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"Se você lê o mesmo que todo mundo lê, acaba 
pensando o mesmo que todo mundo pensa." 

Haruki Murakami  

 

"A Economia [...] é método de análise de uma 
realidade que está mudando a cada momento. Se o 

homem não se habitua a observar, se não está 
acostumado a ver a realidade como qualquer coisa 

que ele deve estudar, analisar antes de tentar 
interpretá-la, ele é levado como o jurista, por 

exemplo, a aplicar à realidade um esquema que já 
está pronto." 

Celso Furtado 
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PREFÁCIO
 

 
Após uma pausa de dois anos, o Programa Especial de Treinamento lança 

mais uma edição do livro Laboratório de Economia, com as monografias 
elaboradas no ano de 2015 pelos alunos membros do grupo. Relembrando um 
pouco mais, nos anos 80 o PET economia da UnB (que então se denominava 
Programa Especial de Tutoria) lançou a revista Laboratório de Economia, que foi 
editada até os meados dos anos 90. Nos anos 2000, a revista não foi publicada e o 
programa sofreu grandes mudanças. Sob a tutoria da professora Geovana Lorena, 
em 2010, cada membro do grupo começou a escrever uma monografia por ano, 
que passou a ser publicada em um livro que manteve o nome Laboratório de 
Economia, até 2013. Com a mudança de tutor em setembro de 2014 e uma 
grande renovação no grupo, a série de lançamentos anuais foi interrompida e 
somente agora retomada. Tivemos o desafio de continuar a tradição de cada petiano  escrever 
uma monografia sobre um tema do seu interesse, com a orientação de um 
professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Para quase 
todos, com exceção de Carlos Alberto Belchior Carneiro e Iúri Honda Ferreira, 
que participaram da edição de 2013 do livro, foi o primeiro encontro desses 
alunos com a pesquisa econômica. As dificuldades envolvidas foram muitas e 
comuns a pesquisadores da área: ausência de dados ou dados insuficientes, 
coleta e organização de dados, estimação e problemas de endogeneidade, etc 
constituem alguns obstáculos enfrentados. Muitas boas ideias tiveram que 
enfrentar a exigência de se conhecer a literatura sobre o assunto a ser 
pesquisado (e com isso, aperfeiçoar o conhecimento teórico) e a limitação de 
dados.  

Amanda Villas Bôas descreve o desenvolvimento industrial brasileiro na 
década de 1930 e discute as interpretações opostas de Furtado e Peláez sobre o 
efeito da política cafeeira sobre este desenvolvimento. Anna Eloyr Vilasboas 
propõe um novo índice de desenvolvimento sustentável para o Brasil, baseado no conceito de Triângulo Mágico  de Kaldor, implementado analiticamente por 
Joanílio Teixeira e outros. Carlos Alberto Belchior Carneiro discute a taxa de juros 
no Brasil e desenvolve um modelo que incorpora diversas discussões sobre o 
caso brasileiro. Uma análise empírica feita pelo autor indica a possibilidade de se 
diminuir a taxa de juros sem que isso leve a um repique inflacionário. Catarina Barcelos discute a crise de 2008 e a contextualiza como um cisne negro’, um 
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evento de ocorrência rara, mas com profundos impactos. Iúri Honda Ferreira 
elabora um experimento de escolha para precificar características em bens, no 
caso, ovo de galinha. Os resultados de uma estimação LOGIT indicam que 
atributos como a forma de criação e o uso de antibióticos são valorizados pelos 
consumidores. Janielly de Oliveira utiliza dados de inventários para o estado de 
Pernambuco no século XIX para analisar a evolução da estrutura da distribuição 
de riqueza no Brasil. Os dados indicam que não houve grande mudança na 
desigualdade de riqueza em Pernambuco, para o período analisado, o que está de 
acordo com estudos similares para a Bahia.  

Jonathan Mpoto descreve as teorias de crescimento de Solow e da 
CEPAL, para então fazer uma análise comparativa do crescimento econômico da 
República Democrática do Congo e do Brasil a partir dos anos 60 do século 
passado. Nota-se que a grande instabilidade institucional da R.D do Congo teve 
consequências danosas para o crescimento deste país. Marcelo Machado da Silva 
utiliza o método de insumo-produto para avaliar o impacto do setor de carne e 
pesca sobre a economia brasileira no ano de 2013. O estudo mostra a 
importância e o efeito multiplicador deste setor sobre a economia brasileira.  
Vittorio Maciel Leite analisa a Lei Seca americana, que proibiu a fabricação e o 
comércio de bebidas nos EUA, sob uma perspectiva econômica. Percebe-se que os 
efeitos danosos da proibição fizeram com que ela fosse anulada poucos anos mais 
tarde. Yara Corrêa Gomes investiga a relação entre religião e educação formal no 
Brasil. Uma análise empírica aponta que pertencer a religiões não dominantes no 
Brasil (ou seja, que não a católica ou a evangélica) aumenta o nível educacional 
quando comparado a pessoas sem religião, um resultado interessante e que 
levanta uma série de perguntas.   

Amanda e Janielly foram orientadas pelo professor Flávio Versiani, um 
dos maiores pesquisadores de história econômica brasