidos podem aumentar a demanda internacional por produtos 

brasileiros. A existência desse mercado potencial pode, por sua vez, estimular a 

inovação e a produção de medicamentos. O aprimoramento regulatório pode 

incentivar a indústria farmacêutica no País, de modo que a regulação sanitária 

funcione como elemento propulsor da inovação e da produção local. Para tanto, é 

necessário que a ANVISA esteja ciente desse seu papel e que isso seja considerado 

no desenvolvimento do seu marco regulatório.  

É importante ressaltar que a rigidez não deve implicar maior burocracia. 

Devem ser adotadas medidas que acelerem o processo inovativo, entre as quais a 

previsibilidade das regras. A execução de medidas que objetivem promover a  

                                                      
5 Cálculo realizado pelo Grupo Farmabrasil, segundo dados das empresas. 
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indústria nacional dependerá do estabelecimento de uma regulamentação 

objetiva, coerente e que permita previsibilidade dos resultados. O cálculo do risco 

ao investimento leva em conta esses condicionantes. 

O relatório Saúde Brasil 2030, elaborado pelo Governo em 2012, aponta 

como pontos fundamentais a serem levados em consideração no aperfeiçoamento 

regulatório da ANVISA a maior articulação deste ente com outros órgãos e 

entidades da saúde, a adequação das normas sanitárias às internacionais e o 

fortalecimento da rede de laboratórios públicos e da regulação. 

 

5.4. Carga tributária 

Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, 

realizado em 2011, o Brasil lidera o ranking em carga tributária entre os países em 

desenvolvimento. Em 10 anos, a arrecadação tributária teve um crescimento de 

264,49%, mas o PIB evoluiu somente 212,32%. A elevada carga tributária no País 

afeta significativamente o Custo Brasil, principalmente no que diz respeito aos 

impostos não recuperáveis, como os incidentes sobre a folha de pagamentos. 

A esse respeito, grandes avanços foram feitos, como a desoneração da 

folha de pagamentos de vários setores, inclusive o farmacêutico, citada na seção 

anterior. No entanto, no Brasil, a elevada carga tributária incidente sobre 

medicamentos é desproporcional à que incide sobre outros bens essenciais, como 

se pode observar na figura 16. 

 

 
Figura 16:  Peso da carga tributária no preço final de bens essenciais (% do total). 

Fonte: Pró-Genéricos e IBGE. 
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Como a demanda por medicamentos é inelástica, esses tributos recaem 

principalmente no consumidor. No entanto, a elasticidade da demanda por 

medicamentos aumenta ao se tratar de níveis de renda mais baixos, o que 

prejudica o acesso da população e diminui a demanda por esses bens. Por 

conseguinte, a oferta e a inovação são desincentivadas. 

É necessário, portanto, que se reduza o peso da carga tributária sobre 

esses bens considerados essenciais, já que são fundamentais para a garantia da 

saúde da população, direito fundamental previsto na Constituição Brasileira. 

 

5.5. Outros fatores 

A pouca oferta de mão de obra qualificada é apontada pela maior parte 

das empresas como entrave ao desenvolvimento de medicamentos, 

principalmente após o fortalecimento da biotecnologia, pouco desenvolvida no 

País. Além disso, apesar de não haver dados oficiais, as empresas do setor apontam 

que a maior parte das patentes de produtos farmacêuticos registradas no país é de 

universidades e institutos de pesquisa, seguindo o padrão observado para o Brasil 

como um todo. Daí a necessidade de articulação entre as empresas a as instituições 

de pesquisa para que a indústria nacional possa concorrer internacionalmente. 

Ante o atual panorama econômico, é necessário que as empresas e os 

setores governamental e educacional operem de maneira integrada, estabelecendo 

redes de colaboração a fim de induzir uma mudança do paradigma empresarial 

tradicionalista em direção a um cenário que favoreça um desenvolvimento 

sustentável em benefício do próprio setor produtivo e dos seus diferentes grupos 

de interesse. 

Outro fator que tem sido colocado como prioridade é a revisão do marco 

regulatório de acesso à biodiversidade, que, mesmo tendo seu início em 2012, 

ainda não conta com garantias de sua realização. O desenvolvimento do mercado 

de fitoterápicos está fortemente atrelado a esta regulação, hoje marcada por 

grande insegurança jurídica, devido principalmente aos seguintes fatores: 

exigência de obtenção de autorização de acesso ao patrimônio genético antes do 

início da pesquisa, falta de mecanismos de regularização, atrasos e aumento de 

custos nos processos de desenvolvimento, dificuldade de identificação das 

comunidades provedoras.  

O Brasil é o único país no mundo que apresenta índice de benefícios de 

acesso à biodiversidade igual a 100, ou seja, de máximo potencial de 

aproveitamento da biodiversidade. A figura 17 explicita a diferença entre o Brasil,  
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a média mundial e a média da América Latina. Há, portanto, grande potencial para 

a produção de medicamentos fitoterápicos, mas que só poderá realizar-se se o 

ambiente institucional for propício a esse desenvolvimento. 

 

 
 

Figura17: Índice de Benefícios da Biodiversidade. 

Fonte: Banco Mundial. 

 

A esses fatores, devemos somar a frágil estrutura de pesquisa clínica e 

pré-clínica, o que se deve principalmente à falta de infraestrutura e ao prazo da 

análise regulatória e ética. A deficiência regulatória da ANVISA, os atrasos por 

parte do INPI para a concessão de patentes, os entraves à inovação para as 

empresas e a carência de mão de obra qualificada apresentam-se como obstáculos 

a esse desenvolvimento. 

 

6. Conclusão 
 

As diferentes dimensões constitutivas do ambiente inovador estão 

intimamente ligadas e “coevoluem” com as dinâmicas tecnológicas e industriais do 

setor. Ainda que se atente para o fato de que o setor farmacêutico possui inúmeros 

fatores impulsionadores do seu desenvolvimento e que é elevado o investimento 

em inovação, muitos outros elementos devem ser considerados nessa análise. 

O presente trabalho procurou explicitar os “desencontros” entre as v|rias 

partes constituintes desse sistema setorial de inovação e, dessa maneira, explicar o  
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atual desenvolvimento da indústria farmacêutica.  Apesar dos avanços dos últimos 

anos, ainda há muito o que ser feito para que esse setor se consolide de forma 

autônoma e possa competir internacionalmente. Entre as principais deficiências, 

destacam-se a ineficiência da ANVISA, os problemas relacionados à análise de 

patentes, o marco regulatório de precificação e a falta de mão de obra qualificada. 

Ressalta-se a importância da indústria farmacêutica como setor dinâmico 

da economia brasileira. O seu desenvolvimento depende do compromisso dos 

atores envolvidos no processo, tais como as empresas comprometidas com 

inovação, que devem abdicar do comportamento voltado ao curto prazo.  Além 

disso, é imprescindível a associação de políticas industriais, educacionais e de 

saúde, de forma que os desafios sejam enfrentados e as oportunidades sejam 

aproveitadas. 

O ambiente institucional em que as empresas operam é determinante na 

sua atuação. O aprimoramento desse ambiente propiciaria a criação de incentivos 

para o investimento em inovação e a consolidação de uma indústria com grande 

capacidade tecnológica, que seja capaz de competir internacionalmente. O 

aproveitamento das oportunidades deve pautar-se na articulação entre o setor 

público e o setor privado para continuação do processo de desenvolvimento da 

indústria farmacêutica.  
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Resumo 

 

 Este estudo sintetiza a evolução da literatura acerca da Paridade do Poder 

de Compra em termos teóricos e empíricos desde a sua formalização no início do 

século XX por Gustav Cassel e subsequentemente emprega econometria de séries 

de tempo com o objetivo de corroborar ou rejeitar a hipótese da paridade para a 

taxa de câmbio brasileira, de 1944 a 2012. Baseado em preços aos produtor, é 

possível validar a PPC para as subamostras bem como para a amostra completa. 

Contudo, baseado em preços aos consumidor, os resultados validam a paridade 

como âncora de longo-prazo, embora não seja possível corroborá-la como relação 

de curto-prazo, em consonância com Rogoff (1996). 

 

Palavras-Chave: Taxa de Câmbio; Brasil; Paridade do Poder de Compra; Séries 
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1. Introdução 

  

 Desalinhamentos cambiais consistem uma distorção macroeconômica que 

habitualmente ocupam posição privilegiada na agenda econômica internacional. 

Não deve surpreender, portanto, que, recentemente, o Grupo dos Vinte criticou 

ferozmente os países que têm enfraquecido unilateralmente suas moedas a fim de 

aumentar artificialmente as exportações e fortalecer sua renda doméstica, assim, 

sinalizando que a comunidade internacional deve evitar as políticas de 

desvalorização beggar-thy-neighbor que amplificaram a depressão do anos 1930. 

Desde essa época uma abundância de técnicas e teorias surgiram para lidar com 

tais questões de economia internacional no âmbito acadêmico. Nesse contexto, a 

teoria da Paridade do Poder de Compra é um exemplo recorrente. 

 Uma voz poderosa por trás das declarações do Grupo dos Vinte consistiu 

no ministro da Fazenda do Brasil, Guido Mantega, que primeiro alertou os líderes 

mundiais em setembro de 2010 de que o mundo poderia estar embarcando em 

uma espécie de guerra cambial. Mantega estava naturalmente preocupado com a 

moeda brasileira, que valorizou vigorosamente devido ao boom de commodities 

em meados da década de 2000. Essa tendência é evidenciada simplificadamente 

pelo índice Big Mac, da The Economist, segundo o qual o real iniciou sua guinada 

em 2001, rompeu o nível da paridade em 2005, atingiu um pico de 50% de sobre 

valorização e em seguido começou a declinar suavemente, possivelmente devido 

às políticas estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.  

 É esperado nesse contexto, portanto, que haja interesse na academia em 

evidenciar se a taxa de câmbio brasileira está realmente desalinhando ou se está 

regredindo em direção a sua taxa de equilíbrio, ou paridade real no longo prazo. 

Esta é a pergunta que  este artigo se propõe a ajudar responder. Para tanto, torna 

se crucial enfatizar de antemão que tanto desenhar um diagnóstico conclusivo ou 

advertir os formuladores de política sobre a gestão da taxa de câmbio brasileira 

estendem o objetivo deste artigo. Pesquisas mais aprofundadas são incentivadas. O 

propósito deste artigo, portanto, consiste em analisar a teoria da Paridade do 

Poder de Compra com métodos econométricas atualizadas e com uma amostra 

relativamente estendida, que engloba 58 anos de dados, de 1944 a 2012. 

 Com o objetivo de lidar com este propósito, este estudo será dividido em 

seis eixos. Subsequente à introdução, a seção 2 analisa o estado da arte sobre a 

PPC de 1920 até o final dos anos 2000, evidenciado o modo cada geração da PPC 

aumentou a precisão empírica por meio da evolução das técnicas econométricas.  
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Esta seção irá explicar brevemente a teoria da PPC, e evidenciando as vantagens, 

desvantagens e enigmas ainda não solucionados de cada geração, bem como os 

resultados relativos à economia brasileira. 

 A seção 3 descreverá os dados e o processo de seleção de um proxy para o 

protecionismo. O protecionismo será mensurado por uma média ponderada da 

receita efetiva de importação em consonância com Skiendziel (2008). Outrossim, a 

taxa de câmbio real dos bens não-comercializáveis será desintegrada em duas 

partes, a taxa de câmbio real de bens comercializáveis e os preços relativos dos 

bens não-comercializáveis em relação aos bens comercializáveis. Concebida por 

Betts e Kehoe (2008), esta técnica filtra os componentes não comercializáveis da 

taxa de câmbio real baseada em preço dos bens comercializáveis. 

 Subsequentemente, a seção 4 apresenta a metodologia do trabalho.  A PPC 

será examinada por meio dos testes de raiz unitária Dickey-Fueller aumentado 

(ADF) e por meio do DF-GLS, que filtra os componentes determinísticos da série 

antes de aplicar o ADF, e logo em seguida por meio de cointegração, o método de 

Engle-Granger e os testes do traço e de máximo autovalor de Johansen, os quais 

empregam estimação por máxima verossimilhança. A amostra será testada tanto 

por inteiro e também separadamente em quatro intervalos: 1944-1985, 1985 a 

07/1994 (hiperinflação), 08/1994 a 1998 (sistema de taxa de câmbio fixa), 1999 a 

10/2012 (sistema flutuante).  

 Dada a metodologia e os dados, a seção 5 mostra os resultados empíricos. 

Em conclusão, a seção 6 resumo os resultados, destacando, assim, a ligação entre o 

artigo e as lições aprendidas por conjunturas anteriores e gerações passadas. Por 

fim, a seção 6 também deixa algumas perguntas restantes para o futuro. 

 

2. Revisão de literatura 
 

 Esta seção analisa brevemente a revisão de literatura acerca da Paridade 

do Poder de Compra. Esta seção é disposta de acordo com Froot e Rogoff (1995), 

como primeiras contribuições e regressões por MQO, séries de tempo e testes de 

raiz unitária, cointegração, estimativas não-lineares e modelos com fatores reais. 

Entretanto, cabe salientar que modelos de séries de tempo não-lineares, como o 

Modelo Autoregressivo de Transição Suave de Granger e Terasvirta, estendem o 

escopo deste trabalho. 

 

2.1. O que é a paridade do poder de compra? 
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 Em linhas gerais, a Paridade do Poder de Compra é a hipótese de que os 

níveis de preços entre as nações são todos equivalentes quando convertidos a uma 

moeda comum. O câmbio admite neste arcabouço uma conotação nominal, pois se 

constitui um simples instrumento para assegurar a uniformidade entre os níveis 

de preço interno e externo. Uma aceleração inflacionária no Brasil, por exemplo, 

manteria intacta a capacidade de consumo de um brasileiro no exterior, uma vez 

que a taxa de câmbio desvalorizar-se-ia em resposta à ascensão do nível de preços. 

Esta hipótese simplista de homogeneidade dos níveis de preço entre os países 

implica, consequentemente, em uma alta interdependência na evolução destas 

variáveis ao longo do tempo, assinala Rogoff (1996), tendência que discorreremos 

sobre subsequentemente. 

 Entretanto, uma pergunta que permanece sem resposta diz respeito aos 

fatores que impulsionariam este processo de convergência dos níveis de preço. 

Para ilustrá-los, tome como ponto de partida a Lei do Preço Único. Elemento 

basilar e anterior à Paridade do Poder de Compra, a Lei do Preço Único advoga que 

bens idênticos vendidos em diferentes esquinas do globo possuem o mesmo preço 

quando convertidos a um denominador comum. À título de exemplificação, 

imagine que esta igualdade seja violada no mercado de commodities agrícolas de 

modo que a saca do café se torne mais barata no Brasil em comparação aos outros 

países. Comerciantes navais astutos aumentariam sua demanda por café brasileiro 

e venderiam em outros mercado com o objetivo de se beneficiar deste diferencial 

de preços, que tão logo desaparecia à medida que o comércio internacional 

promovesse uma arbitragem do preço do bem. Perceba que a PPC se constitui 

como uma extensão para toda a economia, de modo que a arbitragem provocada 

pelo comércio internacional atua como o fator dinâmico por trás deste processo de 

convergência do níveis de preço entre as nações. 

 Formalizando a proposição acima, a Lei do Preço Único afirma que  

           
                                                          (01) 

Onde      é o preço do bem   no país   e em moeda de  ,     
  é o preço do bem   no 

exterior e em moeda estrangeira. Quando este último preço é multiplicado pela 

taxa de câmbio nominal   , o lado direito da equação torna-se o preço bem   no 

exterior em moeda do país  .  

 Caso esta Lei se mantenha válida para todos os bens da economia. pode-se 

facilmente expandi-la para uma cesta de bens, constituindo a versão absoluta da 

Paridade do Poder de Compra: 
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∑       
 
    ∑   

     
  

                                               (02) 

Onde    é  fração da renda da economia destinada ao consumo do bem   no país   

e   
  no estrangeiro. Em termos nominais, em nada se distinguiria comprar uma 

cesta representativa de bens em um país ou em outro, porque a taxa de câmbio 

igualaria o preço real pago pela cesta2.73 

 Considerando    ∑       
 
 ,   

  ∑       
  

  e indicamos em minúsculo o 

logaritmo natural das variáveis, ao log-linearizar a equação obtemos, 

        
                                                           (03) 

 De modo que a taxa real de câmbio    é facilmente derivada3,74 

      (  
    )                                                    (04) 

 Esta equação afirma que o logaritmo natural da taxa de câmbio real é igual 

ao logaritmo natural da  taxa de câmbio nominal mais o logaritmo natural da 

divisão do nível de preço no exterior pelo nível de preço nacional. Esquecendo os 

logaritmos, a proposição atesta que taxa de câmbio real é a taxa de câmbio 

nominal menos a diferença do nível de preço nacional em relação ao nível de preço 

no exterior. Sintetizando o modelo, classificado como teoria monetarista da 

determinação da taxa de câmbio por somente englobar os níveis de preço como 

variáveis explicativas, Froot e Rogoff (1995) argumentam que se a moeda é neutra 

no longo prazo, as cestas de bens entre os países se equalizam ao longo do tempo. 

 A Lei do Preço Único e a Paridade do Poder de Compra não são, de modo 

algum, imunes a críticas. Talvez paradoxalmente, as hipóteses impostas sobre os 

modelos para validá-los teoricamente são a fonte das mais sólidas limitações às 

suas validações empíricas. Primeiramente, a arbitragem somente ocorre em um 

ambiente de livre comércio. Caso hajam barreiras tarifárias (impostos e restrições 

quantitativas) e não tarifárias (legislação ambiental, barreiras sanitárias, etc) 

significativas, os preços domésticos de determinados produtos podem sofrer um 

descolamento para cima em relação ao exterior. Ademais, estes modelos 

monetaristas não incorporam despesas com transporte, que podem ser 

consideráveis dependendo da distância, e também assumem perfeita simetria de 

informação entre os mercados globais.  

                                                      
2 Froot e Rogoff (1995) argumentam que mesmo se a Lei falhar para bens individuais, os desvios 
podem se anular de modo que quando os bens forem somados conjuntamente, a PPC se mantém válida. 
3  Esta derivação da PPC segue Sarno e Taylor (2001). 
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 Em segundo lugar, pressupõe-se que os bens são equivalentes e as cestas 

homogêneas entre os países, o que pode não ser verdade. Mesmo bens altamente 

transacionáveis como commodities possuem peculiaridades que impedem a sua 

comercialização. O grão do arroz brasileiro, por exemplo, é mais longo e contém 

mais amido do que o japonês, afastando-o do mercado asiático. De qualquer modo, 

mesmo se mantendo a Lei do Preço Único para os bens individualmente, a 

homogeneidade das cestas de bens é condição sine qua non para a validação da 

PCC, como bem delineia Rogoff (1996). No entanto, os elementos que compõe os 

índices de nível de preços são pesados de acordo com os hábitos de consumo 

médios da população, característica que depende de particularidades variáveis 

entre os países, como renda, clima, cultura, crenças e estado demográfico (idem). 

 Finalmente, um problema grave origina-se do fato de os modelos somente 

incorporam bens comercializáveis, aqueles que podem ser transportados entre os 

países. Não faz sentido, por exemplo, sugerir arbitragem internacional nos 

alugueis de salas comerciais, que não podem ser transacionados e que dependem 

vigorosamente de elementos geográficos e demográficos. Esta constatação torna-

se um empecilho à medida que componentes não comercializáveis, que possuem 

uma dinâmica diferenciada, integram o nível de preços. Ainda que se exclua os 

bens não comercializáveis dos índices de nível de preço, instrumento que pode ser 

problemático por não ilustrar o quadro completo da economia, os próprios 

produtos comercializáveis são compostos por parcelas não comercializáveis 

(RINCON, 2011). Imagine, por exemplo, o mercado de móveis. Mesmo que o preço 

da madeira seja nivelado internacionalmente e que o produto final possa ser 

transacionado sem entraves, o preço final pode diferir substancialmente entre e 

intra países, pois nele está embutido bens não comercializáveis, como o aluguel do 

espaço físico da loja, a conta de luz e água, o salário das atendentes. 

 Estas limitações levam a vieses significativos nas estimativas da Lei do 

Preço Único e da Paridade do Poder de Compra, sugerindo a negação da teoria na 

parte majoritária dos trabalhos elaborados entre os anos 1970 e 1980. Todavia, 

recentemente vem se desenvolvendo uma gama de novos instrumentos que se 

propõe a corrigir cada uma das dificuldades. 

 Tome como exemplo o caso dos custos e transações, tarifas alfandegárias e 

demais restrições ao comércio. Tradicionalmente estes fatores possuem pouca 

variabilidade ao longo de um período de curto prazo. É de se esperar que a tarifa 

alfandegária de uma nação, por exemplo, seja reajustada muito lentamente, uma 

ou duas vezes por década. No curto prazo estes fatores tendem a ser fixos, não  
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influenciando a reversão da taxa de câmbio à paridade. É plausível, portanto, 

realizar a primeira diferença na versão absoluta da PPC, de modo que os efeitos 

fixos, desconhecidos ou não, são excluídos do modelo. Outra possibilidade é 

incorporá-los na equação, tornando-os uma nova variável explicativa. Se advoga, 

então, que estes custos fixos não invalidam a Paridade do Poder de Compra, pois 

os preços continuam a seguir certa proporcionalidade. O modelo é então descrito 

por 

        (  
    )                                              (05) 

Onde   é a taxa de inflação do período. 

 Nas palavras de Sarno e Taylor (2001, p. 1), “a vers~o relativa da Paridade 

do Poder de Compra é válida quando a taxa de depreciação de uma moeda em 

relação a outra é equivalente à diferença nos índices agregados de inflação destes 

dois países”, exatamente como sugere a equaç~o acima. 

  Esta ausência de corroboração empírica é particularmente recorrente em 

séries com bases de dados modestas. De acordo com Rogoff (1996), choques de 

curto prazo no mercado financeiro ou no lado monetário impactam na trajetória 

de variáveis reais pelo menos no curto prazo, haja vista que a viscosidade dos 

preços e salários impede um processo de ajuste imediato. Este ponto já havia sido 

assinalado por Dornbusch em 1976, quando o autor argumenta que desvios em 

relação à paridade podem ser explicados pela existência de um hiato entre a 

velocidade de ajustamento do câmbio e a velocidade de ajustamento dos preços e 

dos salários. Não surpreende, portanto, que séries curtas tendem a invalidar a PPC. 

 Entretanto, outras dificuldades naturalmente surgem. Obstfeld e Rogoff 

(1995), por exemplo, argumentam que desequilíbrios na balança comercial 

oriundos de choques monetários podem imprimir um grau de persistência deste 

efeito de curto prazo na taxa de câmbio real de longo prazo, ainda que este efeito 

já tenha se dissipado. Ademais, Rogoff (1996) aponta que estes entraves de curto 

prazo não são suficientes para prover uma explicação plausível para a reversão à 

paridade se alongar por mais de três, quatro anos. 

 Se há um consenso recente sobre a Paridade do Poder de Compra, pode 

ser dito que os choques de curto prazo imprimem efeitos reais na economia, 

levando a desvios na paridade, e que o processo de reversão da taxa de câmbio à 

paridade é lento. Estas observações sugerem que a PPC se mantém somente como 

uma teoria de longo prazo, ou nas palavras de Rogoff (1996), como uma âncora de 

longo prazo do câmbio. 
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 Nessa conjuntura, os modelos econométricos que surgiram nos últimos 50 

anos buscaram explicar essas contradições e limitações da teoria da Paridade do 

Poder de Compra, refinando e completando o arcabouço metodológico a cada nova 

dificuldade que surgia. Originou-se, então, uma matiz de resultados, cada qual 

respaldada por índices de inflação, tamanho e periodicidade dos dados, hipóteses, 

considerações e métodos estatísticos distintos. 

 

2.2. Primeiras contribuições e estimativas por MQO 

 Embora as aplicações econométricas da PPC somente tenham despontado 

nas últimas décadas, a origem do conceito econômico remonta a escritores como 

Ricardo, Mill, Marshall e von Mises (FRANKEL, 1978; ROGOFF, 1996). Somente nos 

anos 1920, no entanto, que a teoria recebeu a formalização matemática delineada 

no início da seção, concebida por Gustav Cassel (1921; 1922). 

 O primeiro teste estatístico robusto é realizado por Frankel em 1978. O 

autor utilizou o método dos Mínimos Quadrados Ordinários para estimar uma 

equação semelhante à equação 4: 

      (     
 )                                             (06) 

 Frankel testou a hipótese nula     para validar a PPC utilizando dados 

mensais entre dólar e a libra, entre o dólar e o franco e, por fim, entre a libra e o 

franco para o período de fevereiro de 1921 a maio de 1925, com dados de preços 

ao consumidor. Os resultados, no entanto, não foram satisfatórios, sugerindo uma 

rejeição da hipótese nula e, consequentemente, da PPC. Frankel argumentou que a 

negação da PPC foi decorrente de rigidez de preços e salários e de choques de 

curto prazo. Froot e Rogoff (1995) indicam que o autor implicitamente valida a 

PPC para o longo prazo. 

 De modo geral, as primeiras estimativas por MQO somente validaram a 

PPC para economias hiperinflacionadas, cujos mecanismos formais e informais de 

indexação estimulam a rápida convergência do câmbio e dos preços em direção à 

paridade, diz Kannebley (2003). Mahdavi e Zhou (1994), por exemplo, apontam 

que a deterioração do ambiente institucional devido ao processo 

hiperinflacionário garante a inexistência de contratos de longo prazo, implicando 

preços e salários mais elásticos. Como os índices de preço são homogêneos de grau 

um e um processo de hiperinflação tradicionalmente eleva todos os preços em 

conjunto e proporcionalmente, os níveis de preço também encaminham em certa 

proporcionalidade, corroborando a paridade (RINCON, 2011). 
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 Duas críticas importantes ao modelo estimado em MQO dizem respeito à 

dinâmica dos desvios da equação,   . De acordo com a quarta hipótese de Gauss-

Markov, a esperança dos desvios devem ser zero, ou seja, os resíduos da equação 

devem ser estacionários para que os estimadores   e   sejam consistentes. Caso 

contrário, a regressão torna-se espúria e as inferências por MQO não possuem 

credibilidade (GRANGER & NEWBOLD, 1974). Além disso, outra dificuldade é a 

ausência de uma dinâmica de ajustamento do câmbio em direção à paridade. A 

estimação por MQO não faz qualquer inferência sobre o modo pelo qual a taxa de 

câmbio e os níveis de preço se ajustam ao nível de paridade. Caso a estimação não 

seja consistente, torna-se problemático realizar quaisquer inferências acerca da 

possibilidade do modelo convergir ou não para a paridade, pois não se tem 

conhecimento da dinâmica de ajustamento (FROOT & ROGOFF, 1995). 

 Outra limitação considerável é a determinação simultânea das variáveis 

câmbio e inflação, culminando em um viés de causalidade no modelo e, portanto, 

em parâmetros enviesados e inferências inválidas (ibidem). Costumeiramente se 

pergunta porque não inverter a equação e estimar o modelo com o diferencial nas 

taxas de inflação como variável dependente. O problema é, então, que devido ao 

viés de causalidade não se torna claro quais variáveis devem ser explicativas e 

qual deve ser a dependente. Krugman (1978) estimou a equação acima por meio 

de variáveis instrumentais, eliminando (ou pelo menos atenuando) o viés. Suas 

estatísticas, todavia, continuam rejeitando a hipótese nula. 

 Em conclusão, a contribuição das estimativas iniciais conduzidas em MQO 

se limita a negar a PPC para o curto prazo, sem oferecer quaisquer perspectivas 

robustas de validação da paridade para o longo prazo (FROOT & ROGOFF, 1995). 

 

2.3. Testes de raiz unitária 

 Com o objetivo de superar as estimativas enviesadas, inconclusivas e 

decepcionantes obtidas por MQO, no início dos anos 80 surgiram diversos 

trabalhos testando a Paridade do Poder de Compra por meio de econometria de 

séries de tempo e testes de raiz unitária, seguindo a publicação do artigo seminal 

de Dickey e Fuller (1979). O denominador comum destes trabalhos consistiu em 

testar a estacionariedade dos resíduos da regressão, alvo das severas críticas aos 

modelos estimados em MQO. Em contrapartida ao modelo em MQO que impunha a 

hipótese de estacionariedade para testar a hipótese de paridade, os modelos de 

séries de tempo impunham a hipótese de paridade para testar se os resíduos são 

estacionários (SARNO & TAYLOR, 2001). 
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 Como dito, o primeiro instrumento para verificar a estacionariedade da 

série consistiu no teste de Dickey e Fuller. Posteriormente, o teste foi ampliado 

com o objetivo de incorporar uma defasagem na equação, sendo nomeado como 

Dickey e Fuller Ampliado (ADF). Tendo ganhado notoriedade e popularidade nas 

estimativas da PPC, convém se encaminhar diretamente para o teste ADF. 

 O teste é operacionalizado da seguinte maneira. Seja a equação da 

Paridade do Poder de Compra (equação 04): 

           
  

 Primeiramente calcule   para cada período de tempo   segundo a equação 

acima, impondo, portanto, a hipótese de paridade. Em segundo lugar, estime    

como uma série não estacionária com tendência não estocástica,  

                                                                (07) 

 O teste ADF consiste, portanto, em regredir a seguinte equação 

                   ( )                                    (08) 

Onde   denota um operador de primeira diferença,    é uma constante,    é o 

componente determinístico da série,        é o coeficiente autoregressivo de 

primeira ordem AR(1),   é um operador lag,  ( ) é um polinômio de ordem p em 

L e, finalmente,    é um ruído branco. 

 A hipótese nula é, então, que     , ou seja, a série possui uma raiz 

unitária. A hipótese alternativa é que      e     . Os modelos da versão 

relativa não testam     , somente se     , pois por primeira diferença o 

coeficiente    desaparece do modelo. Outros não aumentam a regressão com lag. 

Os autores indicam que não há problema desde que os resíduos sejam não auto 

correlacionados. Perceba, portanto, que a hipótese nula é que a taxa de câmbio 

segue um passeio aleatório enquanto a hipótese alternativa é que os resíduos são 

estacionários, validando a PPC no longo prazo. Para validar a PPC é necessário 

rejeitar a hipótese nula de passeio aleatório. 

 Economicamente, o coeficiente    ser menor que a unidade implica no 

câmbio real    não ser determinado inercialmente por     , apresentando assim 

uma tendência estacionária. Raiz unitária envolve a existência de componentes 

determinísticos na série de    não explicados por   ,   ou   
 , de modo que choques 

de curto prazo são persistentes ao longo do tempo ao invés de sugerir uma 

reversão do câmbio à paridade. Estaticamente, a presença de raiz unitária na série 

da taxa de câmbio (    ) faz com que a média e a variância dos resíduos sejam  
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móveis ao longo do tempo, pois a parcela de    não explicada pelas variáveis 

explicativas, ou seja, contida em    , é persistente ao longo do tempo. Isso implica 

concomitantemente violação da quarta hipótese de Gauss-Markov,  (  )   , e 

heterocedasticidade do resíduo, ou seja,      (  )     . Naturalmente, a equação 

não segue mais uma distribuição normal padrão de modo que as inferências 

estatísticas perdem a validade. 

 Outros testes de raiz unitária surgiram ao longo da década de 80 para 

aumentar o poder explanatório desta metodologia, como colocam Froot e Rogoff 

(1995). São exemplos o teste Z de Phillips (1987), que aceita heterocedasticidade 

condicional nos resíduos, e o teste de Perron-Phillips (1989), que expande o teste 

Z para permitir a existência de uma quebra estrutural – uma mudança na 

constante e na tendência da série, mensurada pela inclusão de variável dummy4.75 

Froot e Rogoff (1995) também reconhecem a importância técnica dos teste de 

razões da variância e teste de integração fraccional, que, entretanto, estendem o 

escopo deste trabalho. Neste espaço cabe enfatizar a preocupação demonstrada ao 

longo dos anos 80 em testar a estacionariedade dos resíduos das equações de 

Paridade do Poder de Compra por meio de testes de raiz unitária. 

 A despeito do grande entusiasmo com essa nova metodologia, de modo 

geral os estudos empíricos falharam em rejeitar a hipótese nula de raiz unitária, 

especialmente entre um par de países desenvolvidos (SARNO & TAYLOR, 2001). 

Meese e Rogoff (1988), por exemplo, não conseguiram encontrar evidências de 

estacionariedade nas séries entre o dólar e a libra, entre o dólar e o yen, e entre o 

dólar e o marco alemão, com dados mensais após a quebra do sistema de Bretton 

Woods, março de 1973 até 1986. 

 Segundo Froot e Rogoff (1995), uma crítica é o baixo poder explanatório 

dos testes de raiz unitária que associados à lentidão do processo de conversão, não 

conseguem distinguir entre uma taxa de câmbio não estacionária e uma taxa de 

câmbio com lenta reversão para a paridade. Os autores argumentam que este 

baixo poder explanatório é devido majoritariamente à quantidade modesta de 

dados disponíveis para câmbio flutuante, na época somente os 10, 15 anos de 

evidências após a quebra de Bretton Woods.  Frankel (1988; 1990) se empenhou 

em calcular quantos anos de dados eram necessários para rejeitar a hipótese de  

                                                      
4 Segundo Kannebley (2003), testes que permitem a existência de quebras estruturais são 
particularmente interessantes para estimativas do caso brasileiro, que vivenciou nos anos 80 e 90 uma 
sequencia drástica de planos econômicos e mudanças nas políticas cambial, fiscal e monetária até a 
estabilização de facto com o tripé macroeconômico – câmbio flutuante, regime de superávit primário e 
metas de inflação. 
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raiz unitária a níveis de significância consistentes. As derivações feitas pelo autor 

sugerem que para uma relação bilateral a um nível de significância de 5% são 

necessários 72 anos de dados! Sugeriu-se, então, estimar séries mais longas, 

incorporando concomitantemente dados de períodos de câmbio fixo e flutuante. 

Ou então realizar estimativas para um conjunto de países, em formado de painel. 

 Curiosamente, Froot e Rogoff (1995) mencionam a real possibilidade de 

existência de viés nos testes devido ao efeito de Balassa-Samuelson, que será 

apresentado na seção 7. Não são diretamente comparáveis países ricos e países em 

desenvolvimento, que estão passando por mudança estruturais na relação de 

preço dos bens comercializáveis em relação ao não comercializáveis. De fato, 

testando a teoria do PPC entre o peso argentino e o dólar, e entre o peso e a libra 

para dados para o consumidor com uma amostra relativamente grande (entre 

1913 e 1988), os autores não conseguem rejeitar a hipótese nula de presença de 

raiz unitária. Nas palavras dos autores (1995, p. 17): “a tendência de longo prazo 

da PPC pode não ser aplicada para países cujas rendas relativas comparadas  ao 

resto do mundo vêm passando por mudanças radicais”. 

 A utilização de séries de tempo e testes de raiz unitária imprimiram uma 

mudança definitiva de paradigma nos estudos econométricos acerca da validade 

da Paridade do Poder de Compra. Durante a segunda metade da década de 80 e a 

primeira dos anos 90, os economistas buscaram contornar as limitações deste 

jovem arcabouço metodológico incorporando séries de tempo mais longas e 

concebendo testes de raiz unitária mais poderosos com especificações técnicas, 

como existência de lag e quebras estruturais (RINCON, 2011).  

 

2.4. Cointegração e vetor de correção de erros 

 No final dos anos 80, enquanto uma parcela de economistas se dedicavam 

a construir testes de raiz unitária mais robustos e aplicar séries com dados mais 

longos, Robert Engle e Clive Granger desenvolviam o método da cointegração, 

técnica exposta no artigo seminal de 1987 que lhe renderiam o Prêmio Nobel de 

Economia em 2003. O método objetiva testar se duas séries não estacionárias, 

quando diferenciadas d vezes (integradas de mesma ordem), produzem uma 

combinação linear que é de fato estacionária. Se afirmativo, se diz que as séries são 

cointegradas. Diagnostica-se que apesar de, por exemplo, os níveis de preço e o 

câmbio tenderem a se desviar um do outro, a não estacionariedade dos níveis de 

preço ofusca a não estacionariedade da taxa de câmbio, de modo que um 

relacionamento de longo prazo pode ser estabelecido. Esta propriedade, por sua  
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vez, valida a teoria da Paridade do Poder de Compra para o longo prazo (FROOT & 

ROGOFF, 1995). 

 O método de cointegração original de Engle e Granger é estruturado em 

volta de três procedimentos. Primeiramente se estima a equação da paridade, 

semelhante às gerações anteriores, com o objetivo de verificar a existência de raiz 

unitária nas séries. Caso os resultados indicarem rejeição da hipótese nula, parte-

se para a etapa seguinte, estimar por MQO a equação de cointegração com as 

variáveis integradas e salvar os resíduos da regressão: 

              
                                               (09) 

Onde   ,    e   
  denota o logaritmo natural das variáveis, que são integradas de 

mesma ordem. Segundo Sarno e Taylor (2001), tradicionalmente se usa primeira 

ou segunda diferença na cointegração da paridade, de modo que as variáveis são 

 ( ) ou  ( ). 

 O terceiro estágio consiste em realizar novos testes de raiz unitária para 

verificar se os resíduos da equação    são estacionários. A hipótese nula de não 

estacionariedade é     , enquanto a hipótese alternativa de estacionariedade é 

    . Estacionariedade dos termos de erro implica cointegração de      
  

com   , validando, assim, a teoria da Paridade do Poder de Compra como relação 

de longo prazo.  

 Perceba que o modelo não impõe        , pressuposto recorrente nas 

estimativas anteriores. Em contrapartida, se relaxa a restrição de simetria nos 

testes de raiz unitária, argumentam Froot e Rogoff (1995), pois o modelo apenas 

requere que para quaisquer valores dos parâmetros   e    haja uma combinação 

linear estacionária das variáveis   ,    e   
  integradas de mesma ordem. Excluir a 

restrição de simetria torna-se um instrumento muito poderoso, pois possibilita o 

teste da PPC para países com trajetórias de crescimento heterogêneas (TAYLOR, 

1998). Imagine, por exemplo, duas nações com níveis de preço para bens não 

comercializáveis distintos, devido à ausência de arbitragem internacional neste 

setor. Suponha, ainda, que os níveis de preço para bens comercializáveis seguem 

tendência semelhante, uma vez que estão sujeitos à arbitragem. Este fenômeno 

sugere que os índices de preço destas duas nações seguiram distintas trajetória ao 

longo do tempo, de modo que     . Utilizar o método de cointegração sem 

imposição de simetria dos estimadores estabelece, portanto, novas perspectivas na 

análise empírica da Paridade do Poder de Compra.  
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 Embora o mérito do método de cointegração de Engle e Granger (1987) 

seja nítido e direto, o modelo continua sem solucionar o viés de endogeneidade 

por simultaneidade presente na estimação por Mínimos Quadrados Ordinários. 

Estimando a equação de cointegração por máxima verossimilhança, técnica que 

elimina os efeitos de qual variável está do lado direito ou esquerdo da estimação, 

Johansen (1988) permite a existência de múltiplos vetores de correção de erros, o 

que admite, inclusive, testar a simetria e proporcionalidade dos estimadores com 

precisão. Salienta-se que o teste de Johansen (1998) pode sofrer de endogeneidade 

devido à omissão de variáveis relevantes, como aponta Rincon (2011). 

 Os estudos empíricos realizados nos últimos 20 anos empregando testes 

de cointegração apresentam uma miscelânea de resultados (FROOT & ROGOFF, 

1995). Em primeiro lugar, o método de cointegração e seus derivados possuem 

consistência claramente superior ao testes de raiz unitária da década de 80. E, 

naturalmente, são mais confiáveis à medida que se acrescenta um número maior 

de evidências às estimações. Não obstante, Sarno e Taylor (2001) observam que 

testes baseados em dados oriundos de países com câmbio flutuante negam com 

maior frequência a hipótese de cointegração do que aqueles com câmbio fixo. Em 

terceiro lugar, uma constatação consensual é a tendência a se aceitar com maior 

frequência a PPC usando preços ao produtor ao invés de preços ao consumidor, 

efeito discutindo anteriormente. 

 Neste contexto, Wanderlei (2011) efetuou um levantamento minucioso 

dos estudos produzidos para o caso brasileiro desde 2000576 aplicando os testes 

de cointegração de Engle-Granger e Johansen. O autor encontrou uma gama de 

resultados divergentes, consequência principalmente das considerações feitas, do 

índice utilizado e do tamanho da amostra de dados empregada. Dentre estes 

estudos, cabe salientar os resultados de Feijó e Morales (2008), Rincon (2011), 

Kannebley (2003) e Palaia e Holland (2009). 

 Feijó e Morales (2008) empregaram o Vetor de Correção de Erros de 

Johansen para testar a PPC entre o Brasil e os EUA, utilizando dados mensais do 

Índice de Preço por Atacado da FGV entre 1994 a 2006. Os autores aceitam a 

paridade para a época do câmbio fixo (1993 a 1999) e negam para o período de 

câmbio flutuante (1999 a2006), negando ainda a paridade quando testada a 

amostra completa de 1994 a 2006. Perceba que o resultado vai ao encontro dos  
 

                                                      
5 Veja Kannebley (2003) para uma revisão detalhada dos trabalhos elaborados antes de 2000. 
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pontos levantados por Sarno e Taylor (2001) principalmente no que diz respeito à 

tendência de se aceitar a paridade para testes utilizando preços ao produtor e 

amostras de períodos de câmbio fixo. 

 Em um trabalho recente, Rincon (2011) estimou a regressão com dados 

mensais de 1999 a 2009, período de câmbio flutuante, entre o Brasil e os EUA  pelo 

método de cointegração. O autor, todavia, inovou ao testar a hipótese da paridade 

tanto a nível agregado como a nível desagregado de preços, neste caso 

desagregando o índice entre o preço de bens comercializáveis (IPA) e não 

comercializáveis (resíduo encontrado após se descontar do IPC sua parcela de 

preços ao produtor). Outras desagregações que fogem ao escopo deste artigo, por 

exemplo, incluem a estimação do câmbio real dos bens comercializáveis e do 

câmbio real em preços dos comercializáveis relativos aos não comercializáveis. 

 Rincon prosseguiu examinando a estacionariedade dos resíduos por meio 

de testes de raiz unitária. Obtendo resultados desfavoráveis, procurou identificar 

relações de cointegração por meio do Vetor de Correção de Erros. Nesse sentido, o 

autor rejeitou a PPC quando estimada a regressão com os preços agregados dos 

bens comercializáveis e não comercializáveis. Somente conseguiu aceitar a PPC 

quando testada a cointegração apenas para o setor de bens comercializáveis, no 

entanto sem excluir do cálculo os bens não comercializáveis. O setor de bens não 

comercializáveis constituiu, portanto, parcela determinante dos desvios não 

estacionários da taxa de câmbio real, sendo os desvios dos bens comercializáveis 

estacionários. O mérito do trabalho de Rincon reside em empregar o método de 

desagregação dos índices de inflação, solucionando deste modo os problemas 

remanescentes de gerações anteriores. 

 Conforme salientado na seção 4, o tratamento dos testes de raiz unitária 

com quebras estruturais é peculiarmente importante para a conjuntura brasileira 

haja vista as inúmeros mudanças e planos econômicos que flagelaram o país até a 

estabilização. O primeiro teste da paridade admitindo a existência de quebras 

estruturais aplicado à economia brasileira foi elaborado por Kannebley (2003), 

seguindo a metodologia de Perron e Vogelsang (1998). Essencialmente, ao 

combinar o Vetor de Correção de Erros de Johansen com testes de quebras 

estruturais, encontrou-se um teste de cointegração no qual o vetor de cointegração 

muda nos períodos de quebra estrutural. O autor validou a versão relativa da 

paridade para todo o período da amostra, 1968 a 1994, e somente conseguiu 

validar a versão absoluta utilizando o IPA entre 1968 e 1978, período de 

aceleração inflacionaria. 
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 Embora tenham se distinguido de Kannebley (2003) ao empregarem 

dados trimestrais para as séries de preço ao consumidor (IPC/CPI) e ao produtor 

(IPA/PPI) de 1959 a 2004 entre o Brasil e os EUA,  Palaia e Holland (2009) 

utilizaram o mesmo método de cointegração com quebras estruturais. Com o 

objetivo de descobrir quando ocorrem os choques, os autores testaram as duas 

séries pelo método aditivo, o qual indica impacto imediato dos choques, e pelo 

método inovacional, o qual sugere impacto gradual dos choques. Diagnosticaram, 

então, que para a série de preços ao consumidor (IPC/CPI) as quebras estruturais 

estão mais relacionadas ao período de 1998 a 1999, sendo 1999 o ano no qual o 

Brasil abandonou o sistema de câmbio fixo. Para a série de preços ao produtor 

(IPA/PPI), o teste indica que as quebras não apresentam robustez e estão 

dispersas ao longo da amostra. Palaia e Holland, contudo, negam a PPC mesmo se 

beneficiando de uma amostra consideravelmente grande. 

 Em conclusão, o surgimento do método de cointegração e seus extensões 

potencializou o poder explanatório dos estudos elaborados para validar a PPC, 

logrando de modo geral resultados positivos, especialmente quando empregado 

índices de preços ao produtor. Uma dificuldade que se manteve envolve o lento 

tempo de reversão do câmbio ao nível de paridade, ponto que será desenvolvido 

com maior vigor nos modelos não lineares de previsão do câmbio.  

 

2.5. Incorporando não linearidades 

 Os modelos ilustrados nas subseções 2.2, 2.3 e 2.4 se assemelham quanto 

à linearidade imposta nas regressões estimadas. Em MQO, testes de raiz unitária e 

cointegração, as equações são todas aditivas e homogêneas de grau um, 

implicando uma estimativa linear da taxa de câmbio. Com exceção das estimativas 

por MQO, que nada sugerem quanto à dinâmica de reversão da taxa de câmbio em 

direção à paridade, as outras técnicas pressupõe que caso os resíduos sejam 

estacionários, após um choque de curto prazo o câmbio se reverterá à paridade 

com velocidade constante e contínua, independentemente do tamanho deste 

choque e dos eventuais desvios (SARNO & TAYLOR, 2001). 

 Sucessivas rejeições da teoria bem como resultados apontando para um 

tempo de retorno do câmbio à paridade demasiadamente alto, estimularam novos 

diagnósticos para o estudo da Paridade do Poder de Compra. Encontrou-se, então, 

que as hipóteses originais, como ausência de custos de transação, livre comércio, 

informação perfeita, homogeneidade dos bens, etc., acabam impondo não 

linearidades aos desvios da PPC. Ademais, advoga-se que o hiato na velocidade de  
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reversão dos bens comercializáveis, mais rápida haja vista a sujeição à arbitragem 

internacional, em relação ao setor de bens não comercializáveis, cuja velocidade é 

extremamente mais lenta, se configura como uma outra fonte de não linearidades. 

Um outro argumento é a viscosidade dos preços e salários, cujo tempo de 

ajustamento não é na maioria das vezes perfeitamente contínuo e é comumente 

limitado por decisões políticas.  

 Os efeitos restritivos destes entraves são há muito reconhecidos na 

literatura, que evoluiu nas últimas décadas propondo novas metodologias para 

superá-los. Neste momento, no entanto, o ponto determinante é reconhecer que 

estes entraves impõe não linearidades à equação da Paridade do Poder de Compra, 

de modo que o câmbio não se dirija ao nível de equilíbrio com velocidade contínua 

e constante. Pegue como exemplo o caso dos custos de menu. Caso haja 

consecutivas elevações nos preços de um insumo importado após diversas 

desvalorizações da taxa de câmbio, se as variações não forem 

desproporcionalmente elevadas, o gerente repassará este custo ao consumidor de 

modo agregado possivelmente em somente uma ou duas ocasiões ao longo do ano. 

Portanto, o preço doméstico somente convergirá para o nível internacional no 

momento do ajuste. Perceba, pois, que o ajustamento ao invés de ser constante e 

contínuo ao longo do ano, é não linear e descontínuo. Consequentemente, estes 

entraves contribuem decisivamente para as diversas rejeições da teoria em 

estudos lineares (SARNO & TAYLOR, 2001). 

 Nesse contexto, Granger e Terasvirta (1993) propuseram um modelo não 

linear autoregressivo com transição suavizada (STAR) que logo logrou imensa 

popularidade. A mecânica do modelo supõe uma velocidade de reversão da taxa de 

câmbio real ao nível da paridade mutável, variando proporcionalmente de acordo 

com o tamanho do próprio desvio em relação ao equilíbrio, em um processo de 

transição suavizada. Desse modo, a taxa de câmbio responderia a grandes desvios 

com uma velocidade de reversão para o equilíbrio de maior grandeza, ao passo 

que pequenos desvios, mais estáveis ao longo do tempo, provocariam 

comportamento explosivo. Custos de transação e demais barreiras à mobilidade 

internacional de bens, entretanto, implicam em desvios persistentes da taxa de 

câmbio em relação à paridade (SARNO & TAYLOR, 2001). 

 Os primeiros estudos empíricos utilizando o modelo STAR  vieram em 

1997 com Michael, Nobay e Peel e em 2001 com Sarno, Taylor e Peel. Os autores 

encontraram em ambos os casos estimativas consistentes com o modelo, 

validando a PPC. Para o caso brasileiro, Freixo e Barbosa (2004) empregaram 
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dados mensais do IPA e IPC de 1959 a 2004 entre o Brasil e os EUA, testando a 

linearidade e logo mais a estacionariedade da taxa de câmbio real em três 

períodos: entre 1959 e 1979, entre 1980 e 2004, e entre 1959 a 2004 (amostra 

completa). Os autores identificaram a presença de não linearidades em todos os 

períodos. Entre 1959 a 1979 identificou-se estacionariedade somente utilizando o 

IPA, não validando a PPC quando aplicado o IPC.  

 

2.6. Incorporando fatores reais 

 Uma crítica recorrente aos modelos descritos nas subseções 2.2 a 2.5 

consiste na ausência de variáveis reais no conjunto de variáveis explicativas. 

Conforme descrito, todas as equações, seja nas vertentes linear ou não linear, são 

regressões dos níveis de preço sobre a taxa de câmbio, abdicando do poder 

explanatório de componentes reais, como o crescimento do produto ou a relação 

dívida/PIB. Nesse sentido, a Paridade do Poder de Compra como delineada é uma 

teoria monetarista da determinação da taxa de câmbio, respaldando apenas em 

modificações das variáveis nominais nível de preços para explicar a evolução da 

taxa de câmbio. 

 Esta perspectiva vai de encontro à observação feita por Bela Balassa 

(1964) de que há uma correlação positiva entre o nível do produto e o nível 

agregado de preços, sugerindo que o câmbio será tão valorizado quanto mais rico 

for este país comparado às outras nações. O autor realizou uma cross-section para 

12 países industrializados para o ano de 1960, segundo a seguinte equação 

.
 

 

 

  /
 
    (    )                                                  (10) 

Onde   é a taxa de câmbio nominal, observada em 1960. 

 O resultado positivo encontrado pelo autor indica que variáveis reais 

afetam o nível de preços e, consequentemente, a taxa de câmbio, constatação 

distinta do que se argumentava na época. Balassa argumentou que esta 

peculiaridade era derivada de um hiato entre o grau de produtividade no setor de 

bens comercializáveis e no setor de bens não comercializáveis. Costumeiramente a 

produção se acelera mais rapidamente no setor dinâmico de bens comercializáveis 

(agricultura e indústria), em decorrência de inovações e progresso tecnológico, em 

contraste ao setor de bens não comercializáveis, notoriamente prestação de 

serviços. Este aumento de produtividade culmina em salário crescentes no setor 

de bens comercializáveis. Para evitar uma evasão de trabalhadores para o setor de 

bens comercializáveis, o setor de bens não comercializáveis – intensivo em traba- 
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lho e com produtividade estagnada – é compelido a subir seus preços relativos a 

fim de sustentar um aumento dos salários. Deste modo, salários e índice de preços 

sobem proporcionalmente nos países em crescimento, implicando uma taxa de 

câmbio mais valorizada em comparação a seu nível de Paridade do Poder de 

Compra. 

 Intuitivamente, a teoria de Balassa sugere que o preço de serviços e 

demais bens não comercializáveis tenderia a ser menor comparado a países menos 

produtivos. Por exemplo, a despeito do grau de produtividade na confecção de café 

ser semelhante em uma filial do Starbucks na Suíça e no Egito, a cafeteria 

desembolsará um salário maior a seu atendente suíço devido aos sensíveis custos 

de oportunidade que este trabalhador possui em um país altamente produtivo 

como a Suíça. Deste modo, é de se esperar que o Vanilla Latte seja mais caro na 

Suíça do que no Egito e, consequentemente, que o nível de preços na Suíça seja 

maior, sobrevalorizando sua moeda relativamente à PPC. 

 Em complemento ao estudo de Bela Balassa, Samuelson (1964) 

desenvolveu um modelo teórico no qual o nível de preços em países com taxas de 

crescimento elevadas sustentadas irão se acelerar em relação a países estagnados. 

Embora Samuelson tenha imposto hipóteses controvérsias, como perfeita 

mobilidade internacional de capitais, perfeita mobilidade interna de capital e 

trabalho, retornos constantes para os fatores de produção, a principal contribuição 

do seu modelo foi ter identificado corretamente que quaisquer variáveis reais que 

influenciam a taxa de câmbio dependem tão somente da oferta da produtividade 

do setor de bens comercializáveis. Efeitos correlacionados à demanda não 

interferem na trajetória da taxa de câmbio (FROOT & ROGOFF, 1995). 

 Estes dois trabalhos formalizaram o conhecido efeito Balassa-Samuelson 

que, em linhas gerais, supõe que os níveis de preços nos países ricos tendem a ser 

mais elevados comparando aos países mais pobres, conduzindo a uma taxa de 

câmbio mais valorizada relativamente ao nível de Paridade do Poder de Compra. 

 Embora o efeito Balassa-Samuelson tenha obtido grande repercussão e 

logrado uma aceitação consistente entre os economistas, o modelo naturalmente 

possui certas limitações. Em sua revisão bibliográfica, Officer (1976), por exemplo, 

observou que os resultados encontrados por Balassa são essencialmente 

dependentes do ano de 1960 e dos países escolhidos para a regressão. O autor 

testou econometricamente o efeito para outros grupos de países e durante outros 

períodos de tempo, encontrando resultados majoritariamente negativos à 

validação do efeito. De fato, Froot e Rogoff em um estudo de 1991 corroboraram a  
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hipótese de que inexiste uma correlação significante entre renda e níveis de preço 

dentro do grupo de países ricos, para um painel de 22 países da OCDE durante 39 

anos de dados. Summers e Heston (1991) argumentaram que estes resultados não 

invalidam o efeito totalmente, porque na realidade o que se observa é um 

significativo hiato entre os níveis de preços uma vez dividas as nações entre países 

ricos e pobres, mas não há uma grande correlação entre renda e níveis de preço 

entre os países dentro destes grupos. 

 Uma vasta gama de modelos estruturais surgiram nas últimas décadas 

alocando variáveis reais como explicativas em modelos de determinação da taxa 

de câmbio. Tome como exemplo os modelos pricing to market, de Krugman (1987) 

e Dornbusch (1987), que sugerem que bens semelhantes podem ter preços 

maiores em mercados altamente oligopolizados, haja vista que os produtores 

conseguem demarcar o preço do produto acima do custo marginal com relativa 

facilidade (SARNO & TAYLOR, 2001). De qualquer modo, o mérito destes trabalhos 

reside em modelar como variáveis reais influenciam a determinação do câmbio, 

antes entendido como fenômeno exclusivamente monetário. Variáveis explicativas 

possíveis de serem incorporadas à regressão, são, por exemplo, medidas de 

produtividade da economia e o grau médio de proteção tarifária. 

 

3. Dados 
 

 As estimativas se baseiam em dados mensais entre o Brasil e os Estados 

Unidos da América, país que até abril de 2009 era o maior parceiro comercial do 

Brasil. As amostras do modelo monetarista puro – incorporando somente o nível 

de preços para explicar a taxa de câmbio – variam de fevereiro de 1944 até 

outubro de 2012. Por sua vez, o modelo estrutural é mais limitado. Os testes 

incorporando o protecionismo comercial, proxy dado pela receitas efetivas de 

importação, se iniciam somente em janeiro de 1986, data do primeiro dado da 

referida proxy. 

 Os dados estão descritos abaixo e foram recolhidos por meio do IPEAdata 

<www.ipeadata.gov.br>. Nenhuma série foi ajustada sazonalmente. Os níveis de 

preços estrangeiros foram normalizadas em agosto de 1994 em consonância com 

o nível de preço interno, devido à estabilização monetária que se seguiu o Plano 

Real em junho de 1994. 
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   : Taxa de câmbio nominal (BRL / USD) média do período, venda, emitida 
pelo Banco Central do Brasil; 

       
: Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (FIPE) até 1990 e partir de então emitido pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV); 

      
: Nível de Preços ao Consumidor, baseado no Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC) da FGV. Os dados foram normalizados de modo que em 
agosto de 1994         ; 

       
: Índice de Preços ao Atacado (IPA), da FGV; 

      
: Nível de Preços ao Atacado, baseado no Índice de Preços ao Atacado 

(IPA), da FGV. Novamente, os dados foram normalizados de modo que em 
agosto de 1994         ; 

      
 

 
: Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos (Consumer Price 

Index, CPI), emitido pelo US Bureau of Labor Statistics (BLS); 
     

 
 
: Nível de Preços ao Consumidor  dos Estados Unidos, baseado no CPI. O 

autor normalizou os dados de modo que em agosto de 1994     
     . 

      
 

 
: Índice de Preços ao Produtor dos Estados Unidos (Producer Price 

Index, PPI), novamente emitido pelo US Bureau of Labor Statistics (US BLS); 
     

 
 
: Nível de Preços ao Produtor dos Estados Unidos, baseado no PPI. O 

autor normalizou os dados de modo que em agosto de 1994     
     ; 

  : Total de importação do Brasil em USD, dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

   : Total de receita alfandegária arrecadada pelo Brasil em BRL, emitido pela 
Receita Federal. 

 

 A figura 01 descreve a evolução da receita eficaz de importação, proxy 

para o protecionismo comercial, a partir do início de 1986 até outubro de 2012. O 

gráfico mostra um período relativamente estável entre 1986 e 1994, em que a 

variável aposta oscilou entre uma margem de 6% a 10% e posteriormente um 

crescimento após o Plano Real, que durou até 1999, quando o Brasil abandonou o 

sistema crawling-peg. Logo em seguida uma queda de 1999 a 2006, e outra 

caminhada, embora modesto, desde 2006. A receita efetiva imposto de importação 

é calculado através da metodologia Skiendziel (2008) proposta, conforme abaixo: 

  
(    ⁄ )

 
                                                            (  ) 

Denotando    como receita bruta total de importação do Brasil em reais (R$),    a 

taxa de venda média do câmbio nominal entre Brasil e EUA (R$/US$), e   a 

importação total brasileira em US$, para cada determinado período do tempo  . 
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Figura 01: Evolução da receita eficaz de importação 
Fonte: IPEdata (Receita Federal, MDIC, BCB) 

 
 A figura 02 destaca a evolução dos índices de inflação de 1944-2012 para 

o Brasil e os Estados Unidos. 
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Figura 02: Evolução dos índices de inflação de 1944 até 2012. Os quadrantes do 

lado esquerdo mostram os índices brasileiros, enquanto os do lado direito  
mostram os índices dos Estados Unidos. Os quadrantes superiores mostram os 
índices baseados em preços ao consumidor (IPC/CPI) enquanto os inferiores 

mostram os índices baseados em preços aos produtores (IPA/PPI). 
Fonte: IPEAdata (FIPE, FGV e Bureau of Labor Statistics). 

 

 Já a figura 03 expõe a evolução dos níveis de preço do Brasil e dos Estados 

Unidos, todos normalizadas em agosto de 1994. Note-se nos gráficos que antes da 

década de 1990 os níveis de preços do Brasil são tão baixos quanto zero devido às 

moedas corroídas pela intensificação do processo inflacionário, culminando em 

menores níveis de preço em comparação à década de 1990. Observe que os quatro 

eixos partem de uma escala mútua, o que ressalta, por sua vez, o caminho 

heterogêneo dos níveis de preços do Brasil e dos EUA. 

 

Figura 03: Evolução dos níveis de preço de 1944 até 2012 do Brasil e dos EUA. 
Os quadrantes do lado esquerdo mostram os índices brasileiros, enquanto os do 
lado direito  mostram os índices dos Estados Unidos. Os quadrantes superiores 
mostram os índices baseados em preços ao consumidor (IPC/CPI) enquanto os 
inferiores mostram os índices baseados em preços aos produtores (IPA/PPI). 

Fonte: IPEAdata (FIPE, FGV e Bureau of Labor Statistics). 
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Nesse sentido, a taxa de câmbio real é calculada através da equação abaixo: 

      
  

 

 

   

                                                          (  ) 

Sendo    a taxa de câmbio nominal R$/US$ para o período  ,    
o nível de preços 

do Brasil,   
 

 
o nível de preços dos EUA para o índice   escolhido, seja com base em 

preços ao consumidor ou ao produtor. A equação 12 pode ser calculada por 

logaritmo natural, em consonância com a equação 4: 

      .  
 

 
    

/                                                (13) 

Sendo    o logaritmo natural de   ,    de   ,   
 

 
 de   

 

 
 and    

 de    
. 

 Uma técnica adicional para medir a taxa de câmbio real é dada por Rincon 

(2001). De acordo com Betts e Kehoe (2008), Rincon desagrega os índices de preço 

para discernir quais itens contribuem mais vigorosamente para rejeitar a paridade 

nos testes de raiz unitária com níveis de preços agregados. 

 O principal argumento assemelha ao da subseção 2.5 no que tange às não-

linearidades existentes no setor de bens não comercializáveis. Uma vez que o 

processo de ajuste do setor de bens não comercializáveis é mais lento do que o 

sector de bens comercializáveis, a execução de um teste de raiz unitária com base 

em um nível de preços agregado deve provavelmente rejeitar a paridade devido às 

não-linearidades observadas. Isso pode ser verdade mesmo quando empregado 

índices baseados em preços aos produtor, porque existem múltiplos componentes 

destes índices por exemplo, que constituem bens não comercializáveis, tais como 

transporte, seguros, aluguel, comercialização de trabalho e despesas fiscais. A 

metodologia descrita por Rincon desagrega a taxa de câmbio real baseada em 

preços ao consumidor em dois componentes, o câmbio real baseado em preços ao 

produtor, chamado de taxa de câmbio real de bens transacionáveis, e os preços 

relativos dos bens não comercializáveis, 

  
    

 

    

 (  
    

 

    

) 4
    

    

    
 

    
 5                                          (  ) 

Em outras palavras,           . 

 A variância de cada componente é então mensurada. A importância de tal 

procedimento reside em identificar qual componente contribui mais fortemente 

para a variância inteira, ou seja, a variação da taxa de câmbio real desagregada dos 

bens não comercializáveis    . Uma pequena variação significa que os preços dos  
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bens não comercializáveis está oscilando menos do que os preços do setor dos 

bens comercializáveis, embora era esperado que oscilassem concomitantemente. 

Isto pode significar que choques de curto prazo são mais persistentes no setor não 

transacionável pois eles desaparecem mais lentamente em comparação com os 

setor de bens comercializáveis, em que a taxa de câmbio nominal converge mais 

rapidamente à paridade depois de um choque de curto prazo. Uma vez que um 

teste de raiz unidade padrão não admite não-linearidades, este tenderá a rejeitar a 

hipótese de PPC, a menos que haja uma desagregação como foi feito por Rincon. As 

correlações lineares e as variâncias desagregadas são calculados por: 

    (      )  
   (      )

√   (   )   (  )
                                   (  ) 

    (       )  
   (       )

√   (   )   (   )
                                 (  ) 

    (      )  
   (  )

   (  )     (   )
                                 (  ) 

    (       )  
   (   )

   (  )     (   )
                                (  ) 

 Os logaritmos naturais das taxas de câmbio reais calculados através das 

equações 13 e 14 estão ilustrados na figura 04 abaixo. Eles são, naturalmente, 

semelhantes aos resultados calculados sem desagregação. Observe na figura 04 

que até 1980 as taxas de câmbio reais baseadas em preços ao consumidor e ao 

produtor foram consistentemente diferente. As taxas de câmbio foram altamente 

correlacionados antes de 1980, embora houvesse uma diferença significativa entre 

elas. Atualmente a diferença é menor e eles estão caminhando concomitantemente, 

refletindo que os preços relativos dos bens não comercializáveis estão se 

aproximando dos bens comercializáveis. 

 A figura 04 apresenta uma variação elevada da taxa de câmbio real com 

base nos índices de preços ao consumidor a partir dos anos 80, devido ao processo 

de convergência dos preços do setor de bens não comerciáveis em direção ao setor 

de bens comerciáveis. Consequência da inflação, este fenômeno contribuiu para 

atrofiar o hiato existente entre as duas taxas de câmbio computadas. A taxa de 

câmbio real calculada por preços ao produtor, por outro lado, tem se comportado 

de forma moderada em toda a amostra até o início dos anos 200, período no qual o 

Brasil experimentou um influxo de capital estrangeiro. 
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Figura 04: evolução do logaritmo natural das taxas 
de  câmbio real entre 1944.02 e 2012.10 

Fonte: IPEAdata (FGV e Bureau of Labor Statistics) 
 

 Por sua vez, a figura 05 ilustra a primeira diferença das taxas de câmbio 

reais apresentadas na figura 04. Note que na taxa de câmbio baseada em preços ao 

consumidor a tendência de elevação é consistentemente impulsionada no início de 

1989, quando o Ministério da Fazenda estabeleceu o Plano Verão. Essa tendência 

se reduz até o abandono do regime de crawling-peg em janeiro de 1999, devido à 

âncora cambial estabelecida com o Plano Real. A partir de então os picos da linha 

se concentram em 2001, 2002 e 2003. Neste período de câmbio flutuante a taxa de 

câmbio nominal oscilou vigorosamente desde os anos 2000, em que o mundo viu a 

crise da bolha ponto.com, o default da Argentina, os atentados de 11 de Setembro, 

e o Brasil passou concomitantemente por uma crise de energia e por uma eleição 

conturbada que levou o Partido dos Trabalhadores ao poder. Nesse contexto a taxa 

de câmbio nominal se desvalorizou drasticamente. 
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Figura 05: primeira diferença das taxas de câmbio reais baseadas 

em preços ao consumidor e ao produtor, entre 1944.02 e 2012.10. 

Fonte: IPEAdata (FGV, FIPE e BLS). Cálculo próprio. 

 

 As variações das taxas de câmbio reais dos setores comercializáveis e não 

comercializáveis são dadas na figura 06, que revela que a taxa de câmbio real de 

bens não comercializáveis oscilou moderadamente entre 1944 e 1984, muito entre 

1985 e julho de 1994, ligeiramente entre agosto de 1994 e 1998 e moderadamente 

a partir de 1999. Estas variabilidades são claramente observadas na figura 04. 

Durante a totalidade da amostra,     oscilou moderadamente. 

 Durante o primeiro período,    oscilou moderadamente e mal se moveu. 

Isso explica por que a oscilação de    explica 97% da variabilidade em    . Uma 

vez que    variou moderadamente, assim o fez    .  Durante o início dos anos 50 e 

meados da década de 80 os preços domésticos dos bens comercializáveis e dos não 

comercializáveis andaram concomitantemente, de modo que os preços relativos 

dos bens não comercializáveis foram quase constantes, deixando a variância de    

explicar a trajetória de    . 

 Por outro lado, houve alguma variação nos preços relativos dos bens não 

comercializáveis entre 1985 e julho de 1994, devido aos ecos da crise energética 

de 1979, da alta da taxa de juros dos EUA subsequentemente e da década perdida 

(Kannebley, 2003). Na figura 04 esta variação em     é evidenciada na redução da 

distância entre    e    .    também oscilou moderadamente. 
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 Durante o terceiro período, o sistema de câmbio fixo com crawling-peg, a 

pequena variabilidade em     é explicada principalmente pela variabilidade em 

   . Consequentemente, o hiato aumentou durante este período. Como    foi 

majoritariamente fixo, é natural que sua variação tenha sido insignificante. 

 Desde 1999, a taxa de câmbio real desagregada do setor transacionável 

tem oscilado mais que os preços relativos dos bens não comercializáveis    . Isto é 

verdadeiro especialmente desde os meados dos anos 2000, quando o boom das 

commodities ampliou a entrada de dólares no país, valorizando o real. O processo 

de crescimento brasileiro também alcançou o setor de bens não comerciáveis, 

cujos preços também aumentaram, culminando em um     quase constante. Não 

obstante,    explica majoritariamente a variabilidade observada em    . De fato, 

essa tendência é claramente notada por meio da alta correlação entre    e     na 

figura 4. 

 
Intervalo    (   )    (  )    (   )     (      )     (       ) 

1944.02 to 

1984.12 
0,014 0,079 0,002 0,970 0,030 

1985.01 to 

1994.07 
0,047 0,077 0,089 0,465 0,535 

1994.08 to 

1998.12 
0,002 0,001 0,004 0,214 0,786 

1999.01 to 

2012.10 
0,097 0,072 0,014 0,835 0,165 

1944.02 to 

2012.12 
0,143 0,110 0,172 0,390 0,610 

 
Figura 06: variâncias desagregadas de    ,    e    . Veja as equações 15 a 18. 

Fonte: IPEAdata (FGV e Bureau of Labor Statistics). Cálculo próprio. 
 

 Como salientado, incorporar a receita eficaz de importação   na taxa de 

câmbio real é uma possibilidade para ponderar se o protecionismo comercial 

influencia na trajetória da taxa de câmbio real. O procedimento se resume a 

multiplicar o nível de preços estrangeiro por (   ). Intuitivamente, imagine que 

o preço do iPhone no Estados Unidos é US$ 500,00. Se a taxa nominal de câmbio 

for US$1,00 = R$2,00 e a proxy   igual a 50%, então é direto que o preço do iPhone 

no Brasil é igual a R$1.500,00. Expandindo este raciocínio para toda a economia, as 

equações 12 e 14 são modificadas como a seguir: 
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 Note-se uma forte hipótese por atrás das equações 19 e 20. Elas assumem 

que    pondera todo o nível de preços, toda a economia, não somente o setor dos 

bens comercializáveis, lembrando que mesmo o índice de preços ao produtor tem 

componentes não comercializáveis. Desse modo, as conclusões devem ser feitas 

com cautela. 

 As taxas de câmbio real incorporando   como proxy para o protecionismo 

comercial se assemelham com as taxas originais plotadas na figura 04. Elas são 

ligeiramente deslocadas para cima, implicando uma desvalorização das novas 

taxas de câmbio vis-à-vis o original, fenômeno de fato esperado. 

 

4. Metodologia 
 

 Essa seção é dividida de acordo com os procedimentos econométricos a 

serem aplicados para examinar a Paridade do Poder de Compra para o Brasil: 

identificação, testes de normalidade e heterocedasticidade, testes de raiz unitária 

e, por fim, análise de cointegração.  

 

4.1. Identificação e escolha da defasagem 
 Esse estágio inicial compreende a identificação da série temporal e logo 

em seguida a determinação da estrutura da defasagem. Uma série temporal pode 

ser autoregressiva (AR), médias-moveis (MA), autoregressiva com médias móveis 

(ARMA) e por fim autoregressiva integrada com médias móveis (ARIMA). Séries de 

tempo macroeconômicas simples são normalmente autoregressiva. Isso significa 

que elas seguem a estrutura abaixo 

  ( )                                                      (  ) 
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Sendo   o número de defasagens incluídas na equação e    um ruído branco, ou 

seja, um termo de erro com média zero, variância constante e sem autocorrelação.  

 A técnica de identificação mais simples constitui analisar graficamente as 

funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de cada série temporal. Um 

decaimento exponencial na função de autocorrelação indica um processo AR, de 

modo que a função de autocorrelação parcial deve ser avaliada subsequentemente 

para se determinar a estrutura da defasagem. Uma outra estrutura da função de 

autocorrelação possivelmente evidencia a presença de médias-móveis. 

 Identificação por meio de análise gráfica das funções de autocorrelação e 

autocorrelação parcial pode ser enganosa de vez em quando, especialmente para 

identificar processos ARMA. Nesse contexto, recomenda-se suplementar a análise 

gráfica com a estatística Ljung-Box, que é dada por meio da equação abaixo: 

   (   )∑
 ̂ 

 

   

 

   

   
 
    

                                        (  ) 

Sendo   o número de observações da série,   o número máximo de lag testados,  ̂ 
  

a autocorrelação da amostra. A expressão do lado direito denota a convergência 

em direção a uma distribuição qui-quadrada com n graus de liberdade. Testa-se 

então a hipótese nula ∑  ̂ 
  

      e a alternativa ∑  ̂ 
  

     .  Uma rejeição da 

hipótese nula implica que pelo menos uma autocorrelação não é nula, apontando a 

existência de um processo ARMA. 

 Para confirmar a estrutura da defasagem, a literatura emprega critérios de 

informação, um método que analisa o impacto adicional de uma defasagem na 

soma dos quadrados dos resíduos. Os três critérios mais utilizados são o Critério 

Bayesiano de Schwarz (SBC), o Critério de Informação Akaike (AIC) e o teste de 

Hannan-Quinn (HQ), respectivamente dados pelas expressões abaixo: 

   (   )     ̂   
   

 
                                              (  ) 

Sendo 

 ̂  
∑  ̂  

   

 
                                                           (  ) 

 Se a série temporal possuir um termo constante,        . Caso 

contrário      . 
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   (   )     ̂   
 

 
                                                  (  ) 

  (   )     ̂   
 

 
                                                (  ) 

 Calcula-se a seguir os critérios acima para diversas defasagens. O número 

selecionado é aquele que retorna em cada critério o menor valor. 

 Usualmente os critérios BIC e o HQ  são assintoticamente consistentes, 

embora o BIC retorne valores mais altos que o HQ. Não obstante, o BIC tende a ser 

mais parcimonioso que o AIC, que é mais eficaz em amostras menores (SILVEIRA 

BUENO, 2011). 

 Schwartz (1989) sugere a seguinte regra para determinar o número 

máximo de defasagens testadas pelos critérios de informação: 

        [  (
 

   
)

 
 
]                                           (  ) 

Onde int denota a parte integral da expressão em colchetes. 

 Uma alternativa para aumentar o poder dos critérios de informação é 

dada por Ng e Perron (2001). Eles modificam cada critério substituindo   por 

(   ) nos critérios, onde   é dado por 

   ̂ ∑
(    

 ) 

 ̂ 
 

 

        

                                               (  ) 

Sendo 

 ̂ 
  ∑

  ̂  
 

      

 

 

        

                                             (  ) 

Desse modo os critérios passam a ser conhecidos como modificados, adicionando a 

consonante M aos acrônimos dos critérios: MBIC, MAIC e MHQ. 

 Em consonância com Ng e Perron (2001) e Rincon (2011), as estimativas 

do artigo são baseadas nos três critérios modificados, MBIC, MAIC e MHQ. Cabe 

salientar que havendo divergência entre os resultados retornados pelos critérios, o 

critério preferencialmente utilizado é o MBIC, em conformidade com Silveira 

Bueno (2011). 
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4.2. Diagnóstico dos resíduos 

 Antes de testar a estacionariedade, o termo de erro será analisado quanto 

a sua normalidade e a autocorrelação e heterocedasticidade. Essas características 

não rejeitam ou corroboram diretamente a hipótese de PPC, embora indicam como 

o erro se comporta ao longo da amostra. O teste empregado para normalidade é o 

Jarque-Bera, para analisar a autocorrelação emprega-se o teste Breusch-Godfrey e, 

por fim, o teste ARCH-LM é utilizado para examinar a homocedasticidade. 

 

4.2.1. Teste Jarque-Bera (normalidade) 

 A distribuição normal é simétrica e sua curtose é igual a três. O teste de 

Jarque-Bera testa, portanto, se a assimetria da amostra é igual a zero e a curtose 

igual a três, por meio da seguinte equação: 

    
 

 
 6
∑ (  ̂

 )  
   

 
7

 

  
 

  
 6
∑ (  ̂

 )  
   

 
7

 

  
 
     

                               (  ) 

 A hipótese nula é     (  
 )       (  

 )     Rejeitá-la significa que o 

termo de erro da série de tempo não possui distribuição normal. Por outro lado, 

corroborar a hipótese nula não implica que a distribuição é normal, mas sim que o 

terceiro e o quarto momentos da distribuição do termo de erro é similar à normal. 

Contudo, rejeitar ou não a ausência de normalidade é suficiente para os propósitos 

do trabalho. 

 

4.2.2. Teste Breusch-Godfrey (autocorrelação) 

 O teste Breusch-Godfrey consiste em regredir por MQO uma equação na 

qual os erros passados explicam o erro presente, de modo que 

  ̂      ̂       ̂         ̂                                     (  ) 

                                                             (  ) 

 Não rejeitar a hipótese nula dada na equação 33 indica ausência de auto-

correlação nos resíduos. 

 

4.2.3. Teste ARCH-LM (heterocedasticidade condicional) 

 O teste ARCH-LM objetiva avaliar se há heterocedasticidade condicional 

na série de tempo estimada. O procedimento é similar ao teste Breusch-Godfrey, a 

diferença consiste em elevar ao quadrado os resíduos estimados, como evidente 

na equação 34. 
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  ̂
      ̂  

      ̂  
        ̂  

                                  (  ) 

                                                               (  ) 

 Perceba que a hipótese nula é a mesma. Não rejeitá-la implica na ausência 

de heterocedasticidade condicional nos resíduos. 

 

4.3. Testes de raiz unitária 

 Conforme descrito na subseção 2.3, nas últimas décadas a hipótese da PPC 

vem sendo rejeitada para um país caso a série temporal da sua taxa de câmbio real 

possuir uma ou múltiplas raízes unitárias. Economicamente, a presença de raiz 

unitária em uma série temporal indica que a taxa de câmbio real é determina mais 

inercialmente do que por seus fundamentos, de modo que choques de curto-prazo 

tendem a se perpetuar ao longo do tempo, o que impede a convergência do câmbio 

em relação ao nível de paridade. Estatisticamente, raiz unitárias são sintomas de 

processos com médias móveis e variância não constante do termo de erro. Perceba 

que isso implica automaticamente heterocedasticidade, uma vez que    (  )    . 

 Nesse trabalho dois testes tradicionais de raiz unitária serão utilizados, o 

teste Dickey-Fueller Aumentado (ADF) e o teste DF-GLS, que filtra os componentes 

determinísticos da série antes de aplicar o teste ADF.  

 

4.3.1. Dickey-Fueller Aumentado (ADF) 

 O teste original de Dickey-Fueller (1979) envolve testar a presença de raiz 

unitária em um processo autoregressivo com uma defasagem e um termo de erro 

ruído branco, como exposto na equação 36. 

                                                                      (  ) 

No qual a hipótese de raiz unitária é    .     implica que a variância da série 

temporal explode, se comportando como um passeio aleatório.  

 Consequentemente, a versão relativa (primeira diferença) é dada por: 

    (   )                                                    (  ) 

Sendo a hipótese nula (   )         . 

 Duas desvantagens no modelo de Dickey-Fueller consistem a limitação a 

somente uma defasagem e a imposição do termo de erro como ruído branco. Nesse 

sentido, o teste de Dickey-Fueller Aumentado foi desenhado para superar estes 

problemas, ampliando o poder explanatório do teste. 
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 A mecânica do teste ADF consiste, portanto, em incluir a quantidade de 

defasagens necessárias para não se rejeitar a estacionariedade por falta de termos 

defasados. O teste é calculado por meio da equação 38. 

                  ( )                                  (  ) 

 Sua primeira diferença é dada pela equação abaixo 

                ( )                                        (  ) 

Onde    é um termo constante,     um termo determinístico (tendência),        

um termo autoregressivo   ( ) (uma defasagem),   um operador de defasagens, 

 ( ) um polinômio de p graus. Já    é o termo constante em primeira diferença, 

       ⁄       .         é o termo autoregressivo em primeira diferença e 

 ( )      o operador de defasagens em primeira diferença.    é o termo de erro. 

 As hipóteses nulas são, respectivamente,     e     . Para corroborar 

a PPC para uma nação as hipóteses alternativas     e      devem ser aceitas 

em detrimento da hipótese nula de raiz unitária.  

 

4.3.2. Teste DF-GLS 

 Uma limitação do teste ADF consiste em não rejeições costumeiras da 

hipótese nula de raiz unitária quando na realidade a hipótese não é verdadeira, 

violando em contrapartida o poder do teste. Uma simulação conduzida por Ng e 

Perron (1996) demonstra que em 74,2% das amostras o ADF validou a hipótese 

nula quando ela era falsa, possuindo portanto um poder de apenas 25,8%. 

 Nessa conjuntura, Elliot, Rothemberg e Stock (1996) argumentam que o 

poder do teste é aumentado quando os componentes determinísticos (tendência) 

são removidos das séries, originando uma versão atualizada do teste ADF cunhada 

de teste DF-GLS. O teste é conduzido em quatro etapas. 

 

1. Substituir a série de tempo *  +   
  por *  

 ̅    
 ̅+   

  *   (   ̅ )  +   
  

dado  ̅      ⁄ ; 

2. Minimizar a equação 39 após as alterações descritas na etapa 1 em termos 

de  ̂( ̅): 

 ( ̅)     
{ ̂( ̅)}

   

 
[  

 ̅   ̂( ̅)   
 ̅]

 
[  

 ̅   ̂( ̅)   
 ̅]                          (  ) 
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3. Calcular a série temporal sem a tendência (d): 

  
      ̂( ̅)                                                          (  ) 

4. Empregar o teste DF-GLS sob a hipótese nula        : 

   
           

   ( )    
                                           (  ) 

 A literatura até então reconhece o aumento no poder explanatório provido 
pelo teste DF-GLS quando este filtra os componentes determinísticos (tendência) 
antes de aplicar o teste ADF. 
 
4.4. Cointegração 
 Se uma série temporal for não estacionária, uma implicação consiste na 

presença de uma tendência estocástica. Essa tendência prevalecente ( ) é uma 

combinação linear das tendências estocásticas de cada variável    (  ), em termos 

matemáticos                   . Isso alude que a tendência estocástica 

de uma variável pode contrastar com a tendência estocástica de outra variável, é 

apenas necessário que a soma ponderada dos    retorne uma combinação  . 

 As taxas de câmbio real calculadas são compostas pelo câmbio nominal, 

pelos níveis de preços domésticos (     ou     ), pelos níveis de preço estrangeiros 

(    
  ou     

 ) e duas delas por uma proxy para o protecionismo cambial. Rejeitar a 

estacionariedade significa que a taxa de câmbio calculada possui uma tendência 

estocástica  , mas não significa que todas as variáveis também possuem de fato e 

mesmo se possuírem que elas são iguais(          ). O teste de cointegração 

almeja testar a última condição, uma vez que um resultado positiva significa que 

apesar da série completa não ser estacionária, suas variáveis podem possuir um 

relacionamento de longo-prazo. 

 O método de cointegração é uma ferramenta interessante em termos da 

Paridade do Poder de Compra. Relembrando que corroborar a PPC significa que a 

taxa de câmbio tende a convergir para o nível da paridade apesar da existência de 

choques exógenos de curto-prazo que deslocam a taxa de câmbio. Isso, no entanto, 

não é verdade se o termo de erro não é estacionário. Mesmo nesse contexto, a taxa 

de câmbio nominal, os níveis de preço doméstico e estrangeiro e a proxy para o 

protecionismo podem caminhar em sintonia – certamente não perfeitamente uma 

vez que os erros não são estacionários – quando estas variáveis são diferenciadas 

d vezes. Elas são ditas cointegradas, evidenciando um relacionamento de longo-

prazo e corroborando a hipótese da Paridade do Poder de Compra para um país 

qualquer. 
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 Em termos formais, os elementos de um vetor    são ditos cointegrados de 

ordem(   ), denotados por      (   ), quando todos os elementos de    são 

integrados de mesma ordem  , i.e. são  ( ), e quando existe pelo menos um vetor 

não nulo   tal que      
     (   )     (ENGLE e GRANGER, 1987; 

CAMPBELL e PERRON, 1991). No curto prazo, por um lado, é provável que todos 

os elementos se desviam da movimento em comum, de modo que      
     

denota um erro de equilíbrio. Por outro lado, no longo-prazo todos os elementos 

estabelecem um relacionamento comum, de modo que   
    , i.e. os elementos 

diferenciados d vezes de    geram resíduos estacionários quando multiplicados 

por um vetor não nulo  . 

 O método original de cointegração de Engle e Granger (1987) é, então, 

testado por meio de três procedimentos: 

 

1. Empregar o teste de raiz unitária especial de Engle e Granger para cada 

variável  ( ), observando se de fato a hipótese de raiz unitária é rejeitada; 

2. Estimar a condição de cointegração, salvando os resíduos  ̂ ; 

3. Aplicar o teste de raiz unitária selecionado sobre os resíduos  ̂ , testando 

como hipótese nula      e/ou     : 

 ̂        ̂     ( )  ̂                                          (  ) 

 ̂ 
        ̂   

   ( )  ̂   
                                        (  ) 

  

 Os valores críticos da análise de cointegração são diferentes dos testes de 

raiz unitária como o ADF e o DF-GLS. Eles dependem do número de observações e 

de variáveis cointegradas e da presença ou ausência de constante e tendência na 

série temporal cointegradas e na série dos resíduos  ̂ . MacKinnon (1991) provê 

estes pontos críticos, embora os programas econométricos recentes já os relata 

automaticamente. Não rejeitar a hipótese de raiz unitária significa que os resíduos 

  não são estacionários e portanto as variáveis de interesse não cointegram. 

 Estimar a cointegração de Engle e Granger  com vetores autoregressivos 

esbarra em uma limitação, o fato dos resíduos de cointegração    serem omitidos. 

Engle e Granger propõem então o uso de um vetor de correção de erros (VEC) para 

contornar este problema, substituindo o operador de defasagens por uma matriz 

 ( ) tal que 

 ( )    ∑      

 

   

                                                 (  ) 
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 Engle e Granger em seguida decompõe a matriz   em dois componentes, a 

matriz de ajustamento  , com   vetores de ajustamento, e a matriz de cointegração 

 , com   vetores de cointegração. A condição   ( )    implica que     e que  

      ( )     , de modo que existem matrizes   e   de dimensões       tal 

que      . A matriz   sintetiza a velocidade de ajustamento dinâmico da taxa de 

câmbio real em direção ao seu nível de paridade, como mencionado na seção 2, de 

modo que valores grandes significam que o hiato de curto prazo está se fechando 

mais rapidamente. 

 Utilizando estimação por máxima verossimilhança, os testes de Johansen 

são estruturados para identificar o posto da matriz   e em seguida avaliar o vetor 

de cointegração  , enfatizando que o posto de   é igual a  , o número de vetores 

de cointegração na matriz  . Existem então três resultados interessantes de ser 

analisados. Em primeiro lugar,     implica que todas as variáveis testadas são 

estacionárias, tornando desnecessário o procedimento de cointegração.  Contudo, 

      é sinal de um processo de cointegração bem sucedido. Em terceiro e 

último lugar,     e consequentemente       indicam a existência de uma ou 

múltiplas raízes unitárias nas equações 43 e 44, culminando em não cointegração 

entre as variáveis de interesse. Uma vez que o método de cointegração almeja 

estabelecer uma combinação linear independente entre as variáveis, seu sucesso 

depende do posto da matriz   ser maior que zero. Ele somente será igual a zero se 

não existir na matriz nenhum vetor linearmente independente. 

 Johansen estabelece dois mecanismos para avaliar a variável de interesse 

 , os testes do traço e do máximo autovalor. Os dois testes reconhecem que o 

determinante da matriz   pode ser calculado multiplicando os autovalores de  , 

que são encontrados ao se maximizar o vetor de correção de erros. A estatística 

dos testes é dada por 

 ( )     ∑   (   ̂ )

 

     

                                         (  ) 

Sendo  ̂  os autovalores calculados. As hipóteses são                     . 

 Pequenos autovalores e uma estatística pequena no teste do traço indicam 

falha na cointegração, não rejeitando a hipótese nula. Grandes e negativos valores 

rejeitam a hipótese nula e corroboram a cointegração. 

 Por sua vez, a estatísticas do teste de máximo autovalores é dada por 

  ( )       (   ̂   )                                         (  ) 
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Onde  ̂    é o máximo autovalor significativo estatisticamente que gera um vetor 

de cointegração. As hipóteses são                        . Semelhante ao teste 

do traço acima descrito, quanto maior é a estatística do teste de máximo autovalor, 

mais vigorosamente    é rejeitado. 

 Os valores críticos dos testes do traço e de autovalores de Johansen estão 

disponíveis em MacKinnon, Haug e Michelis (1999), embora novamente os 

programas econométricos os reportam automaticamente. Todo o procedimento de 

estimação dos testes de Johansen estão disponíveis em Johansen (1988) bem como 

em livros textos padrão, como Hamilton (1994) e Silveira Bueno (2011). 

 

5. Estimação 
 

 A seção 5 segue a mesma estrutura da seção 4, divida em identificação e 

seleção do número de defasagens, diagnóstico dos resíduos, testes de raiz unitária 

ADF e DF-GLS e análise de cointegração. 

 

5.1. Identificação e estrutura da defasagem 

 Por meio da equação 25 o número máximo de defasagens a serem testadas 

foi estimado em 20 para a amostra total de 1944.02 a 2012.10. Incluindo a proxy   

o número máximo de defasagens para esta amostra completa foi estimado em 16. 

Para o primeiro intervalo, de 1944.02 a 1985.12,o      foi estimado em 18, já para 

o segundo intervalo, de 1986.01 a 1994.07, este valor é igual a 12. Para o terceiro 

intervalo, de 1994.08 a 1998.12, o número máximo de defasagens testados é 10. 

Por fim, o      para o quarto período, 1999.01 a 2012.10, foi estimado em 13. 

 Os resultados da análise gráfica examinando as funções de autocorrelação 

e autocorrelação parcial dos logaritmos naturais da taxa de câmbio real calculadas 

em preços ao consumidor e ao produtor e incluindo ou não a proxy para o grau de 

protecionismo comercial sugerem que as quatro séries temporais sejam estimadas 

por processos autoregressivos (AR) em nível e como processos autoregressivos 

com médias-moveis (ARMA) quando computadas em primeira diferença, como 

exposto nas figuras 07 e 08. 

 Embora esperado, esse resultado evidencia que provavelmente o termo de 

erro não é um ruído branco, porque uma das características que distingue um AR 

de um ARMA é exatamente os resíduos não serem um ruído branco. Isso significa 

que os resíduos violam ou a estacionariedade, a homocedasticidade ou a ausência 

de autocorrelação. Ou todos.  
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Sample  (       )   (       )  (       )   (       ) 

1944.02 to 

1984.12 
AR(2) - AR(1) - 

1985.01 to 

1994.07 
AR(1) AR(1) AR(1) AR(1) 

1994.08 to 

1998.12 
AR(2) AR(1) AR(1) AR(1) 

1999.01 to 

2012.10 
AR(2) AR(2) AR(2) AR(2) 

1944.02 to 

2012.12 
AR(2) AR(2) AR(2) AR(2) 

 
 

Sample  (       )   (       )  (       )   (       ) 

1944.02 to 

1984.12 
ARMA(1,1) - ARMA(1,1) - 

1985.01 to 

1994.07 
0 0 0 0 

1994.08 to 

1998.12 
ARMA(2,1) ARMA(1,1) ARMA(1,1) ARMA(1,1) 

1999.01 to 

2012.10 
ARMA(2,1) ARMA(2,1) ARMA(2,1) ARMA(2,1) 

1944.02 to 

2012.12 
ARMA(2,1) ARMA(1,1) ARMA(1,1) ARMA(3,1) 

 
Figuras 07 e 08: resultados da identificação das funções de autocorrelação e 

autocorrelação parcial dos logaritmos naturais das quatro taxas de câmbio 

real em nível (figura 07) e em primeira diferença (figura 08). Cálculo próprio. 

 

 Para averiguar se os logaritmos naturais da taxa de câmbio real seguem 

um processo AR ou ARMA emprega-se o teste Ljung-Box, descrito na equação 23. O 

teste Ljung-Box é aplicado somente para a estimação em primeira diferença, uma 

vez que somente estas estimações apontaram em direção a um processo ARMA. O 

teste se resume então a comparar as estatísticas Q  disponíveis junto às funções de 

autocorrelação e autocorrelação parcial.  
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 Se a estatística Q exceder seu respectivo valor crítico – descritos na figura 

09 –, a hipótese nula de zero autocorrelação entre os resíduos é rejeitada, o que 

implica na existência de um processo ARMA. Ou ARIMA caso os erros não sejam 

estacionários. De modo geral, a ausência de autocorrelação dos erros foi rejeitada 

para todas as séries e amostras menos para a  (       ) entre 1985.01 a 1994.07. 

 
Degrees of 

Freedom 
10% 5% 1% 

10 15.99 18.31 23.21 

12 18.55 21.03 26.22 

13 19.81 22.36 27.69 

16 23.54 26.30 32.00 

18 25.99 28.87 34.80 

20 28.41 31.41 37.57 

 
Figura 09: valores críticos da distribuição qui-quadrado do teste Ljung-Box 

 

 Para identificar corretamente a estrutura da defasagem de cada série são 

empregados os critérios modificados MBIC, MAIC e MHQ. Os resultados estão 

expostos na figura 10, embora seja necessário salientar que eles não constituem o 

resultado final, uma vez que a não rejeição das hipóteses nulas de raiz unitária 

implicam que os processos ARMA são na verdade processos ARIMA. 

 
Sample  (       )   (       )  (       )   (       ) 

1944.02 to 

1984.12 
ARMA(3,1) - ARMA(1,1) - 

1985.01 to 

1994.07 
AR(1) ARMA(2,1) ARMA(1,1) ARMA(1,1) 

1994.08 to 

1998.12 
ARMA(3,1) ARMA(2,1) ARMA(3,1) ARMA(2,1) 

1999.01 to 

2012.10 
ARMA(1,1) ARMA(1,1) ARMA(1,1) ARMA(1,1) 

1944.02 to 

2012.12 
ARMA(3,1) ARMA(1,1) ARMA(1,1) ARMA(2,1) 

 
Figuras 10: resultados do teste Ljung-Box e dos critérios de informação. 

 



  

 

 
285 

Paridade do poder de compra e a taxa de câmbio brasileira 

 

5.2. Diagnóstico dos resíduos 

 As hipóteses de normalidade, homocedasticidade e zero autocorrelação 

são testadas respectivamente por meio dos testes Jarque-Bera, Breusch-Godfrey e 

ARCH-LM. Cabe salientar que a rejeição das hipóteses nulas não culmina, contudo, 

em ausência de estacionariedade dos resíduos. A importância destes testes reside 

em analisar como os resíduos se comportam ao longo das amostras.  

 

5.2.1. Teste Jarque-Bera 

 O teste Jarque-Bera reporta consistentes rejeições da hipótese nula de 

distribuição normal para todas as séries e amostras com exceção das taxas de 

câmbio real dadas por preços ao consumidor, com ou sem a proxy para o grau de 

protecionismo comercial – entre 1986.01 a 1997.07. Conforme mencionado nas 

seções 2 e 3, esse período testemunhou uma rápida convergência do câmbio real 

baseado em preços ao consumidor em direção ao câmbio baseado em preços ao 

produtor. A ausência de normalidade não implica ausência de estacionariedade, 

entretanto.  

 

Sample  (       )   (       )  (       )   (       ) 

1944.02 to 

1984.12 
37,19 *** - 138,51 *** - 

1985.01 to 

1994.07 
2,37 2,47 7,86 *** 7,54 *** 

1994.08 to 

1998.12 
18,54 *** 9,17 *** 43,69 *** 20,33 *** 

1999.01 to 

2012.10 
13,45 *** 14,01 *** 6,10 *** 6,64 **** 

1944.02 to 

2012.12 
53,70 *** 9,83 *** 56,15 *** 17,49 *** 

 

Figura 11: resultado dos testes Jarque-Bera indicando a presença 

ou ausência de uma distribuição normal no termo de erro. 

 

5.2.2. Testes Breusch-Godfrey (autocorrelação) e ARCH-LM (heterocedasticidade) 

 Os testes Breusch-Godfrey e ARCH-LM não rejeitaram as hipóteses nula de 

ausência de autocorrelação e de heterocedasticidade condicional para as variáveis 

e amostras. Os resultados estão disponíveis mediante solicitação. 
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5.3. Testes de raiz unitária 

 Testar a estacionariedade dos resíduos das séries da taxa de câmbio é a 

maior evidência para corroborar ou rejeitar a hipótese da Paridade do Poder de 

Compra para um determinado país. Em consonância com a metodologia exposta na 

subseção 4.3, os testes de raiz unitária ADF e DF-GLS foram aplicados para as 

quatro taxas de câmbio real – baseadas em preços ao consumidor ou ao produtor e 

incluindo ou não a receita eficaz de importação  . Eles variam de fevereiro de 1944 

até outubro de 2012, embora a amostra completa das taxas de câmbio incluindo a 

proxy   se iniciam somente em janeiro de 1986. Outrossim, a amostra foi dividida 

em quatro intervalos: fevereiro de 1944 a dezembro de 1985; janeiro de 1986 a 

julho de 1994 (aceleração inflacionaria); agosto de 1994 a dezembro de 1998 (taxa 

de câmbio fixa e regime de crawling-peg); e janeiro de 1999 a outubro de 2010 

(sistema de câmbio flutuante). Os testes são conduzidos tanto em nível como em 

primeira diferença, sendo que todas as taxas de câmbio real são estimadas por 

logaritmos naturais. Os testes ADF e DF-GLS incluem constante e uma tendência, 

embora no teste DF-GLS a tendência é filtrada do modelo77. 

 As estatísticas t dos testes de raiz unitária são exibidos nas figuras de 14 a 

17. Se o resultado reportado for maior do que seu valor crítico, a hipótese nula de 

raiz unitária é rejeitada. Significância estatística implica portanto estacionariedade 

dos resíduos e validação da PPC. 

 Quando aplicado o teste ADF as estimações de um modo geral corroboram 

a PPC em primeira diferença e em nível. Já o teste DF-GLS rejeita a PPC em nível. 

Esses resultados vão ao encontro de trabalhos como Sarno e Taylor (2001), Freixo 

e Barbosa (2004), Kannebley (2003) e Rogoff (1996). 

 Há algumas tendências passíveis de serem estudadas com maior detalhe. 

Em primeiro lugar, a subamostra de janeiro de 1986 a julho de 1994 em nível 

contradiz a literatura uma vez que a PPC é rejeitada para todos os índices de preço 

escolhidos, testes de raiz unitária, testada com ou sem as receitas efetivas de 

importação  . Uma explicação reside na atuação do Banco Central da época, que 

tomava suas decisões de política cambial baseado na versão relativa da PPC. Não 

deve surpreender, portanto, que para este período apenas a amostra em primeira 

diferença (versão relativa) seja corroborada. 

 Em segundo lugar, observa-se estatísticas menos robustas para todas as 

amostras e subamostras das taxa de câmbio incluindo a proxy  . De fato, em nível  

                                                      
77 Critical values of the ADF and DF-GLS tests for 10% (*), 5% (**) and 1% (***) of significance are 
respectively – 2,57, – 2,97 and – 3,44. 
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suas amostras completas indicam ausência de estacionariedade nos testes ADF e 

DF-GLS utilizando tanto preços ao consumidor como preços ao produtor. Esse 

resultado indica que ou a receita eficaz de importante   não é uma boa proxy para 

o grau de protecionismo ou então que a política comercial não possui impactos 

significativos na trajetória da taxa de câmbio. 

 Um comentário final é que as taxas de câmbio real em primeira diferença 

baseadas em preços ao produtor evidenciam estatísticas mais robustas do que em 

ao consumidor. Este resultado era esperando e foi comentado em outras seções. 

 
Sample  (       )   (       )  (       )   (       ) 

1944.02 to 

1985.12 
- 3,86 *** - - 2,19 - 

1986.01 to 

1994.07 
- 1,69 - 1,71 - 1,48 - 1,60 

1994.08 to 

1998.12 
- 5,91 *** - 5,29 *** - 3,10 ** - 3,82 *** 

1999.01 to 

2012.10 
- 4,27 *** - 4,19 *** - 3,89 *** - 3,90 *** 

1944.02 to 

2012.12 
- 2,82 * - 2,32 - 2,79 * - 1,81 

 
 

Sample  (       )   (       )  (       )   (       ) 

1944.02 to 

1985.12 
- 19,91 *** - - 20,68 *** - 

1986.01 to 

1994.07 
- 8,44 *** - 9,36 *** - 8,41 *** - 8,39 *** 

1994.08 to 

1998.12 
- 2,01 *** - 5,52 *** - 9,95 *** - 5,07 *** 

1999.01 to 

2012.10 
- 9,24 *** - 9,09 *** - 8,41 *** - 8,27 *** 

1944.02 to 

2012.12 
- 24,71 *** - 14,53 *** - 20,01 *** - 9,28 *** 

 
Figuras 12 e 13: resultados do teste de Dickey-Fueller aumentado 

em nível (figura 12) e em primeira diferença (figura 13). 
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Sample  (       )   (       )  (       )   (       ) 

1944.02 to 

1985.12 
- 3,82 *** - - 1,37 - 

1986.01 to 

1994.07 
- 1,61 - 1,66 - 1,67 - 1,79 

1994.08 to 

1998.12 
- 4,55 *** - 2,28 - 0,86 - 0,68 

1999.01 to 

2012.10 
- 1,78 - 1,75 - 1,52 - 1,53 

1944.02 to 

2012.12 
-2,47 - 2,17 - 1,99 - 1,78 

 
 

Sample  (       )   (       )  (       )   (       ) 

1944.02 to 

1985.12 
- 19,80 *** - - 20,69 *** - 

1986.01 to 

1994.07 
- 8,14 *** - 8,61 *** - 8,75 *** - 9,09 *** 

1994.08 to 

1998.12 
- 4,96 *** - 5,60 *** - 10,75 *** - 5,55 *** 

1999.01 to 

2012.10 
- 9,11 *** - 9,05 *** - 8,39 *** - 8,21 *** 

1944.02 to 

2012.12 
-24,56 *** - 12,88 *** - 25,01 *** - 9,03 *** 

 
Figuras 14 e 15: resultados do teste DF-GLS em nível 

(figura 14) e em primeira diferença (figura 15). 
 
 Pode ser dito que as estimações até então corroboram a versão relativa da 

PPC para todas as amostras, testes, índices e tanto com ou sem a proxy   e também 

endossam a versão absoluta da PPC baseada em preços ao produtos e sem a proxy 

  entre 1944.02 e 1985.12 e entre 1994.08 e 1999.12. No outros intervalos há uma 

divergência entre os resultados deparados pelos testes ADF e DF-GLS, requerendo, 

portanto, uma análise mais profunda. 
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5.4. Cointegração 

 A especificação do vetor autoregressivo é o primeiro passo no método de 

cointegração, exposto na subseção 5.4.1. A subseção 5.4.2. descreve os resultados 

do teste original de Engle e Granger e, subsequentemente, a subseção 5.4.3. elenca 

os resultados dos testes do traço e do máximo autovalor de Johansen. A despeito 

das especificações do vetor de correção de erros e do vetor de cointegração serem 

interessantes, sua importância para a validação ou rejeição da PPC é secundária. 

Por esse motivo sua análise será deixada para trabalhos futuros. A subseção 5.4.4. 

conclui a seção resumindo os principais resultados dos testes de cointegração. 

 

5.4.1. Especificação do VAR 

 A especificação do VAR foi conduzida de modo semelhante à identificação 

das séries temporais na seção 5.1., empregando os critérios modificados MBIC, 

MAIC e MHQ. Também se testou se a inclusão de uma constante e uma tendência 

são significantes para o modelo. Os resultados estão descritos na figura 16. 

 

Sample  (       )   (       )  (       )   (       ) 

1944.02 to 

1985.12 
VAR(2) - VAR(2) 2 - 

1986.01 to 

1994.07 
VAR(12) VAR(12) 2 VAR(12) VAR(12) 2 

1994.08 to 

1998.12 
VAR(1) 1 VAR(12) 2 VAR(1) 1 VAR(12) 2 

1999.01 to 

2012.10 
VAR(2) 1 VAR(2) VAR(1) 2 VAR(12) 2 

1944.02 to 

2012.12 
VAR(2) VAR(2) VAR(2) 2 VAR(2) 2 

 

Figura 16: Especificação do VAR. 

 

 * O subscrito 1 denota a inclusão de uma constante, enquanto o subscrito 2 
denota a inclusão de uma constante e uma tendência. A ausência de um 
subscrito indica que o modelo não possui nem constante nem tendência.   

 

 A identificação mostrou que todas as amostras possuem um, dois ou doze 

defasagens. A maioria dos com doze defasagens estão concentrados no intervalo 

de 1985.01 a 1994., período de aceleração inflacionaria por inércia. 
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5.4.2. Teste de cointegração de Engle e Granger 

 O teste de cointegração de Engle e Granger rejeitou a Paridade do Poder 

de Compra para o Brasil para todas as amostras com exceção do primeiro e quarto 

intervalos baseados em preços ao produto e sem a receita eficaz de importação  . 

Relembrando a seção 5.3., o primeiro intervalo para  (       ) foi um dos únicos 

períodos que a PPC foi corroborada em nível empregando-se o teste DF-GLS. 

 
Sample  (       )   (       )  (       )   (       ) 

1944.02 to 

1985.12 
0,001 *** - 0,979 - 

1986.01 to 

1994.07 
0,721 0,974 0,975 0,940 

1994.08 to 

1998.12 
0,247 0,392 0,876 0,987 

1999.01 to 

2012.10 
0,081 * 0,699 0,693 0,898 

1944.02 to 

2012.12 
0,993 0,960 0,808 0,286 

 
Figura 17: p-valores do teste de cointegração de Engle e Granger. 

 

 Veja que pelos p-valores que a PPC para a maioria das amostras é negada 

vigorosamente. Recomenda-se a utilização de instrumentos mais sofisticados para 

avaliar a PPC, como os testes do traço e do máximo autovalor de Johansen. 

 

5.4.3. Testes do traço e do máximo autovalor de Johansen 

 De modo geral os testes de Johansen para as amostras baseadas em preços 

ao produtor indicam a presença de cointegração enquanto para aquelas baseadas 

em preços ao consumidor a relação de cointegração é negada para as subamostras 

e validada para a amostra completa. Esse resultado é ilustrado nas figuras 18 a 21. 

 Esse resultado é consistente com os p-valores de ambos os testes do traço 

e do máximo autovalor. Nas tabelas o valor no topo indica o teste do traço e o valor 

embaixo o teste do máximo autovalor. Sua interpretação é direta. Se o p-valor do 

teste for significante (menor que 0,10), a hipótese nula da existência de X vetores 

de cointegração é rejeitada, não havendo nesse sentido evidência de cointegração. 

A cointegração é somente corroborada quando o p-valor não for significativo. 
 



  

 

 
291 

Paridade do poder de compra e a taxa de câmbio brasileira 

 

 Em caso de divergência entre os testes do traço e do máximo autovalor, 

recomenda-se a utilização do teste do máximo autovalor, tido como mais robusto. 

 
Sample 0 1 2 

1944.02 to 

1985.12 

0,000*** 

0,000 *** 

0,000*** 

0,000 *** 

0,850 

0,891 

1986.01 to 

1994.07 

0,000*** 

0,000 *** 

0,054* 

0,064 * 

0,422 

0,422 

1994.08 to 

1998.12 

0,000*** 

0,000 *** 

0,122 

0,129 

0,267 

0,280 

1999.01 to 

2012.10 

0,013** 

0,054 * 

0,071* 

0,070 * 

0,215 

0,229 

1944.02 to 

2012.12 

0,000*** 

0,000 *** 

0,026** 

0,026 ** 

0,886 

0,887 

 
Sample 0 1 2 3 

1944.02 to 

1985.12 

0,000*** 

0,000 *** 

0,000*** 

0,000 *** 

0,074* 

0,163      

0,058*  

0,050 ** 

1986.01 to 

1994.07 

0,002*** 

0,000 *** 

0,000*** 

0,000 *** 

0,000*** 

0,000 *** 

0,456 

0,300 

1999.01 to 

2012.10 

0,028** 

0,460 

0,021** 

0,150 

0,043** 

0,064 * 

0,169 

0,169 

1944.02 to 

2012.12 

0,003*** 

0,008 *** 

0,118 

0,064 * 

0,676 

0,608 

0,800 

0,801 

 
Figuras 18 e 19: p-valores do teste de Johansen para as taxas de câmbio 
real baseadas em preços ao produtor, com (figura 19) e sem (figura 18) 

 a inclusão da proxy para o grau de proteção. 
 

 As figuras 18 e 19 sublinham a presença de dois vetores de cointegração 

na maioria das amostras baseadas em preços ao produtor. Na figura 18 em uma 

amostra há somente um vetor, enquanto na figura 19 há duas amostras com três 

vetores de cointegração. Há, portanto, uma tendência a corroborar a cointegração 

quando baseando-se em preços ao produtor. 

 Por outro lado, os resultados são negativos quando empregados índices de 

preços ao consumidor, como indicado nas figuras 20 e 21. Somente um vetor de 

cointegração foi achado nas subamostras. 
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Sample 0 1 2 

1944.02 to 

1985.12 

0,000*** 

0,000 *** 

0,000*** 

0,000 *** 

0,000*** 

0,000 *** 

1986.01 to 

1994.07 

0,000*** 

0,000 *** 

0,000*** 

0,000 *** 

0,018** 

0,018 ** 

1994.08 to 

1998.12 

0,000*** 

0,000 *** 

0,000*** 

0,000 *** 

0,046** 

0,040 ** 

1999.01 to 

2012.10 

0,004**** 

0,048 ** 

0,032** 

0,109 * 

0,028** 

0,027 ** 

1944.02 to 

2012.12 

0,000*** 

0,000 *** 

0,273 

0,286 

0,474 

0,475 

 
Sample 0 1 2 3 

1944.02 to 

1985.12 

0,000*** 

0,000 *** 

0,000*** 

0,000 *** 

0,000*** 

0,005 *** 

0,009*** 

0,007 *** 

1986.01 to 

1994.07 

0,000*** 

0,000 *** 

0,050** 

0,000 *** 

0,004*** 

0,000 *** 

0,021** 

0,000 *** 

1999.01 to 

2012.10 

0,019** 

0,032 ** 

0,244 

0,258 

0,537 

0,811 

0,064* 

0,061 * 

1944.02 to 

2012.12 

0,000*** 

0,001 *** 

0,042** 

0,012 ** 

0,758 

0,683 

0,965 

0,965 

 

Figuras 20 e 21: p-valores do teste de Johansen para as taxas de câmbio 

real baseadas em preços ao consumidor, com (figura 21) e sem 

 (figura 20) a inclusão da proxy para o grau de proteção. 

 

 Uma boa notícia é que há evidências de cointegração para toda a amostra, 

o que indica que para índices de preços ao consumidor a PPC somente é válida 

como âncora de longo-prazo, como bem colocado por Rogoff (1996). 

 
Sample  (       )   (       )  (       )   (       ) 

1944.02 to 1984.12   ( ) - N/A - 

1985.01 to 1994.07   ( )   ( ) N/A N/A 

1994.08 to 1998.12   ( )   ( ) N/A N/A 

1999.01 to 2012.10   ( )   ( ) N/A   ( ) 

1944.02 to 2012.12   ( )   ( )   ( )   ( ) 
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Figura 22: resultado dos testes de Johansen compilados 

 
5.4.4. Principais resultados 

 Johansen expande os resultados do teste original de Engle e Granger, que 

consistentemente rejeita a cointegração entre a taxa de câmbio nominal e os níveis 

de preço, tanto com ou sem a receita eficaz de importação. Consequentemente, 

tanto o teste do traço como o de máximo autovalor reconhecem a presença de 

vetores de cointegração para a amostra completa e toda as subamostras quando 

calculado por preços ao produtor e para a amostra completa quando calculada 

com preços ao consumidor. Esse resultado contrasta com as estimações dos testes 

de raiz unitária. Em primeira diferença tanto o teste ADF como o DF-GLS 

corroboraram a PPC para todas as amostras e subamostras.   

 De modo geral o resultado é positivo, pois a metodologia de Johansen 

permite validar a PPC para o Brasil com preços ao produtor – o que era esperado –, 

mas também validá-la para o longo-prazo com preços ao produtos. 

 

6. Conclusão 
 

 A Paridade do Poder de Compra é uma proposição teórica e empírica que 

clama que os níveis de preços entre os países são equivalentes quando convertidos 

em uma única moeda comum. A PPC propõe que os níveis de preços e as taxas de 

câmbio nominal devem caminha em harmonia ao longo do tempo. 

 Os cálculos econométricos da PPC evoluíram de regressões por MQO para 

testes de raiz unitária, análise de cointegração, modelos não lineares e modelos 

incluindo ou não fatores reais, a exemplo da proxy para protecionismo comercial. 

Cabe enfatizar que cada geração da PPC se beneficiou dos progressos nas técnicas 

econométricas disponíveis, a exemplo da concepção do teste de cointegração de 

Engle e Granger. 

 Este artigo almejou revisar a teoria da PPC tanto empiricamente como 

teoricamente, com atenção à experiência cambial brasileira. Subsequentemente a 

teoria da PPC foi testada por meio de testes de raiz unitária e cointegração linear. 

Pesquisas futuras são especialmente indicadas para rodar testes de raiz unitária 

permitindo a presença de quebras estruturais endógenas e/ou para modelos com 

não linearidades.  

 São poucas as conclusões acerca dos testes de raiz unitária. Os testes 

corroboram a versão relativa da PPC para todas as amostras, testes, índices e tanto 

com ou sem a proxy   e também endossam a versão absoluta da PPC baseada em  
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preços ao produtos e sem a proxy   entre 1944.02 e 1985.12 e entre 1994.08 e 

1999.12. No outros intervalos há uma divergência entre os resultados deparados 

pelos testes ADF e DF-GLS, requerendo, portanto, uma análise de cointegração. 

 Johansen expande os resultados do teste original de Engle e Granger, que 

consistentemente rejeita a cointegração entre a taxa de câmbio nominal e os níveis 

de preço, tanto com ou sem a receita eficaz de importação. Consequentemente, 

tanto o teste do traço como o de máximo autovalor reconhecem a presença de 

vetores de cointegração para a amostra completa e toda as subamostras quando 

calculado por preços ao produtor e para a amostra completa quando calculada 

com preços ao consumidor. Esse resultado contrasta com as estimações dos testes 

de raiz unitária. Em primeira diferença tanto o teste ADF como o DF-GLS 

corroboraram a PPC para todas as amostras e subamostras.   

 De modo geral o resultado é positivo, pois a metodologia de Johansen 

permite validar a PPC para o Brasil com preços ao produtor – o que era esperado –, 

mas também validá-la para o longo-prazo com preços ao produtos. 
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Resumo 

A necessidade de garantir a sustentabilidade financeira dos sistemas 

previdenciários diante do atual processo de transição demográfica, sem deixar de 

lado o princípio de universalidade na cobertura, tem sido o principal motivador 

das reformas estruturais e paramétricas nos regimes de previdência na segunda 

metade do século XX. Chile e Peru representam reações similares para esse 

desafio, acompanhando as transformações econômicas empreendidas dentro de 

um modelo de crescimento liberal, sendo importantes expoentes das reformas 

estruturais na região. Este trabalho tem como objetivos apresentar um quadro 

geral das alterações do modelo previdenciário chileno e peruano bem como sua 

repercussão sobre os princípios de universalidade e sustentabilidade nos 

respectivos sistemas de pensões. 
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1. Introdução 
 

O processo de transformação demográfica que vem alterando 

profundamente a estrutura etária tanto de países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento, tem colocado em xeque a sustentabilidade no longo prazo dos 

sistemas de pensões ao redor do mundo. Em sociedades economicamente menos 

estáveis, alterações no sistema previdenciário podem ser encaradas com certo 

grau de desconfiança, dado o impacto que esses programas têm sobre seus 

indicadores sociais (GIAMBIAGI, 2007). Chamamos a atenção ao caso brasileiro, 

em que a previdência pública tem claro papel redistributivo, atendendo a 

trabalhadores que nunca contribuíram com o sistema. Dessa forma, a necessidade 

de levar a cabo as necessárias reformas sem gerar instabilidade social figura como 

um dos grandes desafios para os países em desenvolvimento no início do século 

XXI. 

No continente Sul-americano, o caso mais precoce e até certo ponto bem 

sucedido de reforma previdenciária ocorreu no Chile, em um contexto de forte 

instabilidade política e econômica. Em 1981, oito anos depois do golpe que 

derrubou o então presidente Salvador Allende, o sistema de pensões deixou de ser 

por "repartição" - em que são as contribuições dos trabalhadores ativos que 

financiam o pagamento dos inativos - e passou a ser por "capitalização" - em que 

cada indivíduo recebe apenas o montante que contribuiu no período de atividade. 

Por se tratar da primeira experiência desse tipo na região e dada a relativa 

semelhança da estrutura econômica dos países que a compõem, seu estudo 

importa especialmente como base para futuras reformas a nível regional. 

Por sua vez, o sistema de pensões peruano passou por uma reforma 

estrutural a inícios da década de noventa, também em um contexto de forte 

instabilidade que culminaria no autogolpe de 1992178. A experiência peruana nos 

interessa na medida em que se trata da segunda reforma previdenciária na região, 

além de juntamente com a Colômbia serem os dois únicos casos em que os 

sistemas de repartição e capitalização operam em uma relação não excludente. A 

coexistência entre um regime privado e público de pensões é uma característica  

                                                      
1 Alberto Fujimori governou o país primeiro democraticamente e depois através de um “auto-golpe” de 
Estado até 2001. 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 (DÁVILA-FERNADÉZ, 2012). 
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particular do modelo previdenciário peruano e decorre de uma reforma estrutural 

do tipo paralela (CÁRPIO e SOSAYA, 2010), o que abre espaço para estudos 

específicos medindo o impacto de políticas públicas sobre ambos os sistemas. 

Mais ainda, Chile e Peru têm seguido nas últimas duas décadas um modelo 

de crescimento bastante parecido, caracterizado por uma maior abertura 

econômica, receptividade ao investimento externo e maior inserção no comércio 

internacional. Comparando a trajetória econômica destes dois países, observamos 

certo padrão de comportamento em que o Peru parece seguir o caminho traçado 

anteriormente pelo vizinho do sul. Nesse contexto, a reforma do sistema 

previdenciário figura como mais uma reação comum, dentro de um arcabouço 

liberal, para enfrentar as recentes transformações demográficas e no mercado de 

trabalho. Sendo assim, este trabalho tem como objetivos apresentar um quadro 

geral das transformações que o modelo previdenciário chileno e peruano têm 

sofrido nas últimas décadas bem como sua repercussão sobre os princípios de 

universalidade e sustentabilidade. Cientes das diferenças intrínsecas entre ambas 

as economias, procuramos ainda confirmar a hipótese de que esta é mais uma 

reforma em que o Peru repete a trajetória anterior chilena. 

Este trabalho estrutura-se em três seções, além desta introdução. A seção 

2 explora o marco conceitual sobre o qual é construída a lógica de funcionamento 

dos sistemas previdenciários. Em seguida, na seção 3, apresentamos a evolução 

comparada dos sistemas de pensão chileno e peruano dando uma ênfase maior em 

sua relação com os princípios de universalização da cobertura e sustentabilidade 

financeira. A seção 4 traz as considerações finais. 

 

2. Marco conceitual  
 

A organização dos sistemas de previdência, sejam eles públicos ou não, 

tem como ponto de partida dentro da teoria econômica os modelos do Ciclo da 

Vida de Modigliani e a Teoria da renda permanente de Friedman. Embora ambos 

partam de hipóteses um tanto simplistas, nos permitem estabelecer as relações  

entre poupança e consumo nos períodos de atividade e inatividade do trabalhador 

(GONZALES, LÉVANO e LLONTOP, 1999). 

O modelo do Ciclo da vida assume como hipótese fundamental que o 

consumo presente de um indivíduo depende da renda auferida por ele ao longo de 

sua vida. Dessa forma, o consumidor atua como agente planejador e procura 

manter um padrão de consumo estável, mesmo que sua renda possa apresentar  
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variações. A poupança é vista nesse contexto como um desejo do indivíduo de 

garantir consumo na velhice, quando este não possui rendimentos resultantes do 

trabalho (Dornbusch e Fischer, 1982). A teoria da renda permanente por sua vez, 

postula que os indivíduos apresentam um padrão de consumo estável, sendo que 

ao consumir eles olham apenas para sua renda tida como permanente. A poupança 

então tem como papel suavizar mudanças transitórias na renda, tidas como 

imprevisíveis. 

A junção de ambos os modelos nos permite dividir o período de atividade 

do trabalhador adulto em duas etapas básicas: Trabalhador ativo (I) e Trabalhador 

inativo (II) (ver figura 01). Na primeira delas, o trabalhador possui uma renda Y 

maior que seu consumo C, sendo um período de formação de poupança. A partir da 

aposentadoria o indivíduo entra na segunda etapa, passando a ter renda zero – ou 

bem menor do que no período I - embora seu consumo ainda seja maior que zero. 

Sendo assim, na etapa de despoupança são empregados os recursos poupados 

durante a primeira etapa, de forma a manter o mesmo padrão de consumo. 

Os sistemas previdenciários são construídos sobre essa lógica embora 

utilizando perspectivas diferentes. Quanto { organizaç~o, eles podem ser “públicos 

de repartiç~o” ou “privados por capitalizaç~o”. No primeiro caso, s~o as 

contribuições dos trabalhadores ativos que financiam o pagamento dos inativos, 

existindo um vínculo entre gerações intermediado pelo Estado. O Estado assume 

uma dívida com os trabalhadores contribuintes para financiar a aposentadoria dos 

beneficiários e paga a dívida quando o primeiro grupo se aposenta, financiando-se 

com o grupo seguinte (Uthoff, 2011). O sistema público de repartição caracteriza-

se por contribuições não definidas, prestações definidas, regime financeiro de 

repartição e administração pública (MESA-LAGO, 2008). 

No segundo caso, o vínculo entre gerações é rompido de forma que o 

indivíduo recebe no período de inatividade o equivalente ao total de contribuições 

por ele realizadas no período de atividade. O sistema privado por capitalização 

caracteriza-se por contribuições definidas, prestações indefinidas, regime 

financeiro de capitalização individual e administração privada (MESA-LAGO, 

2008). 
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Figura 01: Modelo do ciclo da vida. 

Elaboração própria. 

 

2.1. Sustentabilidade financeira e universalidade da cobertura 

Os sistemas de repartição são, por definição, dependentes do vínculo 

intergeracional entre ativos e inativos. Uma redução do número de trabalhadores 

do primeiro grupo acaba comprometendo os benefícios dos trabalhadores do 

segundo. Giambiagi (2007) representa o sistema de repartição da seguinte forma: 

                                                                          ( ) 

onde C corresponde à contribuição previdenciária média, N é dado pelo número de 

contribuintes do sistema, A equivale ao valor médio das aposentadorias e pensões 

e B é dado pelo número de beneficiários. Substituindo C por cY, em que c  

corresponde à alíquota de contribuição previdenciária e Y ao valor da renda, e A 

por aY, em que a é dada pela taxa de reposição obtemos: 

                                                                         ( ) 

   (
 

 
)                                                                ( ) 
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O processo natural de transição demográfica reduz o número de 

contribuintes (N) e paralelamente aumenta o número de beneficiários (B). Este 

desequilíbrio repercute negativamente sobre a sustentabilidade financeira do 

modelo e inevitavelmente coloca em xeque a viabilidade de todo o sistema. Nesse 

sentido, as reformas do tipo paramétrica são direcionadas a corrigir a relação B/N 

sem alterar o regime de repartição, mediante aumento do tempo mínimo de 

contribuição, ampliação do número de contribuintes ou aumento das prestações. 

As reformas do tipo estrutural por sua vez alteram a lógica do modelo para um de 

capitalização. Note que caso se opte pela segunda opção incorre-se no rompimento 

do vinculo intergeracional explicado anteriormente, de modo que os trabalhadores 

inativos deixarão de ser financiados pelos ativos gerando um custo social de 

transição. 

Os sistemas de capitalização por outro lado independem do vínculo entre 

gerações embora sejam fortemente dependentes da capacidade de planejamento 

dos indivíduos. Como o consumo na aposentadoria começa a ser financiado pelo 

trabalhador quando ele entra no mercado de trabalho, a não provisão adequada de 

poupança pode ter efeitos catastróficos sobre seu padrão de vida no momento de 

sua saída do mercado. 

De forma simplificada, esses modelos podem ser representados por: 

∑
  

(   ) 
 ∑

 

(   ) 

 

   

 

   

                                                 ( ) 

em que c corresponde à alíquota de contribuição previdenciária, Y corresponde ao 

valor da renda, P é dado pelo valor da pensão a ser recebida pelo trabalhador na 

etapa de inatividade, r equivale a taxa de juros, n é dado pelo número de anos de 

contribuição e m é determinado pelo número de anos de aposentadoria. 

O processo de transição demográfica age de forma um tanto distinta neste 

caso. Não havendo vínculo entre gerações, a sustentabilidade financeira do sistema 

não é colocada em risco, não obstante a do trabalhador sim. Isso porque o 

aumento da expectativa de vida aumenta o tempo em que ele recebe a pensão, sem 

aumentar o período de contribuição. A semelhança do que ocorre no primeiro 

caso, a solução está em aumentar o tempo de contribuição ou aumentar o valor das 

contribuições de modo a equilibrar os dois lados da expressão. Sendo a transição  
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de um modelo de capitalização para um de repartição bastante improvável279, 

podemos considerar que em ambos os regimes, reformas paramétricas periódicas 

são necessárias de modo a contrabalançar os efeitos da transição demográfica 

(ARENAS DE MESA, 2004). 

 

2.2. O papel do Estado nos sistemas de pensão 

Embora a teoria econômica assuma em um primeiro momento que os 

indivíduos são quem melhor podem determinar seu próprio bem estar, caso os 

benefícios de consumir determinado bem forem subestimados, reconhece-se uma 

ineficiência na alocação dos recursos. No tocante aos sistemas previdenciários, a 

elevada capacidade de planejamento requerida esbarra na chamada miopia 

temporal dos agentes privados (JIMÉNEZ e CUADROS, 2003). A síndrome do “n~o 

vai acontecer comigo” acaba se traduzindo em uma insuficiência no provimento 

dos serviços de previdência, sejam eles públicos ou não (MARTNER, 2007). Dessa 

forma o indivíduo n~o poupa por si só o suficiente quando “ativo” para seu 

consumo no período de “inativo”, podendo haver consequências catastróficas para 

os indivíduos não provisores. 

Sendo assim, o papel do Estado nos sistemas previdenciários vai além da 

simples supervisão e regulação, mesmo nos regimes de capitalização, na medida 

em que ele pode resolver esta ineficiência alocativa seja através de mecanismos de 

subsídios ou mecanismos compulsórios. Os subsídios são estabelecidos com o 

objetivo de atender a população que não poupou ou o fez de forma insuficiente, 

concedendo um benefício mínimo. Da mesma forma a obrigatoriedade da 

contribuição está presente em ambos os regimes, suspendendo a soberania do 

consumidor para seu próprio bem (MARTNER, 2007). 

Nos regimes de capitalização, a rentabilidade dos fundos merece 

particular atenção dado que dela depende a suficiência dos benefícios a serem 

pagos aos assegurados. A regulação sobre as aplicações realizadas pelas 

administradoras tem impacto sobre o crescimento de longo prazo dos fundos e 

sobre a volatilidade dos seus rendimentos. Nesse sentido, a intervenção estatal é 

necessária, especialmente em sistemas obrigatórios, onde a poupança dos afiliados 

é resultado de uma exigência legal (MARCEL e TAPIA, 2010). 
 

                                                      
2 Argentina e Bolívia figuram como exemplos recentes desse tipo de transição. A primeira extinguiu o 
sistema de pensões por capitalização em 2008 enquanto que a segunda estatizou as duas 
administradoras privadas e anulou a lei privatizadora. Ver Mesa-Lago (2009) e Rofman, Fajnzylber e 
Herrera (2010) 
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De forma geral, a legislação previdenciária assume uma postura 

intermediária no tocante à regulamentação das aplicações dos fundos de pensões, 

que pode ser do tipo: quantitativo (RQ) ou discricionário (RD). Enquanto as RQs 

fixam limites e restrições específicas às decisões de investimento, as RDs deixam a 

decisão da composição da carteira de investimento em mãos das próprias 

administradoras dos fundos, sem restrições quantitativas. Tanto os países da 

América Latina como os do Leste Europeu têm adotado uma regulação do tipo RQ, 

chamado de sistema draconiano, em que as administradoras podem investir 

apenas nos instrumentos autorizados pelo Estado (MARCEL e TAPIA, 2010). 

 

3. Os sistemas de pensão chileno e peruano 
 

Os sistemas de proteção e seguro social datam do final do século XIX na 

Alemanha, impulsionados pelo chanceler Otto Von Bismarck com o objetivo de 

proteger os trabalhadores contra os riscos da idade, invalidez e doença380. O 

modelo criado então serviu de base para a formulação dos sistemas de previdência 

modernos ao redor do mundo, especialmente na Europa e na América Latina 

(MESA-LAGO, 2004). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 estabeleceu que 

toda pessoa dentro de uma sociedade tem direito à seguridade social. De acordo 

com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a proteção social se sustenta 

em seis princípios fundamentais que vem a ser: universalidade da cobertura, 

igualdade e equidade no tratamento, solidariedade e redistribuição de renda, 

abrangência e suficiência das prestações, responsabilidade estatal e 

sustentabilidade financeira. Neste trabalho dedicaremos atenção especial à 

sustentabilidade financeira e à abrangência e suficiência das prestações. 

Na América Latina, os países pioneiros na implantação de ditos sistemas 

foram Uruguai, Argentina, Chile, Cuba, Brasil e Costa Rica, entre as décadas de 

1920 e 1930, sendo também os que apresentam ainda hoje os maiores índices de 

cobertura. Um segundo grupo formado por México, Peru, Colômbia, Bolívia, 

Equador e Venezuela, estabeleceu seus programas nas duas décadas seguintes, 

bastante influenciados pela Declaração dos Direitos Humanos, pelo Documento de  

                                                      
3 Os modelos Bismarckianos assumem uma sociedade em que os líderes das famílias são homens com 
empregos estáveis (Martner, 2007). Como veremos mais adiante, as transformações no mercado de 
trabalho, em direção a uma flexibilização das relações de trabalho, tem se apresentado como um 
obstáculo à universalização da cobertura nos sistemas de capitalização, exatamente por terem sido 
construídos sobre essa lógica. 
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Beveridge481e pelas convenções da OIT. Por fim Paraguai, República Dominicana, 

Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras e Haiti foram os últimos a introduzi-

los nas décadas de 1960 e 1970, possuindo os menores graus de cobertura da 

região (MESA-LAGO, 2004). 

Desde inícios do século XX há registros da formação de programas de 

proteção social a funcionários públicos e militares, tanto no Chile quanto no Peru, 

que foram sendo ampliados de forma descentralizada, ligados ao tipo de ocupação, 

sob o modelo de capitalização. Estes eram caracterizados por uma excessiva 

fragmentação na administração e um baixo grau de cobertura. A unificação e 

uniformização centralizada sobre o regime de repartição aconteceu em 1952 no 

Chile e em 1973 no Peru. Todavia, enquanto no primeiro caso alcançou-se um 

significativo grau de cobertura no segundo o sistema sempre se mostrou bastante 

limitado. 

No início dos anos de 1980, dando continuidade ao programa neoliberal 

iniciado na década anterior, o general Augusto Pinochet implementou de forma 

autoritária uma reforma estrutural no sistema de pensões chileno (MESA-LAGO, 

2004; MESA-LAGO, 2008). O principal argumento estava na necessidade de 

garantir a sustentabilidade financeira do sistema e dar maior eficiência ao 

gerenciamento dos recursos. Esta foi a primeira reforma do tipo na região, sendo 

utilizada como molde para reformas seguintes impulsionadas por organismos 

internacionais como o Banco Mundial e o FMI na década de 1990. Posteriormente, 

em 2008, o governou completou a “reforma da reforma” em uma tentativa de 

sanar os problemas relativos à universalização da cobertura e à suficiência das 

pensões. 

O Peru, por sua vez, figura como a segunda experiência de transição em 

direção a um regime previdenciário por capitalização. A reforma foi dirigida pelo 

então presidente Alberto Fujimori com o acompanhamento de técnicos chilenos, 

do Banco Mundial e do FMI. Embora a mudança de sistema implique em um 

primeiro momento o fechamento do regime público de forma a canalizar os novos 

afiliados às administradoras dos fundos de pensões, por circunstâncias políticas, 

esse processo foi encerrado inconcluso no país (VIDAL, CUADROS e SÁNCHEZ, 

2012). Dessa forma, Peru e Colômbia são os dois únicos casos a nível mundial em  

                                                      
4 O “Relatório Beveridge” (ou Report on Social Insurance and Allied Services, 1942) é um dos mais 
importantes documentos que embasam o regime de Welfare State britânico no pós Segunda Guerra 
Mundial. O grande mérito do relatório foi apresentar de maneira pioneira um plano político concreto de 
reformas sociais abrangentes e universalistas. Dessa forma, foi capaz de propor a implantação de um 
avançado regime de proteção social, obtendo ampla aceitação e repercussão (Pereira, 2008). 
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que coexistem dois sistemas oficiais e de caráter não complementar582 (CÁRPIO e 

SOSAYA, 2010). 

 

3.1. A experiência chilena 

O sistema de pensões chileno começou a se formar durante a década de 

1920, quando se organizaram as primeiras “caixas de pensões” ligadas ao tipo de 

ocupação dos trabalhadores sob o regime de capitalização parcial. Em 1924, o 

governo militar ampliou a cobertura incorporando os grupos urbanos melhor 

organizados, embora ainda excluísse os trabalhadores não organizados, rurais e 

independentes. 

A reforma de 1952 alterou o regime previdenciário para um sistema de 

repartição, observando-se um aumento da cobertura que nos anos 60 chegou a 

70% da PEA (BORZUTSKY, 1983). Este aumento, porém veio acompanhado de um 

comprometimento da sustentabilidade financeira do sistema, na medida em que 

aumentaram os beneficiários isentos de contribuição. A proporção de ativos-

inativos caiu de 11 para perigosos 2.2 entre 1960 e 1980 (QUEISSER, 1995). 

Em 1979, através do decreto lei nº 2448, o governo realizou alterações no 

regime previdenciário que culminariam com a grande reforma de 1981. A 

principal modificação foi o nivelamento dos benefícios pagos e de seus reajustes, 

solucionando assim as disparidades nas pensões e a insuficiência de fundos, além 

do fim das aposentadorias privilegiadas. 

Até 1980, a semelhança dos seus pares regionais, a previdência chilena era 

caracterizada por uma excessiva fragmentação administrativa, existindo 35 

administradoras. Embora reguladas de forma centralizada pela Superintendencia 

de Previsión Social (SPS), tamanho nível de desagregação se traduzia no não 

aproveitamento de economias de escala além da constante intromissão política e 

utilização indevida dos fundos. No ano seguinte, através do decreto lei nº 3500, o 

governo militar iniciou a primeira reforma estrutural de um sistema de pensões a 

nível mundial. 

O sistema de repartição foi substituído então por um de capitalização 

individual. Foram estabelecidas as Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 

corporações privadas encarregadas de administrar os fundos dos afiliados. A 

supervisão e regulação de suas atividades ficou sob responsabilidade da SPS. Os  

                                                      
5 No que tange ao sistema previdenciário brasileiro, as reformas paramétricas introduziram um 
componente de capitalização, mas de caráter complementar, sendo ainda o sistema principal público e 
de repartição. 
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trabalhadores que optaram por não mudar de sistema continuaram contribuindo 

no Instituto Nacional de Pensiones (INP) que foi fechado para novos contribuintes. 

O pagamento das prestações aos fundos de pensão passou a ser de inteira 

responsabilidade do empregado, eliminando-se as contribuições por parte do 

empregador, sendo de caráter obrigatório para os trabalhadores dependentes683. 

As administradoras realizam a cobrança com base no fluxo salarial além de uma 

comissão fixa, que vigorou até 2008. Vale lembrar que Colômbia, Peru e Uruguai 

utilizam o mesmo esquema enquanto que o sistema mexicano aplica a cobrança 

por saldo (BJELETIC e TUESTA, 2010). 

O novo regime se constituiu então sobre um pilar central, de caráter 

contributivo obrigatório, e dois complementares. A espinha dorsal do sistema, 

estabelecido pelo pilar central, tem como principal objetivo alcançar a maior taxa 

possível de cobertura além de uma taxa de retorno adequada, garantindo ao 

afiliado um benefício satisfatório no momento de se aposentar. Como veremos 

mais adiante, a universalização da cobertura tem figurado como o calcanhar de 

Aquiles do modelo, como consequência das transformações no mercado de 

trabalho a partir da flexibilização das relações laborais. 

O primeiro dos pilares complementares, de caráter não contributivo, é 

formado por benefícios estatais, com o propósito de assegurar uma pensão básica 

mínima aos trabalhadores que não alcançaram a pensão mínima ou que não 

puderam contribuir com o sistema. Estes foram divididos em duas modalidades: 

pensões assistenciais (PASIS) e pensão mínima garantida. As pensões assistenciais 

correspondem a uma quantidade de recursos, preestabelecida no orçamento fiscal, 

utilizada para garantir uma pensão básica mínima, via transferência direta, aos 

indivíduos que nunca contribuíram com o sistema, mas completaram a idade de 

aposentadoria. Já a pensão mínima garantida corresponde a um complemento 

dado aos assegurados que contribuíram com o sistema, mas não tinham recursos 

suficientes para alcançar a pensão mínima no momento da jubilação. A pensão 

mínima garantida era sempre maior que as pensões assistenciais oferecendo um 

incentivo a mais à afiliação. 

Por fim, ficou estabelecido um pilar contributivo não compulsório de 

forma a incentivar a poupança voluntária. Os fundos de aposentadoria voluntária  
 

                                                      
6 Entende-se por trabalhador dependente aquele que possui vinculo laboral em que se faz efetiva a 
subordinação e dependência do trabalhador em relação ao empregador. De igual modo, o trabalhador 
independente corresponde ao profissional ou não profissional que desenvolve livre e individualmente 
qualquer atividade capaz de gerar renda pela prestação de seus serviços. 
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complementar recebem uma série de isenções fiscais e tributarias com o objetivo 

de atrair o maior número possível de trabalhadores. 

 

3.1.1. Universalidade e sustentabilidade pós-reforma 

O sistema previdenciário chileno pós-reforma tem como calcanhar de 

Aquiles a ampliação do grau de cobertura e o financiamento dos custos de 

transição. Não obstante a sustentabilidade do sistema como um todo tenha sido 

garantida, os idealizadores do novo modelo esperavam que a competição entre 

AFPs se traduzisse na ampliação da população atendida e em uma redução das 

tarifas cobradas aos afiliados, o que efetivamente não ocorreu. Como apontado por 

Uthoff (2006), os novos regimes por capitalização tenderam a deixar de lado os 

componentes solidário e distributivo concentrando-se apenas no contributivo. 

Mamani e Garay (2010) afirmam que a política previdenciária chilena deixou de 

lado o sentido de bem estar da política social e assumiu a desigualdade como 

natural dentro do sistema. 

Detenhamos nossa análise por um momento na evolução da cobertura 

previdenciária. Cheyre (1988)784estima a evolução do seu alcance entre 1960 e 

1980. Nesse período a cobertura passou de 75% da população empregada ou 69% 

da população economicamente ativa (PEA) para 71% e 64% respectivamente. O 

máximo da série em relação à população total empregada foi alcançado em 1975, 

86%, enquanto que em relação à PEA em 1973, 79%. 

No início da década de 1980 a cobertura efetiva885sofreu uma profunda 

queda - explicada em parte pela forte recessão que acompanhou os choques do 

petróleo e a crise mexicana, em parte pela própria transição ao regime por 

capitalização - caindo para 42.4% da PEA (ver figura 2). Desse total, cerca de 70% 

correspondiam a contribuintes do sistema privado (AFP) enquanto os outros 30% 

pertenciam ao sistema público (INP). No final da década a cobertura subiu para 

55.3%. Desde então, ela tem evoluído positivamente, embora em ritmo ainda  

                                                      
7 Citado em Arenas de Mesa (1999) 
8 A cobertura efetiva corresponde à razão entre o número de contribuintes efetivos e a população 
economicamente ativa (PEA). O número de contribuintes efetivos por sua vez é obtido multiplicando o 
número de contribuintes pela densidade das contribuições. É interessante notar que esta última, 
determinada pela frequência média de aportes de cada assegurado em um ano, tem se mantido muito 
aquém das projeções realizadas pelos policy makers no momento da reforma. De acordo com Arenas de 
Mesa (1999) estas se encontravam entre 70 e 90 por cento, contrastando com os 50% efetivamente 
obtidos. 
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bastante lento, alcançando no fim dos anos noventa a 58.9% da PEA. Em 2003 esse 

valor chegou a 61.8% enquanto em 2010 foi de 59.4%. 

 
 AFP INP Total  AFP INP Total 

1981 n.a 16.3 n.a 1996 55.7 5.6 61.3 

1982 29 13.4 42.4 1997 58 5 63 

1923 33.5 13 46.5 1998 53.8 3.8 57.6 

1984 35 11.8 46.8 1999 55 3.9 58.9 

1985 38.8 11.3 50.1 2000 54.5 3.5 58 

1986 41.1 10.2 51.3 2001 58 3.1 61.1 

1987 45.7 9.9 55.6 2002 57.1 2.9 60 

1988 46.6 9 55.6 2003 59.1 2.7 61.8 

1989 47.2 8.1 55.3 2004 55.5 2.5’ 58 

1990 46.8 7.5 54.3 2005 59.8 2.2’ 62 

1991 49.9 7 56.9 2006 58.1 2’ 60.1 

1992 51.8 6.5 58.3 2007 60.3 1.7’ 62 

1993 51.1 5.7 56.8 2008 62.2 1.5’ 63.7 

1994 51.8 5 56.8 2009 59.9 1.2’ 61.1 

1995 53.5 5.1 58.6 2010 58.4 1’ 59.4 

 

Figura 02: Cobertura efetiva do sistema previdenciário público 

e privado, 1981-2010 (em porcentagens) 

Fonte: SAFP, INP, AIOS; Elaboração própria 

 

‘Valores estimados a partir da tendência apresentada pela variável entre 1999-2003 

 

O processo de liberalização econômica que acompanhou a reforma 

previdenciária incluiu, entre outras transformações, a flexibilização da legislação 

trabalhista, observando-se um aumento dos trabalhadores independentes e 

informais. Na medida em que foi originalmente construído para atender aos 

trabalhadores formais e urbanos (Martner, 2007), o sistema de pensões não 

conseguiu responder de forma satisfatória às mudanças no mercado de trabalho. 

A substituição de rígidas relações trabalhistas por contratos mais flexíveis 

minou a base das contribuições previdenciárias já que estas eram obrigatórias 

apenas para os trabalhadores dependentes, justamente os que têm perdido espaço  
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na PEA. Os fracos resultados obtidos em direção à universalização do sistema de 

pensões são em parte decorrentes dessas alterações na estrutura do mercado de 

trabalho chileno. Não sendo obrigatória a contribuição dos trabalhadores 

independentes, tem se observado neste grupo uma constante insuficiência no 

provimento destes serviços. Os trabalhadores rurais e informais por sua vez, não 

tendo acesso às instituições legais, acabam da mesma forma sendo marginalizados 

do processo. Efetivamente, a cobertura dos trabalhadores independentes pelas 

AFPs ultrapassou os 5% apenas em 1987, sendo que a afiliação total tem caído de 

12.2% em 1986 para 6.5% em 2003 (ver figura 3). Isso significa que a cada 10 

trabalhadores autônomos menos de 1 contribui com a previdência. 

De igual modo, o modelo como concebido não se mostrou eficaz na 

redução das diferenças entre gênero. Tendo as mulheres expectativa de vida maior 

do que os homens e podendo se aposentar até cinco anos antes, elas acabam 

acedendo a benefícios insuficientes o que tem desestimulado sua afiliação (MESA-

LAGO, 2008; LARRAÍN, 2005). As mulheres vinculadas a uma AFP, entre 2000 e 

2005, não passaram de 45% do total de afiliados (AIOS, 2010). A necessidade de 

garantir a universalização da cobertura e a suficiência dos benefícios motivou a 

segunda reforma integral do sistema de pensões, empreendida durante o mandato 

da então presidente Michelle Bachelet e que será abordada mais adiante. 

 Outro complicador está relacionado ao custo de transição entre o modelo 

de repartição para o de capitalização. Como explicado na seção anterior, uma 

reforma estrutural dessa magnitude implica no rompimento total do vinculo 

intergeracional de modo que os trabalhadores inativos deixarão de ser financiados 

pelos ativos. Todavia, o governo assumiu o pagamento de benefícios aos 

aposentados o que em termos práticos significa que os trabalhadores ativos 

durante o período de transição passam a ter que financiar tanto suas 

aposentadorias quanto a de seus pais. 

As reformas da previdência chilena de 1981 e posteriormente de 2008 

não significaram apenas uma mudança no paradigma previdenciário, mas também 

um importante esforço de política fiscal (UTHOFF, 2011; CORBO e SCHIMDT-

HEBBEL, 2003; ARENAS DE MESA, 1999). Nenhum país no mundo fez suportar a 

uma única geração o financiamento das pensões dos seus pais e a própria. Todos 

os países que introduziram mecanismos de capitalização individual o fizeram de 

forma complementar ou via substituição parcial (MARTNER, 2007). 
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 Trabalhadores Dependentes Trabalhadores Independentes 

Ano AFP INP Total AFP INP Total 

1986 50.5 12.8 63.3 4.8 7.3 12.2 

1987 54.7 12.3 67 5.1 6.9 12 

1988 54.8 11.2 66 4.4 6.1 10.5 

1989 58 10.2 68.2 4.1 4.9 9 

1990 58.2 9.2 67.4 3.9 5.2 9 

1991 61.5 8.7 70.2 4 4.7 8.7 

1992 63.4 7.9 71.3 3.9 4.1 8.1 

1993 62.2 6.9 69.1 3.8 3.8 7.6 

1994 64.6 6.2 70.8 3.9 3.5 7.3 

1995 64.9 6.2 71.1 4 3.6 7.6 

1996 64.9 5.4 70.2 3.5 3.6 7.1 

1997 66.5 4.6 71 4.1 3.3 7.4 

1998 65.9 4.5 70.3 3.8 3.0 6.9 

1999 68 4.8 72.7 4.1 2.9 7.0 

2000 69.6 4.1 73.7 4.1 2.9 7.0 

2001 71.6 3.6 75.2 4.1 2.6 6.8 

2002 71.6 3.3 74.9 4.3 2.5 6.8 

2003 73.1 3.2 76.3 4.0 2.4 6.5 

 

Figura 03: Afiliados por vínculo empregatício no 

sistema público e privado, 1986-2003 (em porcentagens). 

Fonte: SAFP, INP; Elaboração própria. 

  

Como explicado anteriormente, o regime de repartição possui estreitos 

vínculos entre gerações na medida em que são os trabalhadores ativos que 

financiam os benefícios dos trabalhadores inativos. Dessa forma, a transição de 

modelo implica que alguém deve continuar pagando os benefícios dos 

trabalhadores aposentados. Como podemos observar na figura 4, esses valores 

constituíram a principal parte do déficit do sistema, chamado de déficit 

operacional, que em 1984 chegou a representar 6.9% do PIB. Mesa-Lago (2009) 

estima que os custos gerados pelo período de transição devem durar entre 40 e 70 

anos. Larraín (2005) argumenta que o déficit não será zerado antes de 2030, 

embora ressalte que sua composição é passível de mudança. Os custos acumulados 

apenas com o déficit operacional até 2003 chegavam a 93% do PIB. 
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O financiamento do déficit operacional foi realizado com recursos 

tributários e só foi possível graças aos ajustes fiscais efetuados paralelamente no 

período. Eram também componentes do déficit os chamados “Bônus de 

reconhecimento” – bônus garantidos pelo governo para os trabalhadores que 

optassem por migrar para as AFPs e equivalentes às contribuições até então 

efetuadas – as “pensões mínimas” e “pensões complementares”. Enquanto com o 

passar dos anos o déficit operacional se reduziu de 6% para 2.9% do PIB o 

somatório dos outros componentes subiu de 0.2% para 1.56%. 

 

 Déficit 

operacional 

Bônus 

reconhecimento 

PASIS Pensões 

mínimas 

Déficit 

total 

1981 3.6 0 0.2 0 3.8 

1982 6 0.1 0.3 0 6.4 

1983 6.5 0.2 0.4 0 7.1 

1984 6.9 0.2 0.5 0 7.6 

1985 6 0.2 0.5 0 6.7 

1986 5.9 0.3 0.5 0 6.7 

1987 5.2 0.4 0.5 0 6.1 

1988 4.6 0.4 0.4 0 5.4 

1989 4.7 0.4 0.3 0.01 5.41 

1990 3.3 0.5 0.3 0.01 4.11 

1991 3.3 0.5 0.3 0.01 4.11 

1992 3.2 0.5 0.3 0.01 4.01 

1993 3.2 0.6 0.3 0.01 4.11 

1994 3.1 0.7 0.3 0.01 4.11 

1995 2.8 0.7 0.2 0.02 3.72 

1996 3.1 0.7 0.3 0.02 4.12 

1997 3 0.8 0.3 0.02 4.12 

1998 3.2 0.9 0.3 0.03 4.43 

1999 3.2 1.1 0.4 0.04 4.74 

2000 3.1 1.1 0.4 0.05 4.65 

2001 3.1 1.1 0.4 0.06 4.66 

2002 3 1.1 0.4 0.07 4.57 

2003 2.9 1.1 0.4 0.06 4.46 
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Figura 4: Composição do déficit previdenciário 

 em relação ao PIB, 1981-2003 (em porcentagens). 

Fonte: Arenas de Mesa e Benavides (2003), Arenas de Mesa (2004). 

 

A reforma do sistema previdenciário e a constituição dos fundos de 

pensão contribuíram positivamente para o desenvolvimento do mercado 

financeiro chileno. Entre 2005 e 2010, os valores administrados pelas AFPs 

tiveram crescimento de 83%, passando de US$ 63 bilhões a US$ 115 bilhões, 

consolidando-se como um dos maiores fundos da região (ver figura 5). Em relação 

ao PIB eles tem se mantido próximos a 65%, sofrendo em 2009 um leve retrocesso 

como consequência da crise financeira mundial, mas recuperando-se logo em 

seguida, correspondendo a 68.7% do PIB em 2010. 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bilhões de US$ 63.285 75.594 100.598 105.907 100.244 115.829 

% PIB 63.9 63.2 68.5 65.1 59.9 68.7 

 

Figura 5: Evolução da carteira de investimento 

das AFPs, 2005-2010 (em porcentagens e US$) 

Fonte: AIOS; Elaboração própria 

 

 Governo Financeiras Não 

financeiras 

Ações Fundos 

mútuos 

Externo Outros 

Chile 10 16.6 11.1 14.6 2.5 45 0.1 

 

Figura 6: Composição da carteira de investimento 

das AFPs, 2010,(em porcentagens). 

Fonte: AIOS; Elaboração própria. 
 

Suas respectivas aplicações também tem se mostrado bastante 

diversificadas, o que sinaliza o desenvolvimento efetivo dos mercados versáteis. 

(ver figura 6). A proporção dos valores empregados em títulos governamentais 

correspondeu a 10% do total dos recursos movimentados em 2010. Um 14% foi 

aplicado em ações e 16.6% em instituições financeiras. Dado o tamanho dos 

fundos de pensão, o mercado financeiro chileno tem se mostrado pequeno demais, 

sendo abertas portas para o investimento em papeis no exterior. Naquele ano, 

45% dos recursos foram aplicados em mercados externos. 
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Um importante destino empregado pelos fundos de pensão está no setor 

de infraestrutura. Até início dos anos noventa os projetos de infraestrutura, já sob 

a modalidade de concessão, eram financiados através de crédito bancário direto. 

Entretanto, em 1996, foram realizadas as devidas modificações no marco 

regulatório de maneira a introduzir novas formas de financiamento que 

permitissem canalizar a poupança previdenciária. Atualmente, elas são as maiores 

detentoras dos chamados bonos de infraestructura, avaliados em US$ 2.8 bilhões 

(KRISIANPOLLER e DÍAZ, 2011). 

Como vimos anteriormente, a crise financeira de 2008, embora se fez 

sentir sobre a rentabilidade dos fundos de pensões, teve impacto menos intenso 

do que foi sugerido em um primeiro momento (MARCEL e TAPIA, 2010). Um dos 

instrumentos responsáveis por mitigar seus efeitos foi o sistema de multifundos, 

implantado de forma pioneira no ano de 2002. Como o próprio nome sugere, este 

sistema possibilita a criação de múltiplos fundos de investimento para os usuários 

do sistema de pensões, com diferentes graus de risco e rentabilidade. 

Trabalhadores mais jovens, por exemplo, passam a ter a opção de aplicar em 

fundos de maior rentabilidade embora de maior risco, enquanto que trabalhadores 

próximos da idade de aposentadoria podem realizar a operação inversa. 

Como podemos visualizar na tabela 6, o sistema de multifundos chileno 

estabelece cinco opções de carteira aos afiliados (A, B, C, D e E), em que a aplicação 

máxima permitida em títulos de renda variável vai de 5% - tipo E, menor risco – a 

80% - tipo A, maior risco. 

 
Fundo tipo A B C D E 

Máximo autorizado em renda variável 80% 60% 40% 20% 5% 

 

Figura 7: Sistema de multifundos chileno. 

Fonte: Marcel e Tapia (2010). 

 

Caso o trabalhador não escolha uma das opções ele é automaticamente 

direcionado a um fundo de acordo com sua idade. Quanto mais próximo da idade 

de aposentadoria, menor o risco da carteira de investimento correspondente (ver 

figura 8). Dentro do formato de alocação automática, assegurados com até 35 anos 

são alocados no fundo tipo B. Afiliados homens entre 36 e 55 anos e mulheres 

entre 36 e 50 anos são alocados no fundo tipo C. Por fim, afiliados homens acima 

de 56 anos e mulheres acima de 51 são alocados no fundo tipo D. 
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Tipo do 

fundo 

Homens e mulheres 

até 35 anos 

Homens entre 36-55 e 

mulheres entre 36-50 

Homens acima de 56 e 

mulheres acima de 51 

A    

B X   

C  X  

D   X 

E    

 

Figura 8: Direcionamento automático dentro do sistema de multifundos 

Fonte: Marcel e Tapia (2010) 

 

3.1.2. A Reforma da reforma 

Rofman, Fajnzylber e Herrera (2010) argumentam que a simples 

competição em uma indústria como a da previdência em que o serviço é 

obrigatório, extremamente complexo e os benefícios só são percebidos no longo 

prazo, nem sempre adota a forma desejada. Mais ainda, sendo as contribuições de 

caráter compulsório, os participantes o fazem por que têm que fazê-lo. Não 

havendo demanda espontânea, a competição é artificialmente restrita, o que se 

reflete em maiores custos aos assegurados (LARRÍN, 2005). Desse modo, a 

necessidade de corrigir os problemas decorrentes do estancamento no avanço da 

cobertura, insuficiência do componente solidário e elevados custos operativos 

demandou a realização de uma nova reforma. 

O próprio Banco Mundial reconheceu através dos informes de Gill, 

Packard e Yermo (2004) e Holzmann e Hinz, et al (2005), que as reformas 

orientadas a garantir a sustentabilidade financeira focalizadas nos subsistemas 

contributivos, deixaram muitos cidadãos excluídos e em situação de pobreza 

durante a velhice (UTHOFF, 2006). Em março de 2006, a presidenta Michelle 

Bachelet organizou um comitê com expertos nas mais distintas áreas relacionadas 

ao sistema previdenci|rio com o objetivo de elaborar recomendações para “a 

reforma da reforma” (ROFMAN, FAJNZYLBER e HERRERA, 2010). As questões 

centrais giravam em torno da universalização da cobertura e da redução das 

tarifas cobradas aos assegurados. As propostas do comitê foram submetidas ao 

congresso e se concretizaram através do decreto lei nº 20 255, dois anos depois. 

A grande reforma de 2008 se concentrou no fortalecimento do pilar 

solidário e na inclusão dos trabalhadores independentes e informais, que 

passaram a ter afiliação obrigatória. Dessa forma, todos os trabalhadores tem que  
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se incorporar a uma AFP. Os pontos altos da nova reestruturação estão na criação 

do Sistema de Pensiones Solidárias (SPS) e na modificação do sistema de AFPs em 

temas relacionados com as contribuições obrigatórias de trabalhadores 

independentes, sistema de comissões e a licitação da carteira de novos afiliados. 

O SPS através da Pensión Básica Solidária (PBS) e do Aporte Previsional 

Solidário (APS) substitui as anteriores “pens~o assistencial” e “pens~o 

complementar”, incluindo importantes alterações em ambas as modalidades. A 

principal delas está em que o orçamento para o SPS deixa de ser fixo e passa a 

garantir a cobertura de 60% da população menos favorecida. Além disso, são 

determinados incentivos para a afiliação dos jovens, das mulheres e a 

obrigatoriedade de afiliação para os trabalhadores independentes. O SPS é 

financiado com utilização dos recursos tributários, não significando maior esforço 

fiscal na medida em que apenas preenche o espaço antes ocupado pelo déficit 

transacional (Uthoff, 2011). 

Com o objetivo de administrar o novo regime de pensões solidárias (SPS), 

é criado o Instituto de Previsión Social (IPS), vinculado ao antigo Instituto de 

Normalización Previsional (INP) que passou a se chamar Instituto de Seguridad 

Laboral (ISL). Doravante, o IPS fica responsável apenas pela administração das 

pensões solidárias enquanto o ISL é encarregado exclusivamente dos casos de 

acidentes no trabalho e afins (Martner, 2007). 

O estabelecimento da PBS e do APS é estruturado de maneira a não 

incorrer em risco de perigo moral. De fato a nova legislação estabelece um sistema 

de incentivos em favor da afiliação do trabalhador. O PBS garante uma pensão 

mínima ao trabalhador que nunca contribuiu, entretanto caso contribua uma única 

vez ele abandona o regime PBS e passa ao APS de benefício sempre maior que o 

primeiro. Dentro do APS, para cada contribuição a mais do trabalhador, maior a 

pensão a ser recebida garantida pelo SPS. Mais uma vez, caso as contribuições 

superem o valor da pensão mínima garantida, para cada nova contribuição o valor 

da pensão continua sendo maior, sendo o aumento desta vez superior ao da APS. A 

figura 2 ilustra bem a descrição acima, em que t0 corresponde ao momento em que 

o trabalhador realiza sua primeira contribuição. 

Da mesma forma realiza-se uma alteração de caráter basicamente formal 

na Superintendencia de Aministradoras de Fondos de Pensiones (SAFP), que passa a 

se chamar Superintendencia de Pensiones (SUPEN). A SUPEN fica encarregada de 

regular e gerenciar as AFPs e as novas modalidades de pensões inscritas. Ainda de 

modo a garantir uma supervisão ótima dos fundos de pensão, é criada a Comisión  
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de Usuarios del Sistema de Pensiones, formada por um representante dos 

trabalhadores, um representante das administradoras dos fundos, um 

representante dos aposentados, um representante do setor público e um 

acadêmico que preside a comissão. A Comissão de usuários procura criar um 

ambiente de diálogo entre as partes que formam o sistema previdenciário. 

Objetivando menores custos de administração e uma melhor 

compreensão por parte dos afiliados, a nova reforma estabelece medidas para 

aumentar a competição no mercado das AFPs. Em primeiro lugar, criou-se um 

sistema de licitações de periodicidade bianual para novos assegurados. Dessa 

forma todos os novos participantes do sistema de pensões passam a ser inscritos 

diretamente na AFP que tenha oferecido a menor comissão durante o último 

processo de licitação. O tempo mínimo de permanência é de 24 meses, a contar no 

momento da afiliação. Em segundo lugar foi simplificada a estrutura de cobrança 

das comissões. As cobranças efetuadas pelas AFPs devem ser expressas como 

razão fixa e única do salário do trabalhador. Fica também estabelecida a 

centralização dos serviços subcontratados, como os serviços de seguro, a serem 

determinados por processo de licitação. 

 

 

 
Figura 9: A nova lógica do sistema 

Fonte: Elaboração própria. 
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Apesar de a nova legislação estabelecer a obrigatoriedade de afiliação a 

todos os trabalhadores, características intrínsecas do mercado de trabalho chileno 

que o tornam bastante excludente em relação a determinados grupos, 

particularmente as mulheres e os jovens, motivaram a elaboração de uma série de 

incentivos específicos para estes. O mercado de trabalho chileno é particularmente 

discriminatório em relação às mulheres e aos jovens. De acordo com a Pesquisa 

Casen (2009), a taxa de desemprego feminina naquele ano foi de 12.2% enquanto 

a masculina foi de 8.9%. Entre 2006 e 2009 a taxa de desocupação entre os jovens 

de 14-19 anos subiu de 24.5% para 37.2% e entre 20-24 anos passou de 15% para 

20.7%. Depois de 25 anos de reforma, as mulheres tem fundos, taxas de 

substituição e pensões médias inferiores às dos homens sendo que 45% das 

asseguradas receberão uma pensão inferior à mínima (LARRAÍN, 2005). 

Visando melhorar a equidade de gênero, a reforma introduz um subsídio 

por cada filho nascido ou adotado. O subsídio equivale à contribuição por um 

salário mínimo durante 18 meses sobre as contribuições maternas. Esta 

bonificação procura incentivar a afiliação das mulheres, particularmente as de 

baixa renda. São também estabelecidos subsídios às prestações previdenciárias 

dos trabalhadores mais jovens, reduzindo os efeitos da miopia temporal. 

Não obstante a implantação do Sistema de Pensões Solidárias não 

implique em maiores custos fiscais, na medida em que é financiado com recursos 

anteriormente destinados a cobrir o déficit previdenciário, a redução desse déficit 

faz parte das diretrizes da nova organização, abrindo espaço fiscal para outras 

despesas. Assim, o decreto lei nº 20 255 determina a criação do Fondo de reserva 

de pensiones (FRP), com o propósito de complementar o financiamento das 

obrigações fiscais derivadas da garantia estatal da PBS e da APS. 

 

3.2. A experiência peruana 

Embora os primeiros registros da formação de um sistema de pensões no 

Peru remontem a meados do século XIX, apenas na década de 1930 é que melhor 

se organizaram as chamadas “caixas de pensões”, atendendo aos trabalhadores 

por tipo de ocupação986. Em 1936 foi criada a Caja Nacional Del Seguro Social, 

prestando serviços previsionais e de saúde aos trabalhadores obreros10.87Duas  
 

                                                      
9 Um grupo de funcionários públicos obteve o direito de receber benefício por aposentadoria em 
meados do século XIX (ROFMAN, 2005, p.746). 
10 Na cultura trabalhista peruana os obreros são considerados trabalhadores braçais, enquanto os 
empleados trabalhadores de escritório. 
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décadas depois, instituiu-se o Seguro Social Del Empleado, beneficiando 

especificamente aos trabalhadores empleados, não contemplados até então 

(ROMERO, 2009). 

Em 1973, através do Decreto Lei nº 19990, as caixas de pensões foram 

substituídas por um sistema de previdência unificado chamado Sistema Nacional 

de Pensiones (SNP). O SNP era estruturado sobre o regime de repartição público, 

sob a gestão do Instituto Peruano de La Seguridad Social (IPSS). Rofman (2005) 

considera que a unificação não se traduziu em um aumento efetivo da cobertura. O 

autor estima que durante a década de 1980 estavam inscritos no SNP não mais que 

35% da PEA sendo que a inícios da década seguinte a proporção caiu para 27%. 

Em 1990 a situação da previdência peruana não era muito diferente dos 

demais sistemas públicos de repartição na região. O SNP passava por uma aguda 

crise econômica e financeira, experimentando uma rápida deterioração da relação 

entre contribuintes/beneficiários. Efetivamente, de acordo com Vidal, Cuadros e 

Sánchez (2012) essa proporção se reduziu de 14/1 em 1990 para 6/1 em 1993. 

Entretanto, sendo ambos os valores suficientes para garantir a sustentabilidade do 

sistema, alguns autores sugerem que os maiores problemas não diziam respeito ao 

desenho do modelo, mas à gestão estatal do mesmo. A má gestão dos recursos, 

especialmente na administração do ex-presidente Alan Garcia1188, submeteu o 

fundo de pensões a sucessivos abusos e saques (Iwasaki, 1996). 

Em 1993, no mandato do ex-presidente Alberto Fujimori, foi introduzido o 

Sistema Privado de Pensiones (SPP) através do Decreto Lei n° 2596. Como na 

experiência chilena, foram estabelecidas as Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) encarregadas de gerir os fundos dos afiliados sob supervisão da 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Paralelamente à formação do sistema privado de pensões, foram 

realizadas alterações nas regras de funcionamento da previdência pública de 

maneira a garantir sua sustentabilidade financeira. Além do aumento da idade 

mínima de aposentadoria e do tempo de contribuição, efetuou-se a transferência 

da responsabilidade do aporte integral aos empregados, aumentando o valor da 

contribuição de 9% para 11% sobre os salários. O SNP passou a responder à 

Oficina de Normalización Previsional (ONP), instituição criada seguindo o modelo  
 

                                                      
11 Durante o mandato de Alan Garcia o Peru passou por uma das mais graves crises econômicas de sua 
história. No último quinquênio da década de 80 a inflação ultrapassou a casa dos 7500% e o PIB teve 
queda de 13.5% de acordo com o Banco Central, sendo que o nível de renda pré 1980 só seria retomado 
na entrada do século XXI (Dávila-Fernández, 2012) 
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do antigo Instituto de Normalización Previsional chileno, sendo financiado em sua 

maior parte por recursos do tesouro público (VIDAL, CUADROS e SÁNCHEZ, 2012). 

O novo regime se constituiu sobre um pilar central e apenas um 

complementar, não incorporando a figura da pensão mínima. Sendo o pilar 

“contributivo obrigatório” a base dos sistemas por capitalizaç~o, este também 

figura como elemento central neste caso. O esforço em alcançar os maiores níveis 

de cobertura possíveis além de garantir uma taxa de retorno satisfatória são 

maiores do que em sistemas já consolidados dado que, no caso peruano, a 

seguridade social em si está em processo de formação. Enquanto no Chile a 

reforma deveria garantir e expandir o grau de cobertura alcançado, aqui o objetivo 

principal está em criar essa cobertura. 

A não inclusão do elemento da pensão mínima permitiu reduzir os custos 

de transição, entretanto essa decisão significou a oficialização de um viés 

excludente de repercussões sociais negativas no longo prazo (LWASKI, 1996). 

Numerosos estudos têm apontado o significativo impacto do pilar não contributivo 

em termos de redistribuição de renda e redução da pobreza. A título de 

exemplificação, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

se no Brasil fossem retirados todos os benefícios não contributivos pagos 

atualmente pela Previdência pública, o número de pobres cresceria de 29.18% 

para 40.56%. Já o número de indigentes praticamente dobraria. 

Por fim, ficou estabelecido um pilar contributivo não compulsório, com 

benefícios fiscais e tributários, de forma a incentivar a poupança voluntária 

complementando a renda na velhice. 

 

3.2.1. Universalidade e sustentabilidade pós-reforma 

As principais dificuldades que o sistema previdenciário peruano tem 

enfrentado estão relacionadas com a ampliação do grau de cobertura. O Peru 

historicamente tem se caracterizado por sistemas de proteção social de alcance 

limitado, produto de uma estrutura econômica e sociocultural altamente 

estratificada (VIDAL, CUADROS e SÁNCHEZ, 2012). Apesar de terem sido dados 

passos importantes no quesito da sustentabilidade financeira, ele continua 

apresentando um viés excludente e não redistribuidor de renda, não funcionando 

como um mecanismo efetivo de proteção social. 

A reforma foi “vendida” como a grande chave para o crescimento futuro 

(MORÓN, 2000). Quase vinte anos depois do seu início, o grau de cobertura efetiva 

em relação à PEA se encontra ainda abaixo de 15% para o regime de capitalização  
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e 10% para o regime de repartição. Embora as AFPs tenham registrado um 

aumento contínuo no número de afiliados, estes se encontram ainda distantes de 

alcançar 1/4 da população. Enquanto em 1999 9.1% da PEA contribuíam com 

alguma AFP, em 2005 esse valor correspondia a 11.2% e em 2010 a 14.3%. O 

número de trabalhadores afiliados ao SNP por sua vez retrocedeu de 4% da 

população economicamente ativa em 1999 para 3.5% em 2005, recuperando-se 

nos cinco anos seguintes para 7.6% (ver figura 10). 

 

 AFP SNP Total  AFP SNP Total 

1999 9.1 4 13.1 2005 11.2 3.5 14.7 

2000 10.3 3.8 14.1 2006 11.6 4 15.6 

2001 9.9 3.3 13.2 2007 12.9 4.2 17.1 

2002 10.5 3.4 13.9 2008 13.6 4.7 18.3 

2003 10.9 3.6 14.5 2009 13.3 6.7 20 

2004 11.5 3.6 15.1 2010 14.3 7.6 21.9 

 

Figura 10: Cobertura efetiva do sistema previdenciário 

público e privado, 1999-2010 (em porcentagens) 

Fonte: AIOS, ONP, Banco Mundial. 

 

Talvez o maior trunfo da reforma estrutural de 1993 esteja no 

desenvolvimento do mercado financeiro peruano. Como pode ser observado na 

tabela 9, o volume de recursos movimentado pelas AFPs girava em torno de US$ 

8.5 bilhões em 2005, superando a casa dos US$ 20 bilhões em 2008 e, depois de 

uma leve contração decorrente da crise financeira global, alcançando a marca 

histórica de US$ 24.5 bilhões em 2010. Os fundos de pensão têm apresentado um 

crescimento anual de 23.5%, registrando uma expansão de quase 200% nos 

últimos cinco anos. Em relação ao PIB seu crescimento também é bastante 

expressivo, passando de 12.3% em 2005 para 17.7% em 2010. 

Tão importante quanto o crescimento dos fundos de pensão está a 

diversificação da carteira de investimentos, o que sinaliza se efetivamente o 

mercado financeiro está se desenvolvendo ou se os recursos estão simplesmente 

financiando os gastos governamentais. Efetivamente, as AFPs peruanas 

apresentaram em 2010 uma carteira de investimentos bastante diversificada (ver 

figura 12). Os títulos públicos figuram como destino de apenas 18.8% das 

aplicações, valor superado inclusive pelos investimentos no exterior. Merecem  
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destaque os valores aplicados em infraestrutura, 11.1% do total (setor não 

financeiro). Desses, o setor de energia elétrica recebe 55% seguido de Transporte 

com 20% e Telecomunicações com 16% (SBS, 2012). 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bilhões de US$ 8.547 11.153 19.13 21.113 18.74 24.571 

% PIB 12.3 14.2 20.5 17.5 15.3 17.7 

 

Figura 11: Evolução da carteira de investimento das AFPs, 

 2005-2010 (em porcentagens e US$) 

Fonte: AIOS, Elaboração própria. 

 
 Governo Financeiras Não 

financeiras 

Ações Fundos 

mútuos 

Externo Outros 

Peru 18.8 9.3 11.1 30.5 3 22.9 4.4 

 

Figura 12: Composição da carteira de investimento das AFPs, 

2010 (em porcentagens) 

Fonte: AIOS; Elaboração própria 

 

Visando ajustar melhor a relação risco/rentabilidade aos usuários, em 

2005, o Peru também introduziu um sistema de multifundos, permitindo ao 

afiliado escolher um fundo que melhor se ajuste às suas preferências (MARCEL e 

TAPIA, 2010). O sistema peruano estabelece três opções de carteira aos afiliados 

(1, 2, 3), em que a aplicação máxima permitida em títulos de renda variável vai de 

10% - tipo 1, menor risco – a 80% - tipo 3, maior risco (ver figura 13). 

 
Fundo tipo 1 2 3 

Máximo autorizado em renda variável 10% 45% 80% 

 

Figura 13: Sistema de multifundos peruano. 

Fonte: Marcel e Tapia (2010). 

 

Caso o trabalhador não escolha uma das opções ele é automaticamente 

direcionado a um fundo de acordo com sua idade (ver figura 14). Dentro do regime 

de alocação automática, assegurados com até 60 anos são direcionados ao fundo  
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tipo 2 enquanto que assegurados com mais de 60 anos são postos no fundo tipo 1. 

 
Tipo do fundo Homens e mulheres até 60 anos Homens e mulheres acima de 60 anos 

1  X 

2 X  

3   

 

Figura 14: Direcionamento automático dentro do sistema de multifundos 

Fonte: Marcel e Tapia (2010). 

 

3.2.2. A reforma da reforma 

Não importa o período em análise – se prévio ou posterior à reforma – a 

cobertura do sistema de pensões peruano sempre foi bastante limitada. As AFPs 

foram introduzidas na década de noventa com a proposta de ampliar a cobertura, 

oferecendo elevados rendimentos e baixas tarifas, o que efetivamente não ocorreu. 

Sendo assim, a transformação do sistema previdenciário em um instrumento 

efetivo de proteção social apresenta-se como um dos grandes desafios para os 

policy makers peruanos neste início de século. Nesse sentido, em junho de 2012, o 

governo peruano levou ao congresso um projeto de lei visando reformar o sistema 

de pensões em convergência com o acima exposto, sendo sancionado pela lei nº 29 

903. 

A coexistência entre um regime privado e público de pensões é uma 

característica particular do modelo de previdência peruano e decorre de uma 

reforma estrutural do tipo paralela12.89Peru e Colômbia são os dois únicos casos no 

mundo que apresentam essa peculiaridade, o que abre espaço para estudos 

medindo o impacto de políticas públicas sobre ambos os sistemas. Ramírez e 

Sosaya (2010) observam que os sistemas não competem entre si, o que significa 

que as medidas aplicadas sobre um regime não afetam a afiliação no outro. 

Embora o aumento do número de afiliados dependa no longo prazo das 

condições do mercado de trabalho, do aumento dos níveis de produtividade e da 

redução dos custos da formalização, alterações nas normas que regem o sistema 

previdenciário tem impacto não menos importante na organização do sistema. 

                                                      
12 Existem ainda dois regimes especiais dentro do sistema público: a Caja de Pensiones Militar Policial, 
atendendo especificamente os militares e efetivos policiais, e a Cédula Viva, dirigido a grupos 
particulares dentro do setor público. Este último foi fechado para novas afiliações dado que era 
economicamente insustentável (Ramírez e Sosaya, 2010). 
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Com o objetivo de reduzir as tarifas de administração dos fundos, a nova 

legislação estabelece o ingresso de novas AFPs. Atualmente quatro empresas 

operam o mercado de fundos de pensão no Peru. Da mesma forma fica 

estabelecido, à semelhança do que ocorre no Chile, um sistema de licitação para 

novos afiliados. Em setembro de 2012 foi realizado o primeiro concurso de 

licitação, em que todas as atuais operadoras apresentaram suas novas tarifas. A 

AFP que ofereceu a menor delas obteve a exclusividade na inscrição dos novos 

contribuintes entre setembro e dezembro desse ano. A partir de 2013, a licitação 

será de periodicidade bianual tendo a AFP vencedora exclusividade sobre os novos 

afiliados durante esse período. 

Nesta primeira experiência obteve-se uma redução de 4% na tarifa media 

cobrada pelas administradoras, que passou de 1.91% para 1.83% sobre a 

contribuição mensal. O prazo de permanência obrigatória para os novos afiliados 

nesta primeira experiência ficou estabelecido em 12 meses, a contar desde o 

momento de sua incorporação ao SPP. Todavia, o afiliado tem a opção de migrar 

caso outra administradora ofereça menores tarifas ou apresente maior 

rentabilidade. A partir de 2013, o prazo mínimo de permanecia será de 24 meses, a 

contar desde o momento de sua afiliação. 

Os trabalhadores também terão a opção de escolher se desejam que a 

cobrança de comissões pela administradora do seu fundo seja por fluxo ou por 

saldo. Até o ano de 2012 apenas a cobrança por fluxo era possível. Nesta 

modalidade, uma porcentagem determinada pelo nível salarial do afiliado é retida 

pelas AFP. A partir deste ano é introduzida a modalidade por saldo, em que a 

remuneração da administradora é determinada em função do saldo total 

administrado. A grande vantagem desta última está em que as AFPs passam a ser 

remuneradas de acordo com seu desempenho. De acordo com Alonso Bjeletic e 

Tuesta (2010), a cobrança de comissões por saldo só é possível em um sistema 

com certo grau de maturidade. De fato, a carteira de investimentos das AFPs 

peruanas ao chegar a quase 20% do PIB permite este tipo de operação. 

Objetivando menores custos de administração e uma melhor 

compreensão por parte dos afiliados, a Superintendencia Nacional de 

Administracion Tributaria (SUNAT) passa a ser responsável por estabelecer os 

mecanismos de centralização dos serviços de arrecadação, cobrança, cálculo e 

pagamento das prestações. Atualmente, cada AFP é responsável pela 

subcontratação desses serviços, o que impede o aproveitamento de economias de 

escala e se reflete em maiores custos aos assegurados. Estes serviços serão agora  
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licitados via concurso público, sendo que a SUNAT pode participar como 

representante estatal. 

O maior problema, entretanto, continua sendo o baixo grau de cobertura. 

Ocorre que o desenho do sistema não contempla características estruturais do 

mercado laboral peruano, marcado por elevados índices de informalidade e uma 

grande presença de micro e pequenas empresas (mypes). As mypes empregaram 

em 2011 a 67.2% da PEA (INEI, 2012) e são responsáveis por aproximadamente 

40% do PIB, estando a maior parte delas na informalidade (Dávila, 2012). 

Visando aumentar a cobertura de maneira especial neste segmento, a 

reforma inclui a criação do Sistema Previsional Social (SPS). Trata-se de uma 

modalidade especial em que as contribuições são conjuntas entre o Estado e os 

afiliados. Tendo como objetivo secundário incentivar a formalização das mypes, o 

SPS é direcionado a trabalhadores que tenham uma renda entre 1 e 1.5 vezes a 

Remuneración Mínima Vital (RMV)1390e que estejam empregados ou sejam 

empregadores em uma microempresa. Tanto as contribuições conjuntas quanto a 

rentabilidade das mesmas serão adjudicadas a uma conta individual do afiliado 

que por sua vez formará parte do Fondo de Pensiones Sociales. Sua administração 

será determinada mediante concurso público entre AFPs, empresas de seguros e 

bancos. A administração deste fundo estará sujeita às normas que regem o SPP e é 

dirigido exclusivamente aos trabalhadores e empresários de micro e pequenas 

empresas. 

Fica também estabelecida a criação de um fundo educativo ligado ao 

sistema de pensões. Este fundo, que ficará a cargo da SUNAT, funcionará como um 

instrumento orientado ao financiamento de projetos educativos, visando a criação 

de uma cultura previdenciária. Os recursos não provirão do tesouro público e sim 

das próprias AFPs em marco regulatório ainda por definir. 

 

4. Conclusão 
 

A necessidade de garantir a sustentabilidade financeira dos sistemas 

previdenciários diante do processo de transição demográfica, sem deixar de lado o 

princípio de universalidade na cobertura, tem sido o principal motivador das 

reformas estruturais e paramétricas na segunda metade do século XX. 

 

                                                      
13 No Peru o salário mínimo recebe o nome de Remuneración Mínima Vital (RMV). Em 2012 a RMV 
equivalia a 750 nuevos soles ou cerca de 290 dólares. 
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Historicamente os sistemas previdenciários têm sua origem ligada às 

chamadas "caixas de aposentadorias e pensões" no sistema de capitalização. Com o 

tempo, elas transitaram para um modelo de repartição já que, de maneira geral, os 

recursos que iam se acumulando foram gastos pelos governos das mais diversas 

maneiras. A experiência chilena e peruana inaugurou um processo reverso em que 

seus regimes previdenciários transitaram novamente em direção a um sistema de 

capitalização. 

Durante a década de setenta e oitenta a economia chilena passou por 

conturbadas transformações possíveis apenas pela existência de um governo 

autoritário. Sua reforma previdenciária é, nesse contexto, um marco na história 

dos programas de proteção social latino-americanos, servindo de base para as 

reformas que se seguiram na década de noventa. Embora ela tenha sido vital para 

garantir a sustentabilidade do sistema, mostrou-se insuficiente na ampliação da 

cobertura de modo que, em 2008, uma nova legislação foi proposta buscando 

ampliar o componente social do regime. 

O sistema de pensões peruano também passou por uma reforma 

estrutural, embora de características bastante particulares. A introdução dos 

fundos de capitalização deu-se sem o fechamento do sistema de repartição, o que 

faz dele um dos únicos sistemas em que coexistem de forma não excludente ambos 

os regimes. À semelhança do Chile, o novo modelo mostrou-se incapaz de garantir 

a universalidade da cobertura, agravado ainda pelo fato de inexistir uma cultura 

previdenciária no país. De igual modo, em 2012, iniciou-se uma nova reforma 

visando ampliar o componente social do sistema e aumentar a competitividade das 

administradoras dos fundos de pensões. A economia peruana tem um agravante 

dado pela estrutura de seu mercado de trabalho,  apresentando elevados níveis de 

informalidade, o que faz do esforço de aumentar a cobertura da previdência um 

esforço também de formalização das relações de trabalho. 

Sendo ainda nosso objetivo verificar se efetivamente as reestruturações 

dos sistemas de pensões nestes dois países figuram como mais uma reação comum 

para enfrentar as transformações demográficas e no mercado de trabalho, 

concluímos que efetivamente ambos os países parecem estar seguindo a mesma 

trajetória com uma defasagem de cinco a dez anos entre eles. Ressaltamos que em 

ambos os casos têm se efetivamente observado uma evolução positiva dos 

mercados financeiros nacionais em decorrência do desenvolvimento dos fundos de 

pensão. Reforçamos ainda que o regime de capitalização também exige ajustes  
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periódicos - no tocante ao tempo de contribuição, por exemplo - à medida que a 

expectativa de vida aumenta. 

Como lições para posteriores reformas, as experiências chilena e peruana 

nos deixam pelo menos três bem claras. Primeiro, dada a miopia temporal dos 

agentes privados, a substituição de um sistema de repartição por um de 

capitalização precisa de atenção especial no tocante a segmentos usualmente 

marginalizados no mercado de trabalho: os trabalhadores independentes e os 

jovens. Segundo, esse processo implica em um elevado custo social de transição 

que não pode ser negligenciado pelos policy makers. Por fim, por se tratar de um 

mercado até certo ponto artificial, as administradoras dos fundos de pensão 

precisam ser devidamente reguladas o que demanda um marco regulatório claro 

que garanta a rentabilidade tanto ao afiliado quanto à AFP. 

A função central dos sistemas de previdência e proteção social está em 

garantir proteção efetiva aos membros de uma determinada sociedade contra os 

riscos da idade, invalidez e doença. Para tal, é de vital importância que se 

assegurem os princípios de universalidade da cobertura – de modo que exista 

proteção de fato – e sustentabilidade financeira – para que o sistema opere de fato. 

Tanto a experiência chilena quanto a peruana demonstram que a primeira geração 

de reformas estruturais garantiu a sustentabilidade financeira embora 

negligenciou o alcance da cobertura. A segunda geração tem se centrado no 

componente social, sendo que o sucesso desta empreitada dependerá de sua 

efetiva universalização. 
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Resumo 

 Estudos anteriores apresentaram evidências divergentes sobre a 

existência de externalidades de capital humano. No cerne dessas divergências 

figura uma oposição entre as externalidades da educação básica e as do ensino 

superior. Este artigo se propõe a investigar esta oposição e reforçar a pesquisa 

sobre externalidades de capital humano na realidade brasileira. Além disso, 

realiza-se uma análise setorial das externalidades de capital humano. A partir dos 

dados do Censo Demográfico de 2010 chega-se a evidências estatisticamente 

significantes em favor da existência externalidades de capital humano no Brasil. 

No entanto, não se comprova uma divergência entre externalidades de níveis 

distintos de educação. 

 

Palavras-Chave: Capital Humano, Economia Urbana, Externalidades, 

Transbordamento de Conhecimento, Retornos da Educação. 
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1. Introdução 
 

 A importância do capital humano para o desenvolvimento econômico é 

amplamente discutida na literatura econômica desde Schultz (1960). É, no 

entanto, apenas a partir de Lucas (1988) que as externalidades de capital humano 

passam a ser consideradas um fator relevante tanto para o crescimento quanto 

para a determinação da produtividade das cidades. As externalidades de capital 

humano são um impacto indireto do indivíduo sobre a comunidade que lhe 

circunda, de modo que tal impacto não se manifesta diretamente sobre a sua 

produtividade, mas sim sobre a dos demais membros da comunidade. 

 Se por um lado as investigações sobre retornos privados se iniciam com 

Mincer (1958), por outro lado os estudos sobre a magnitude das externalidades de 

capital humano só começam a partir de Rauch (1993) e tomam vigor com 

Acemoglu e Angrist (2000).  

 Estima-se que um ano adicional de educação eleve o salário de um 

indivíduo entre 8 e 12%. No entanto, estudos mais recentes se aprofundam na 

pesquisa desses retornos privados e encontram que os retornos para a educação 

básica nos Estados Unidos (EUA) estão se reduzindo gradualmente nas últimas 

décadas, se tornando já praticamente insignificantes no ano de 2000 (Iranzo e 

Peri, 2006). Os retornos para o ensino superior, por outro lado, têm se mostrado 

cada vez mais relevantes, tendência condizente com a evolução de setores de alta-

tecnologia. Sachsida, Loureiro e Mendonça (2004) e Barbosa Filho e Pessoa (2008) 

confirmam esta tendência para o Brasil, ainda que em menor intensidade. 

 Existem motivos para se acreditar que o mesmo ocorre com as 

externalidades de educação. Acemoglu e Angrist (2000) e Ciccone e Peri (2005), 

empregando a média de escolaridade como variável independente, não encontram 

evidências significativas para externalidades de capital humano. Por outro lado, 

Moretti (2004) encontra evidências significativas utilizando a proporção de 

trabalhadores com nível superior como variável independente, reforçando a noção 

de que os retornos externos, tais quais os individuais, estão ligados mais 

diretamente com a educação superior do que com a educação básica. 

 Se desde o princípio já é difícil definir o aspecto real do capital humano, 

podendo se expressar tanto como um talento nato quanto como um acúmulo de 

conhecimento através do estudo ou experiência de vida, definir como se 

materializam as externalidades do capital humano é uma tarefa ainda mais 

complexa. A ideia central dos impactos de um indivíduo sobre o meio que o  
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circunda é bastante clara, porém, a forma pela qual este impacto ocorre não é tão 

objetiva, podendo se dar tanto através do contato e aprendizado entre indivíduos 

que convivem diariamente, quanto por um efeito localizado de desenvolvimentos 

técnico-científicos, tal qual exposto por Jaffe, Trajtenberg e Henderson (1993). 

 Nesse sentido, não se pode, a priori, inferir se as externalidades de capital 

humano estarão mais proximamente ligadas à educação básica ou à educação 

superior, sendo bastante fácil levantar argumentos em qualquer um dos dois 

sentidos. Enquanto a educaç~o b|sica estabeleceria o “senso comum” de certa 

comunidade e permitiria a absorção mais rápida, por parte da população menos 

educada, de tecnologias em desenvolvimento, o ensino superior estabeleceria a 

fronteira do conhecimento e, portanto, o próprio desenvolvimento dessas novas 

tecnologias. 

 Os poucos artigos publicados investigando externalidades de capital 

humano para o Brasil não apresentam conclusões com respeito à relação entre 

externalidades de nível superior e básico. As perspectivas, no entanto, são 

motivadoras. Falcão e Neto (2007), utilizando métodos semelhantes aos de 

Moretti (2004), encontram que 1% a mais de trabalhadores graduados em uma 

cidade eleva a média de salários da cidade entre 5,8 e 7,4%, enquanto que em 

Moretti os retornos variam entre 1,9 e 0,4%. 

 O objetivo deste trabalho é, a partir de um modelo semelhante ao de 

Moretti (2004) e dos dados do Censo 2010, avaliar se existem diferenças entre as 

evidências de externalidades de nível superior e de nível básico e, ainda, se 

existem diferenças na absorção de externalidades entre os diferentes setores da 

economia brasileira.  

 O investimento público em educação é uma pauta constante entre 

demandas populares e representa um gasto anual significativo de recursos do 

Estado. Entender melhor a magnitude e o funcionamento das externalidades de 

capital humano pode auxiliar a organização de incentivos à educação de modo a se 

obter o máximo retorno social. 

 O restante do texto tem a seguinte organização: a próxima seção resume o 

marco teórico básico sobre externalidades de capital humano; a seção 3 apresenta 

o modelo a ser aplicado e descreve os dados do Censo 2010; a seção 4 realiza uma 

comparação entre externalidades de ensino básico e de ensino superior e, ainda, 

uma análise setorial das externalidades e, por fim, a última seção apresenta as 

conclusões.  
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2. Marco teórico 
 

 A modelagem econômica das externalidades de capital humano no 

ambiente urbano foi inicialmente desenvolvida por Rauch (1993). Embora o 

modelo econométrico aplicado tenha se alterado bastante entre os trabalhos 

posteriores, o modelo explicativo-teórico se mantém praticamente o mesmo. Esta 

abordagem teórica é uma adaptação do modelo anterior de Roback (1982), que 

avalia os efeitos dos salários, alugueis e amenidades na determinação de 

equilíbrios entre diferentes cidades. 

 Tal qual Roback, Rauch pressupõe a livre mobilidade entre cidades,  assim 

utilidade desfrutada em todas as cidades de um determinado país deveria ser a 

mesma. Caso houvesse uma cidade com oferta de maiores salários ou menores 

alugueis, então, haveria um fluxo migratório de trabalhadores que levaria os 

preços ao nível de equilíbrio, no primeiro caso por aumentar a oferta de mão-de-

obra, e, no segundo, por elevar a demanda por imóveis. Desse modo a 

produtividade das firmas e a utilidade dos trabalhadores seriam dadas por: 

     (     )       (01) 

  (        )    (02) 

A equação 01 apresenta a utilidade de 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 (  ).  

A equação 02 apresenta o custo de produção do bem composto enfrentado 

pelas firmas. O bem produzido é vendido nacionalmente em um mercado 

perfeitamente competitivo, de modo que, para que a firma se mantenha em 

atividade, ela deve estar sujeita ao mesmo custo marginal das demais firmas do 

mercado. Como consequência, o custo de produção por unidade deverá também 

ser nacionalmente determinado. Dado que os alugueis impactam negativamente 

tanto na produção quanto na utilidade dos indivíduos, para que seja mantido o 

equilíbrio em uma cidade com aluguel mais elevado a produtividade dos 

trabalhadores deverá ser tal que compense os custos adicionais. O equilíbrio entre 

os custos de produção e a utilidade dos trabalhadores é dado na figura 01. 
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Figura 01: Equilíbrio entre renda e custo da terra na cidade j. 

Fonte: Rauch (1993) 

 

 Dentro deste modelo, o efeito da concentração de capital humano em uma 

determinada cidade, elevando a produtividade dos trabalhadores que lá habitam, 

terá como resultado uma elevação dos salários e dos alugueis, de modo que a 

utilidade e os custos se manterão idênticos. Os únicos a desfrutarem de ganhos 

reais, portanto, são os proprietários dos imóveis. 

 A partir desta modelagem, Rauch (1993) busca comprovar a existência de 

externalidades de capital humano através de impacto da escolaridade média de 

uma cidade sobre salários e alugueis. Os resultados encontrados são positivos e 

significativos. No entanto, tal qual foi identificado em Acemoglu e Angrist (2001), 

os resultados de pouco valerão caso não seja levado em consideração o viés de 

endogeneidade da variável utilizada para medir o capital humano agregado. 

 É natural se esperar um nível de salários mais elevado em uma região com 

maior concentração de capital humano não somente por causa dos retornos  

privados e externos deste capital, mas também porque existe uma tendência no 

sentido do aumento da escolaridade em regiões mais ricas. Nesse caso, não seria o 

capital gerando o desenvolvimento dessas regiões, mas sim o desenvolvimento 

dando origem ao acúmulo de capital humano,    (   )   , onde h é o nível de 

capital humano agregado, podendo ser expresso tanto pela escolaridade média 

quanto pela proporção de trabalhadores com nível superior, e u é o termo de erro 

da regressão econométrica. 

 Para lidar com esta endogeneidade, Acemoglu e Angrist (2001) optam por 

um estimador de mínimos quadrados em dois estágios, utilizando as leis de 

escolaridade compulsória dos EUA como variável instrumental para o nível médio 

de escolaridade de cada estado. A variável instrumental deve cumprir com os 

requisitos de ser correlacionada com a variável que se deseja instrumentar,  
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porém, não ser correlacionada com o erro. O problema com este tipo de estimador 

é a dificuldade de se encontrar variáveis que cumpram os requisitos apontados. 

 Os resultados encontrados por Acemoglu e Angrist (2001) são, em geral, 

positivos, no entanto, não são estatisticamente significativos. Além disso, os 

resultados revelam maiores evidências de externalidades quão mais recentes são 

os dados utilizados. 

 Além de apontar o viés presente em Rauch, o modelo exposto por 

Acemoglu e Angrist ainda adiciona uma contribuição importante. Neste modelo, a 

produtividade   do trabalhador   é dada por: 

 
      

                                             (03) 

 
       ( [  

 
])

 
 ⁄  (04) 

Onde   é um fator que define de que forma o nível 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,   é uma constante exógena e    é o efeito das externalidades de 

capital humano.   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. 

Essa abordagem permite uma adequação do modelo para que as 

externalidades surjam como resultado da presença de alguns poucos indivíduos 

com um nível de capital humano muito elevado ou como consequência da elevação 

do nível médio de estudo da população como um todo. Tal característica abre 

espaço para um dos questionamentos que será abordado a frente, sobre qual tipo 

de educação dá origem às externalidades. 

 O último trabalho restante para completar o marco teórico básico sobre 

externalidades de capital humano é o desenvolvido em Moretti (2004), em que o 

autor atenta para outro problema, antes ignorado, que influencia os resultados 

obtidos sobre externalidades de capital humano, o chamado efeito neoclássico. 

Este efeito nada mais é do que a consequência direta do aumento da oferta de 

capital humano sobre o salário dos trabalhadores. 

 No modelo de Moretti (2004) os trabalhos de indivíduos com alto e baixo 

nível de capital humano são considerados como insumos complementares na 

função de produção, ou seja: 
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  (    )

  (    )
            (05) 

Onde 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. Dessa forma o aumento da oferta de 

   tem como efeito uma redução nos salários recebidos por estes trabalhadores, 

consequência direta das leis de oferta e demanda. Por outro lado, um aumento na 

utilização de    resultará igualmente em um aumento da produtividade marginal 

de   , e, portanto, em um aumento na remuneração destes trabalhadores. Este 

efeito está descrito nas equações 06 e 07. 

       

  
 

    

 
 

  

   
 (     )  

(06) 

       

  
 

    

   
 

  

 
 (     )  

(07) 

 Nessas equações,    e    são, respectivamente, os salários dos 

trabalhadores com e sem nível superior e   é o nível de capital humano agregado, 

aqui dado pela proporção de trabalhadores com nível superior,   (     )⁄ . Os 

primeiros dois termos do lado direito de cada equação transcrevem o efeito 

neoclássico. Tal efeito terá um valor negativo em 06 e um valor positivo em 07. O 

último termo, (     ) , comum às duas equações, corresponde ao efeito das 

externalidades de capital humano, aqui consideradas idênticas para ambos os 

tipos de trabalhadores. 

 Obtém-se desse modelo que um aumento no nível de capital humano 

agregado terá efeitos diferenciados para cada tipo de trabalhador, ainda que as 

externalidades sejam idênticas. Além disso, é possível que o aumento da 

proporção de trabalhadores com nível superior tenha um efeito positivo sobre o 

nível agregado de salário mesmo na ausência de externalidades: 

 
 
  

  
 

      

  
 

(   )      

 (   )
 

(08) 

Onde              , ou seja, o retorno da educação superior. 

Admitindo um valor de       , proporção de trabalhadores graduados nos 

Estados Unidos (EUA), então basta ser       ⁄  para que o resultado de um 

aumento do nível agregado de capital humano impacte positivamente no produto, 
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mesmo na ausência de externalidades. A conclusão resultante é de que os 

trabalhos que se propuseram a mensurar externalidades de capital humano 

anteriormente incorreram em um viés positivo em suas estimativas. 

 Moretti (2004) propõe uma solução bastante simples para contornar o 

efeito neoclássico na busca por evidências empíricas de externalidades de capital 

humano. Basta mensurar as externalidades aproveitadas por cada um dos grupos 

de trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade. Dado que o efeito 

neoclássico sobre o salário dos trabalhadores de nível superior é estritamente 

negativo, caso se encontrem efeitos positivos do nível de capital humano agregado 

sobre estes salários, então se estará comprovando que as externalidades não 

somente são positivas, mas também são grandes o suficiente para suplantar o 

efeito neoclássico. 

Moretti, assim como Acemoglu e Angrist (2001), recorre a um estimador 

de variáveis instrumentais para lidar com o viés de endogeneidade envolvido nas 

regressões. As variáveis utilizadas são duas. A primeira é baseada na estrutura 

etária defasada e na proporção esperada de trabalhadores graduados por idade, 

enquanto a segunda é formada a partir da presença de land grant colleges, 

universidades que se beneficiaram de uma política de concessão de terras no séc. 

XIX nos  EUA. 

Assim como as leis de escolaridade compulsória, as duas variáveis são 

correlacionadas com a variável original, no caso a proporção de trabalhadores com 

nível superior, e, ao mesmo tempo, não correlacionadas com o termo de erro da 

regressão. A primeira variável é composta da seguinte forma: 

 
   ∑       

 

                                         (09) 

 Onde     é a proporção de indivíduos na cidade   com idade   e     é a 

mudança nacional na proporção de indivíduos com graduação entre a população 

com idade   entre os anos de 1980 e 1990. No trabalho de Moretti, para a 

construção dos pesos     são utilizados dados de 1970, de modo que os grupos 

etários são formados por pessoas que em 1980 teriam a idade adequada. Dessa 

forma, evita-se parte dos efeitos da migração de jovens de/para cidades que 

experimentem flutuações de crescimento. 

 O interessante desta variável instrumental é que, além de ela possuir uma 

correlação forte com a variável de capital humano agregado, ela pode ser 

facilmente aplicada a países que não os EUA, diferentemente dos instrumentos  
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baseados nos land grant colleges e nas legislações de ensino compulsório. É por 

esse motivo que ela é aplicada para o Brasil em Falcão e Neto (2007) e utilizada 

como referência neste trabalho. 

 Os resultados encontrados por Moretti são positivos e significantes. Para 

cada 1% a mais de trabalhadores de nível superior em uma cidade é esperado um 

aumento do nível geral de salários 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 (high school), 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, confirmando as expectativas do autor e a 

existência de um efeito neoclássico do aumento da oferta de capital humano. 

 

3. Descrição do modelo e dos dados da amostra 
 

 O modelo aqui aplicado é uma adaptação de Moretti (2004). A mais 

significativa diferença é que a variável instrumental será formada apenas com 

dados presentes do Censo Demográfico de 2010 e, portanto, a estrutura etária da 

população será atual e não defasada. Como resultado, é possivel que uma parte do 

viés gerado pela migração de indivíduos seja capturado mesmo com a utilização do 

estimador de mínimos quadrados em dois estágios. 

Assim como em Moretti a amostra utilizada será restrita à população das 

cidades brasileiras com mais de 100.000 habitantes. O motivo desta restrição é a 

busca por uma maior uniformidade dos ambientes estudados, uma vez que cidades 

muito pequenas podem apresentar situações muito contrastantes e viesar os 

resultados do estudo. A população analisada, assim como em Falcão e Neto (2007), 

é restrita a indivíduos entre 25 e 65 anos. Nenhuma destas limitações interfere na 

robustez da amostra. 

 

3.1. Modelo econométrico 

 O modelo, assim como a maior parte dos modelos que buscam pelos 

retornos da educação, é uma adaptação da equação minceriana de determinação 

da renda: 

 
                                   (10) 
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 Onde     é o salário do trabalhador   da cidade  .     é um vetor de 

características individuais, incluindo o nível educacional, uma dummy para gênero 

e uma para raça autodeclarada.     é a proporção de trabalhadores com nível 

superior e     é o termo de erro. A utilização de uma Cross Sectional simples 

impede a inclusão de efeitos fixos entre as cidades. O coeficiente que se busca 

conhecer é  , que expressa o efeito do aumento de 1 ponto percentual na 

proporção de trabalhadores graduados de uma cidade sobre o logarítmo natural 

dos salários desta cidade. 

 A variável instrumental é formada semelhantemente à de Moretti (2004): 

 
    ∑     

 

 (11) 

De fato, as únicas diferenças são, como já destacado, que os pesos     são 

compostos com dados atuais e não defasados, e o valor de    é a proporção 

nacionalmente esperada de indivíduos com nível superior entre a população de 

idade m e não a variação desta proporção entre dois períodos. Além disso, para 

que seja feita a comparação entre externalidades de nível educacional básico e 

superior, é composta também a váriavel VI2, utilizando-se no lugar de    o 

coeficiente    da escolaridade esperada por grupo de idade. 

 A escolha pelo modelo econométrico aplicado em Moretti (2004) se dá por 

tal modelo conseguir lidar com os diversos tipos de interferências que podem 

viesar os resultados das estimações, especialmente, como destacado na seção 

anterior, a endogeneidade do nível agregado de capital humano e o efeito 

neoclássico causado pela variação da oferta de capital humano. A endogeneidade é 

tratada através do uso da variável instrumental, enquanto o efeito neoclássico é 

contornado ao se examinar separadamente as externalidades experimentadas por 

trabalhadores de diferentes níveis educacionais. 

 

3.2. Descrição dos dados 

 O total de cidades incluídas na amostra é de 140, com uma proeminência 

clara da região sudeste, tal qual apresentado na figura 02. 

A seleção da amostra eleva consideravelmente o resultado das estatísticas 

de escolaridade para o Brasil, mas ainda assim fica clara a maior variação da 

proporção da população com nível superior em relação à escolaridade média. Esta 

discrepância pode ser um resultado de políticas de longa data para a 

universalização da educação básica, que não atingiram da mesma forma os níveis  
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superiores de educação. Além disso, percebe-se que a região centro-oeste, apesar 

de não apresentar o maior nível de escolaridade, possui a maior proporção de 

trabalhadores com graduação, indicando uma maior desigualdade educacional 

dentro da região, o que pode ser consequência da presença do Distrito Federal e, 

especialmente, da cidade de Brasília. 

 

 
Número de 

cidades 

Anos médios 

de 

escolaridade 

Proporção 

com niv. sup. 

População 

incluída na 

amostra 

Norte 17 8,11 11,4% 228.074 

Nordeste 27 8,18 12,3% 565.177 

Sudeste 64 8,72 16,6% 1.925.670 

Sul 23 8,48 15,2% 652.865 

Centro-oeste 9 8,65 17,4% 212.227 

Total 140 8,55 15,4% 3.584.013 

 

Figura 02: Descrição dos dados da amostra de escolaridade por região. 

Fonte: Censo Demográfico 2010, população entre 25 e 65 anos 

das cidades com mais de cem mil habitantes. 

 

 A maior variação da proporção de indivíduos com nível superior fica mais 

clara na figura 03 onde são apresentados os percentis dos dados sobre 

escolaridade.  

 Entre as cidades que fazem parte da amostra (mais de 100.000 

habitantes), aquelas com  menor e maior escolaridade média são, respectivamente, 

Paragominas (PA) e Brasília (DF). Brasília é também a cidade com a maior 

concentração de trabalhadores com nível superior, por outro lado, aquela com a 

menor proporção de graduados é Cascavel (CE). 

 

Percentis Escolaridade 
Prop. de 

graduados 

1% 6,71 5,9% 

25% 8,07 7,9% 

50% 8,63 15% 

75% 9,11 18,3% 

99% 9,99 27,4% 
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Figura 03: Percentis da amostra de escolaridade. 

Fonte: Censo Demográfico 2010, população entre 25 e 65 ano 

 das cidades com mais de cem mil habitantes. 

 

 Apesar de não serem de modo algum idênticas, as variáveis para a 

escolaridade média e para a proporção de trabalhadores com nível superior são, 

dentro desta amostra, bastante próximas. De fato, o coeficiente de correlação entre 

elas é de 0,84. Por outro lado, grande parte desta proximidade pode ser 

consequência da forma como a variável de escolaridade foi construída. 

 O banco de dados do Censo não disponibiliza diretamente a informação de 

anos de estudo dos indivíduos da amostra, sendo necessário, portanto, dar origem 

à essa variável a partir das informações sobre o maior nível de ensino completo, 

básico, médio ou superior. Como consequência disso, apesar de que a variável aqui 

utilizada seja uma proxy bastante confiável, é inevitável que parte da variabilidade 

dos dados reais tenham se perdido. 

 A próxima seção estará dividida entre a comparação das externalidades de 

nível básico e superior e na análise setorial das externalidades de capital humano. 

A amostra foi dividida em cinco setores básicos, o primeiro setor reúne os 

trabalhadores da agricultura e extrativismo (Agric), o segundo se refere à 

indústria e à construção civil (Indus), o terceiro setor concentra os trabalhadores 

do setor de serviços e comércio (Serv). O quarto setor reúne os servidores 

públicos (Publ), exceto professores que estão inclusos no útimo setor (Pesq), junto 

com os profissionais das áreas de saúde, artes, pesquisa e demais áreas intensivas 

em capital humano. Esta divisão por setores não tem espelho em nenhum trabalho 

anterior sobre externalidades de capital humano, divisão foi realizada tentando 

agrupar setores com semelhantes intensividades no uso de capital humano. 

 Os demais trabalhos que buscam por evidências de externalidades de 

capital humano, tais quais Moretti (2004) e Falcão e Neto (2007), costumam 

excluir de suas regressões os trabalhadores dos setores público e agrícola. A 

justificativa para isso é de que os salários do setor público pouco refletiriam a 

produtividade marginal do trabalhador, dada a pouca flexibilidade na sua 

determinação. Os trabalhadores do setor agrícola, por outro lado, são 

normalmente descartados sob a argumentação de que sua produtividade pouco 

teria a ver com o capital humano, seja individual ou agregado. 

 Aqui se opta por uma abordagem diferente. Ao invés de excluir os setores, 

eles serão isolados de modo que se possa avaliar a existência e a magnitude de  
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externalidades em cada um deles separadamente. As características dos setores 

definidos são apresentadas na figura 05. 

 
Figura 04: As 10 cidades da amostra com maior e menor escolaridade. 

Fonte: Censo Demográfico 2010, população entre 25 e 65  

anos das cidades com mais de cem mil habitantes. 

  

 Duas características evidênciadas na figura 05 se destacam: a grande 

parcela de trabalhadores do setor de serviços e comércio e, principalmente, o 

elevado grau de instrução dos trabalhadores do setor público. Como consequência 

disso, tem-se que a exclusão do setor público da amostra teria como resultado a 

perda de uma quantidade não desprezível de trabalhadores com nível superior. A 

categoria “outros” reúne os trabalhadores que não possuem dados sobre setor de 

atividade. 
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Prop. de 

graduados  

Porcentagem da 

amostra 

Quantidade de 

trabalhadores 

Agric. 3,0% 8,9% 318.386 

Indus. 6,8% 22,1% 792.778 

Serv. 9,0% 41,7% 1.496.467 

Publ. 30,2% 7,1% 253.095 

Pesq. 47,8% 14,2% 509.914 

Outros 16,0% 5,9% 213.373 

 

Figura 05: Composição dos setores da amostra. 

Fonte: Censo Demográfico 2010, população entre 25 e 65  

anos das cidades com mais de cem mil habitantes. 

  

  Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

Oeste 

Agric. 14,1% 11,1% 6,9% 10,7% 8,9% 

Indus. 16,7% 17,8% 23,1% 26,2% 18,4% 

Serv. 39,7% 42,6% 42,6% 39,2% 42,1% 

Publ. 9,9% 8,4% 6,4% 5,8% 10,0% 

Pesq 13,7% 14,7% 14,5% 13,2% 13,8% 

 

Figura 06: Distribuição das regiões por setor. 

Fonte: Censo Demográfico 2010, população entre 25 e 65  

anos das cidades com mais de cem mil habitantes. 

 

 Da figura 06 destaca-se a relativa homogeneidade da distribuição dos 

contingentes de trabalhadores das diferentes regiões entre os setores aqui 

caracterizados. Essa homogeneidade pode ser um resultado da forma com que os 

setores foram agrupados, que visa conjugar setores com características de uso de 

capital humano semelhantes, mesmo que isso não espelhe tão diretamente a 

natureza dos processos produtivos. A semelhança entre as regiões espelhadas na 

tabela não aponta uma necessidade de se realizar pesquisas sobre as 

externalidades de capital humano separadamente por região. 
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4. Análise sobre a natureza das externalidades de capital 

humano 
 

 Ainda que trabalhos anteriores tenham atingido resultados conclusivos 

quanto a existência de externalidades de capital humano, tanto no exterior em 

Moretti (2004), quanto no Brasil em Falcão e Neto (2007), pouco foi estudado 

sobre a natureza destas externalidades. De fato, a aparente contradição entre os 

resultados encontrados por Moretti (2004) e Acemoglu e Angrist (2001) poderia 

ser nada mais do que uma indicação sobre a forma de ocorrência deste fenômeno.  

 Nesse sentido, o estudo dessas externalidades pode levar indicações sobre 

formas de melhor alocação de recursos para a educação, visando maximizar os 

ganhos sociais externos deste investimento. No mesmo sentido, conhecer os 

grupos que mais se beneficiam destas externalidades pode contribuir para a 

focalização de políticas públicas e a organização de incentivos pigouvianos no 

sentido de ampliar a eficiência econômica do sistema. 

 Esta seção está divida em duas partes, a primeira buscando compreender 

quais tipos de educação dão origem à externalidades e a segunda analisando a sua 

absorção setorial. 

 

4.1. Comparação entre externalidades de nível básico e superior 

 O impulso inicial no sentido de comparar externalidades de nível básico e 

superior foi dado pela contradição entre Moretti (2004) e Acemoglu e Angrist 

(2001). Em ambos os trabalhos uma variável para o capital humano agregado foi 

satisfatoriamente instrumentalizada, porém os resultados foram bastante 

diversos. O principal contraste entre a metodologia dos dois trabalhos foi, como já 

afirmado, o fato de Moretti vincular o capital humano agregado à proporção de 

trabalhadores com nível superior de uma cidade enquanto Acemoglu e Angrist o 

vincularam ao nível de escolaridade média da população. A tendência que se 

insinua é de que as externalidades de capital humano seriam uma consequência 

mais da expansão do ensino superior do que da educação básica, esta última 

transcrita no nível de escolaridade da população. 

 A metodologia de análise aqui utilizada é a comparação  entre os 

resultados obtidos alternando entre as varáveis de proporção de graduados e 

escolaridade da população nas regressões de mínimos quadrados ordinários e 

mínimos quadrados em dois estágios. A partir disso é possível verificar se existem 

diferenças na magnitude das externalidades de capital humano indicadas por uma  
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e outra variável. O resultado das regressões, realizadas em semelhança às de 

Moretti (2004) e Falcão e Neto (2007), está exposto na tabela 06. A tabela 07 

apresenta o primeiro estágio da regressão de MQ2E. 

 O nível de educação individual é incluído através de dummies para cada 

um dos graus de escolaridade, fundamental, médio e superior sendo o grupo de 

referência os trabalhadores com ensino básico ou inferior. Outra dummy é incluída 

para a pós-graduação. Dessa forma é possível utilizar a regressão ainda para 

verificar os retornos privados específicos de cada nível educacional. 

 A figura 07 evidencia que o efeito da utilização das variáveis de estrutura 

etária para instrumentalizar as variáveis de capital humano agregado retornou um 

resultado oposto ao inicialmente esperado. O viés que se esperava eliminar era 

resultado de que cidades com maior nível de renda tendem a atrair trabalhadores 

com mais alta escolaridade, e dessa forma o que se estaria capturando como 

externalidade não seria se não o efeito migratório gerado pela oferta de melhores 

oportunidades. Nesse sentido, o valor do coeficiente para o capital humano 

agregado tenderia a se reduzir após a instrumentalização. O oposto do ocorrido. 

 Apesar de contrariar aquilo que foi teoricamente pressuposto, o resultado 

não constitui de fato uma surpresa. Isso porque o mesmo resultado foi obtido 

tanto por Moretti (2004) para os EUA quanto por Falcão e Neto (2007) para o 

Brasil. A variável instrumental baseada na estrutura etária, mesmo quando 

defasada, retorna consistentemente valores superiores de externalidades de 

capital humano em relação àqueles obtidos nas estimativas de MQO. 

 Esse resultado, inclusive, levou Moretti (2004) a realizar uma série de 

testes de forma a avaliar se a estrutura etária inicial de uma cidade estaria 

correlacionada a alguma mudança populacional que pudesse afetar o 

desenvolvimento econômico ou os salários nas décadas seguintes. Os resultados 

foram, de modo geral, nulos, o que contribui para a credibilidade da variável 

instrumental utilizada. Nenhum dos trabalhos que a utilizaram, no entanto, 

forneceu uma interpretação satisfatória para o aumento dos coeficientes. 

 Antes de se iniciar a comparação entre os resultados obtidos com as 

variáveis graduados e escolaridade, é importante estabelecer um critério de 

comparação entre elas. À primeira vista já se percebe que ambas as variáveis 

retornam valores elevados e bastante significantes. Portanto, a hipótese inicial de 

que os coeficientes estatísticamente insignificantes encontrados por Acemoglu e 

Angrist (2001) teriam sido uma consequência da opção dos autores por usarem o 

nível médio de escolaridade como variável independente parece não se sustentar. 
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 MQO 

(1) 

MQO 

(2) 

MQ2E 

(3) 

MQ2E 

(4) 

Constante 4.700 

(0,006) 

3.713 

(0.006) 

4.616 

(0.006) 

3.337 

(0.007) 

Fundamental 0.277 

(0.001) 

0.259 

(0.001) 

0.265 

(0.001) 

0.244 

(0.001) 

Médio 0,268 

(0.001) 

0.260 

(0.001) 

0.260 

(0.001) 

0.253 

(0.001) 

Superior 0.752 

(0.001) 

0.758 

(0.001) 

0.733 

(0.001) 

0.747 

(0.001) 

Pós-Graduação 0.549 

(0.004) 

0.546 

(0.004) 

0.529 

(0.004) 

0.531 

(0.001) 

Branco 0.154 

(0.001) 

0.156 

(0.001) 

0.150 

(0.001) 

0.154 

(0.001) 

Homem 0.452 

(0.001) 

0.454 

(0.003) 

0.454 

(0.001) 

0.457 

(0.001) 

Idade 0.051 

(0.000) 

0.051 

(0.000) 

0.051 

(0.000) 

0.050 

(0.000) 

       -0.0005 

(0.0000) 

-0.0005 

(0.0000) 

-0.0005 

(0.0000) 

-0.0005 

(0.0000) 

Sul 0.024 

(0.001) 

0.028 

(0.001) 

0.030 

(0.001) 

0.034 

(0.001) 

Centro 0.049 

(0.001) 

0.070 

(0.001) 

0.045 

(0.001) 

0.073 

(0.001) 

Norte -0.057 

(0.001) 

-0.036 

(0.001) 

-0.012 

(0.002) 

0.003* 

(0.002) 

Nordeste -0.244 

(0.001) 

-0.229 

(0.001) 

-0.209 

(0.001) 

-0.200 

(0.001) 

Graduados 0.026 

(0.000) 

 0.038 

(0.000) 

 

Escolaridade  0.174 

(0.000) 

 0.230 

(0.001) 

   0.397 0.403 0.393 0.401 

  de obs. 3.584.013 3.584.013 3.584.013 3.584.013 
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Figura 07: Regressões dos logarítmos dos salários pela proporção 

 de graduados e nível de escolaridade  

 

* Erros padrão entre parenteses. Todos os valores são significantes 

ao nível de 1%, exceto o assinalado por (*) 

  

 

 Graduados Escolaridade 

VI1 7.172 

(0.004) 

 

VI2  5.523 

(0.002) 

   0.469 0.563 

 

Figura 08: MQ2E – primeiro estágio 

 

* Erros padrão entre parenteses.  

Todos os valores são significantes ao nível de 1%. 

  

 As variáveis graduados e escolaridade possuem escalas bastante 

diferentes, de forma que não é possível realizar a comparação direta entre os 

coeficientes encontrados. A opção que parece mais adequada é utilizar os desvios-

padrão conjugados com os coeficientes encontrados para avaliar o poder 

explicativo destas variáveis. A comparação está exposta na figura 09. 

 

 MQO MQ2E 

Graduados 0.122 0.179 

Escolaridade 0.146 0.193 

 

Figura 09: Desvio-padrão multiplicado pelo coeficiente da figura 07. 

 

 Percebe-se que, ao contrário do inicialmente previsto, o poder explicativo 

da variável escolaridade é na realidade maior do que o da variável graduados, de 

modo que não se pode fundamentar a divergência entre Acemoglu e Angrist com 

base meramente na variável independente utilizada. O resultado serve também 

para rebater a hipótese de que as externalidades de capital humano estejam mais  



  

 

 
353 

Transbordando conhecimento 

 

fortemente relacionadas com a educação de nível superior do que com o ensino 

básico. 

 O próximo passo, seguindo Moretti (2004), é realizar a comparação entre 

as externalidades percebidas por cada extrato educacional de trabalhadores. A 

tabela 09 apresenta essa comparação. 

 

 Agregado Básico Fundamental Médio Superior 

Graduados 

(MQO) 
0.026 

0.028 

108% 

0.018 

69% 

0.021 

81% 

0.039 

150% 

Graduados 

(MQ2E) 
0.038 

0.049 

129% 

0.027 

71% 

0.026 

68% 

0.040 

105% 

Escolaridade 

(MQO) 
0.174 

0.187 

107% 

0.122 

70% 

0.138 

79% 

0.245 

140% 

Escol

aridade 

(MQ2E) 

0.230 
0.262 

114% 

0.180 

78% 

0.171 

74% 

0.256 

113% 

 

Figura 10: Externalidades por nível educacional 

 

* As porcentagens representam a relação entre o valor por estrato 

 e o valor agregado. Todos os valores são significantes ao nível de 1%. 

  

 A porcentagem em cada célula apresenta a relação entre a externalidade 

experimentada pelo estrato educacional e pelo agregado da amostra. O que se 

percebe primeiramente é que as maiores externalidades são aproveitadas pelos 

trabalhadores nos extremos educacionais. Este resultado é distinto ao encontrado 

por Moretti (2004), mas semelhante àquele encontrado por Falcão e Neto (2007).  

  O fato de os valores relacionados com as externalidades percebidas pelos 

estratos educacionais inferiores serem elevados pode ser explicado pelo efeito 

neoclássico descrito na segunda seção deste trabalho. No entanto era esperado 

que a oferta de capital humano reduzisse os retornos para a educação, o contrário 

do acima demonstrado. Uma interpretação para isso seria que os trabalhadores de 

alto nível educacional conseguiriam se apropriar melhor do capital humano 

agregado da cidade, possivelmente através do contato com um maior número de 

pares, formando assim uma espécie de cluster de capital humano. 
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 Outra característica que pode ser percebida da tabela 09, é que os 

trabalhadores com nível superior parecem se beneficiar mais das externalidades 

geradas pelo aumento da escolaridade do que daquelas causadas pelo aumento da 

proporção de graduados, o contrário do que ocorre com os trabalhadores de nível  

básico. O que, apesar de não descaracterizar a interpretação do parágrafo anterior, 

demonstra a existência de algum impacto do aumento da oferta de trabalhadores 

qualificados sobre o salário dos mesmos.  

 

4.2. Análise de externalidades por setor 

 A segunda investigação que pode contribuir na compreensão da natureza 

das externalidades de capital humano é a análise setorial destas externalidades. 

 

 Agric. 

(1) 

Indus. 

(2) 

Serv. 

(3) 

Public. 

(4) 

Pesq. 

(5) 

Constante 4.567 

(0.023) 

4.89 

(0.011) 

4.767 

(0.009) 

4.284 

(0.023) 

4.911 

(0.016) 

Fundamental 0.260 

(0.004) 

0.198 

(0.002) 

0.222 

(0.001) 

0.369 

(0.005) 

0.177 

(0.004) 

Médio 0.282 

(0.006) 

0.231 

(0.002) 

0.222 

(0.002) 

0.345 

(0.0047) 

0.227 

(0.004) 

Superior 0.660 

(0.010) 

0.835 

(0.003) 

0.691 

(0.002) 

0.693 

(0.003) 

0.664 

(0.002) 

Pós-Grad 0.317 

(0.033) 

0.537 

(0.013) 

0.471 

(0.010) 

0.489 

(0.011) 

0.552 

(0.005) 

Branco 0.160 

(0.003) 

0.131 

(0.001) 

0.163 

(0.001) 

0.130 

(0.003) 

0.158 

(0.002) 

Homem 0.413 

(0.003) 

0.456 

(0.001) 

0.514 

(0.001) 

0.403 

(0.003) 

0.407 

(0.002) 

Idade 0.033 

(0.001) 

0.048 

(0.0005) 

0.050 

(0.0004) 

0.060 

(0.001) 

0.042 

(0.001) 

       -0.0003 

(0.0000) 

-0.0005 

(0.0000) 

-0.0005 

(0.0000) 

-0.0005 

(0.0000) 

-0.0003 

(0.0000) 

Graduados 0.122 

(0.011) 

0.030 

(0.0003) 

0.027 

(0.0002) 

0.042 

(0.0005) 

0.033 

(0.0003) 

   0.289 0.335 0.348 0.468 0.417 

  de obs. 318.386 792.778 1.496.467 253.095 509.914 
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Figura 11: Externalidades por setor produtivo.  

Variável dependente: Log dos salários. 

 

 Como já destacado, a maior parte dos trabalhos simplesmente exclui da 

amostra o setor agrícola e os servidores públicos. No entanto, parece uma opção 

melhor realizar uma pesquisa com os setores isolados, de modo que tanto as 

externalidades quanto os retornos privados da educação estejam livres para variar 

de acordo com o setor e não haja contaminação entre eles. A figura 11 apresenta o 

resultado das regressões setoriais. 

 No que concerne as externalidades de capital humano, o detalhe que mais 

se destaca é o elevado coeficiente para a proporção de trabalhadores graduados 

em uma cidade na determinação do salário dos trabalhadores do setor agrícola e 

extrativista. Esta constatação vai em sentido contrário à percepção inicial de que 

esse setor seria indiferente ao capital humano agregado. Algumas considerações 

no entanto são importantes. A amostra de trabalhadores desse primeiro setor 

apresenta um desvio-padrão um terço menor que as demais para a variável 

graduados, de modo que parte do coeficiente apresentado apenas compensa essa 

redução. 

 Outra consideração que merece destaque é que a amostra deste trabalho 

se restringe à população de cidades com mais de cem mil habitantes, o que 

inevitavelmente modifica as características do setor agrícola quando em 

comparação com a amostra do país inteiro. 

 Ainda assim as externalidades experimentadas pelo setor agrícola 

permanecem muito superiores àquelas percebidas pelos outros setores. Uma 

possibilidade é que os trabalhadores deste setor se beneficiem do 

desenvolvimento dos demais setores, especialmente os setores industrial e de 

“pesquisa”, uma argumentaç~o condizente com um setor agrícola-extrativista que 

consiga incorporar avanços tecnológicos em sua produção. 

 Com relação aos retornos privados apresentados na tabela 10, destaca-se 

a alta remuneração para todos os níveis educacionais paga pelo setor público, o 

que condiz com a elevada quantidade de trabalhadores de nivel superior que nele 

trabalham. Além disso, o elevado poder explicativo da regressão dos salários desse 

setor indica uma real rigidez na determinação das remunerações, que, na 

incapacidade de  se adaptarem a produtividade revelada pelos indivíduos, se 

restringe à sinais objetivos, tal qual o nível educacional.  
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 Ainda assim as externalidades experimentadas pelo setor agrícola 

permanecem muito superiores àquelas percebidas pelos outros setores. Uma 

possibilidade é que os trabalhadores deste setor se beneficiem do 

desenvolvimento dos demais setores, especialmente os setores industrial e de 

“pesquisa”, uma argumentaç~o condizente com um setor agrícola-extrativista que 

consiga incorporar avanços tecnológicos em sua produção. 

 Com relação aos retornos privados apresentados na tabela 10, destaca-se 

a alta remuneração para todos os níveis educacionais paga pelo setor público, o 

que condiz com a elevada quantidade de trabalhadores de nível superior que nele 

trabalham. Além disso, o elevado poder explicativo da regressão dos salários desse 

setor indica uma real rigidez na determinação das remunerações, que, na 

incapacidade de  se adaptarem a produtividade revelada pelos indivíduos, se 

restringe a sinais objetivos, tal qual o nível educacional.  

 Ainda assim, percebe-se a significância dos coeficientes associados às 

variáveis de gênero e raça dos trabalhadores do setor público. Apesar de esses 

coeficientes poderem estar refletindo a manutenção de uma discriminação salarial, 

outros fatores também estarão expressos. Dada uma desigualdade entre a 

composição racial das cidades brasileiras, caso cidades mais desenvolvidas se 

encontrem em regiões com maior população branca, então isso interferirá no 

coeficiente apresentado para a dummie Branco. Além disso, os retornos 

individuais por nível educacional aqui expresso não controlam para a qualidade de 

ensino, de modo que, caso a população branca tenha acesso à escolas de melhor 

qualidade, seja por razões socioeconômicas seja pela região que habitam, este 

efeito também interferirá na variável Branco. 

 A explicação para as diferenças de salário entre os genêros é mais 

complicada, mesmo porque a magnitude do coeficiente encontrado é ainda maior. 

Nesse caso, a explicação mais comumente oferecida, é de que, por razões culturais, 

as mulheres tenderiam mais facilmente a colocar suas carreiras profissionais em 

segundo plano diante das necessidades da vida doméstica impactando 

negativamente seu salário mesmo no serviço público. Esse tipo de explicação, no 

entanto, está envelhecendo, de modo que, caso seja essa a real explicação, é de se 

esperar que o coeficiente para dummies de gênero se reduzam rapidamente em 

pesquisas futuras.   

 A elevada importância do nível superior em detrimento dos níveis 

inferiores de educação, se mantém constante, mas fica evidente que certos setores 

remuneram mais intensamente trabalhadores com graduação e pós-graduação,  
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especialmente o setor industrial e o de “pesquisa”, que conjuga médicos, artistas 

professores e pesquisadores. Dando continuidade à análise setorial das 

externalidades de capital humano, a figura 12 expõe a magnitude das 

externalidades por setor e por nível de escolaridade. 

 A tendência de maiores externalidades para os extremos educacionais se 

mantém para os setores de indústria, serviços e pesquisa, demonstrando que, de 

fato, as externalidades tomam formas diferentes nos setores agrícola e público. 

Enquanto que no setor público as evidências se mostram fortemente crescentes, 

no setor agrícola a situação é praticamente a oposta. 

 A organização dos valores encontrados para o setor público são de difícil 

compreensão. Uma possibilidade é que, apesar do uso da variável instrumental, 

esses valores reflitam, na realidade, a tendência de maiores salários nas capitais e 

grandes cidades, que conjugam tanto a maior concentração de servidores com 

nível superior, quanto aqueles servidores vinculados aos principais orgãos 

públicos e, portanto, com maiores remunerações. 

 A proeminência das externalidades percebidas pelo estrato de maior nível 

educacional dos trabalhadores reforça a compreensão de que seriam estes os 

indivíduos mais capazes de absorver as oportunidades criadas pelo crescimento 

do capital humano agregado. 

 

 Agric. Indus. Serv. Public. Pesq. 

Básico 0.131 

107% 

0.031 

103% 

0.031 

115% 

0.014 

33% 

0.029 

88% 

Fundamental 0.099 

81% 

0.024 

80% 

0.021 

78% 

0.030 

71% 

0.024 

73% 

Médio 0.107 

87% 

0.027 

90% 

0.023 

85% 

0.044 

105% 

0.025 

76% 

Superior 0.072 

59% 

0.038 

127% 

0.036 

133% 

0.057 

136% 

0.040 

121% 

Agregado 0.122 0.030 0.027 0.042 0.033 

 

Figura 12: Externalidades por setor produtivo e nível educacional. 

 

* As porcentagens representam a relação entre o valor por estrato educacional e o 

valor agregado.  Todos os valores são significantes ao nível de 1%. 
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5. Conclusões 
 

 A partir dos estudos já realizados sobre  externalidades de capital 

humano, a proposta deste trabalho consistiu em investigar a realidade brasileira 

em busca de evidências empíricas dessas externalidades e de suas características. 

Na seção 2 foi apresentado o marco teórico básico que fundamenta e problematiza 

as externalidades de capital humano. Mostrou-se a evolução dos modelos, 

especialmente em Rauch (1993), Acemoglu e Angrist (2001) e Moretti (2004). 

 Na seção 3 foram descritos o modelo que seria aplicado e os dados da 

amostra do Censo Demográfico de 2010. O modelo é uma adaptação daquele 

desenvolvido em Moretti (2004), que se utiliza de uma variável instrumental 

baseada na estrutura etária da população para lidar com problemas de 

endogeneidade. 

 A seção 4 foi divida em duas partes. A primeira apresenta os resultados 

das regressões realizadas e compara o uso das variáveis graduados e escolaridade, 

buscando esclarecer se existem diferenças entre externalidades de nível básico e 

superior. Todas as investigações retornam evidências positivas e significantes de 

externalidades de capital humano. Além disso percebe-se uma tendência, similar 

àquela encontrada em Falcão e Neto (2007), de maiores externalidades para os 

indivíduos situados nos extremos da distribuição educacional. 

 O estudo da literatura anterior indicava que nos EUA as externalidades de 

educação estivessem mais fortemente vinculadas ao nível superior. Nos resultados 

aqui apresentados esta possibilidade não se confirma. Isso pode ser devido tanto 

ao fato de a realidade brasileira se diferenciar da americana, quanto a uma certa 

limitação nos dados. 

 Na segunda parte da seção 4 realiza-se uma análise setorial das 

externalidades de capital humano. Desse estudo obtém-se que o setor agrícola-

extrativista, contrariando expectativas iniciais, se beneficia com maior intensidade 

de externalidades de capital humano do que os demais setores. A tendência de 

maior apropriação das externalidades pelos trabalhadores menos e mais educados 

se confirma nos setores de indústria, serviços e “pesquisa”. 

 Para estudos futuros sugere-se continuar a investigação sobre as relações 

das externalidades de capital humano e os diferentes níveis educacionais e 

expandir a análise setorial das externalidades de capital humano para verificar se 

existe algum setor que se destaca não na absorção, mas na geração dessas 

externalidades. 
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PRÓLOGO 

 

 Este volume reúne onze ensaios elaborados, em 2012, por alunos 

participantes do PET — Programa de Educação Tutorial — do Departamento de 

Economia da Universidade de Brasília. É um excelente exemplo das virtudes e 

possibilidades desse Programa. O PET tem entre seus objetivos suscitar nos 

estudantes o interesse pela pesquisa; os trabalhos evidenciam pleno sucesso na 

consecução desse propósito. Não são apenas promessas: são artigos que poderiam 

ser aceitos em revistas técnicas da área, e poderão ser a base de pesquisas mais 

elaboradas, em cursos de pós-graduação.   

 O Departamento de Economia da UnB foi pioneiro nesse particular: em 

nosso departamento foi instituído um dos dois primeiros PETs da área de 

Economia, juntamente com o da PUC do Rio de Janeiro, quando da implantação 

nacional desse Programa, em 1979. A criação dos PETs foi, então, uma iniciativa da 

CAPES, órgão do Ministério da Educação voltado à pós-graduação. Essa filiação 

institucional já revelava um dos propósitos do PET (então rotulado Programa 

Especial de Treinamento): preparar estudantes para o mestrado e doutorado. Mas 

o Programa teve, desde o início, um escopo mais amplo, buscando também 

fortalecer, de várias formas, o ensino de graduação. Inclusive pelo estímulo ao 

estudo e à pesquisa em grupo, a uma interação dos bolsistas participantes, entre si 

e com os demais estudantes. Nesse sentido, é fundamental o papel dos tutores, que 

orientam as atividades das turmas de alunos do Programa, em cada departamento.  

 O PET diferencia-se, assim, do PIBIC, programa de iniciação científica 

patrocinado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico), mais voltado a incentivar o trabalho individual de pesquisa de cada 

estudante envolvido, sob orientação de um pesquisador mais experiente.    

 Está ainda por ser feita uma avaliação abrangente do impacto dos PETs no 

ensino de graduação, nessas mais de três décadas desde sua criação. São hoje 

quase oitocentos programas, em todo o País. Mas esse impacto tem sido, sem 

dúvida, de importância considerável. Aponta nessa direção, por exemplo, o grande 

número de ex-petianos com atuação destacada em suas áreas, no campo 

acadêmico ou profissional. Isso é muito evidente no caso de Economia, e 

certamente verdadeiro também nas demais disciplinas. 
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 Cabe lembrar aqui o germe inicial desse programa tão bem-sucedido. 

Remonta aos anos cinquenta e sessenta do século passado, e é de justiça destacar 

um nome: o do Professor Yvon Leite de Magalhães Pinto, então diretor da 

Faculdade de Ciências Econômicas (FACE) da Universidade Federal de Minas 

Gerais. Foi um administrador universitário com qualidades de empresário 

schumpeteriano. Concebeu e instaurou na FACE um sistema de bolsas de estudo 

que exigia dos estudantes selecionados bom rendimento escolar, permanência na 

Faculdade em tempo integral e preparação de um trabalho anual, orientado por 

um dos professores. Essencialmente, o mesmo modelo até hoje adotado nos PETs. 

Adiante de seu tempo, o Prof. Yvon conseguiu construir uma parceria público-

privada: as bolsas não provinham de verbas da Universidade, mas eram 

financiadas por bancos mineiros. O que a FACE oferecia eram salas para os 

bolsistas (possivelmente mais bem equipadas do que as dos bolsistas atuais: salas 

amplas e arejadas, boas mesas e estantes, e até cafezinho servido no meio da 

tarde...).  

 O sistema de bolsas funcionou como um atrativo poderoso de alunos para 

a FACE, num período em que o prestígio dos três bacharelados tradicionais, 

Medicina, Engenharia e Direito, era ainda predominante. Acresce que a Faculdade 

não oferecia apenas graduação em Economia, Administração ou Contabilidade, 

mas abrigava também um curso de Sociologia e Política, e tinha vários professores 

jovens em regime de tempo integral. Isso propiciava aos bolsistas tardes 

estimulantes de interação intelectual (as aulas eram pela manhã), eventualmente 

com toques interdisciplinares. De par com debates às vezes acirrados entre, de um 

lado, futuros sociólogos e politólogos, mais sintonizados com o ativismo político e 

propensos a citar Marx; de outra parte administradores e contadores, mais 

preocupados com o mercado de trabalho; e, no meio, os candidatos a economistas, 

tentando intermediar quase um diálogo de surdos... 

 O Prof. Yvon era um dirigente altamente centralizador, quase despótico. 

Um déspota esclarecido. Que acabou punido por isso: uma greve ruidosa dos 

estudantes, com apoio de jovens professores, de mistura com pressões externas — 

o governador do Estado, que embora não fosse parente tinha o mesmo sobrenome, 

não queria que os eleitores confundissem as coisas, na véspera de um pleito 

importante, e apoiou o movimento — o forçaram a demitir-se. Anos depois, 

quando dirigente da CAPES, um ex-bolsista da FACE, Cláudio Castro, honrou-lhe a 

memória, generalizando sua iniciativa inovadora em âmbito nacional, com a 

criação do Programa Especial de Treinamento.  
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 Os PETs têm enfrentado crises e, às vezes, incompreensões por parte da 

administração pública; mas o Programa firmou-se nos últimos anos, espera-se que 

de forma duradoura. É uma instituição vitoriosa, que justifica todo o apoio que 

receba das universidades e do governo.  

 Como primeiro tutor do PET no Departamento de Economia da UnB, é 

com grande satisfação que vejo o programa prosperar e produzir trabalhos do 

nível dos que fazem parte deste volume. Estão de parabéns tanto os bolsistas 

quanto sua competente e entusiástica tutora, Prof.ª Geovana Bertussi. 

 
Prof. Dr. Flávio Rabelo Versiani 

Professor Emérito da Universidade de Brasília 

1˚ Tutor do grupo PET-Economia da UnB



 


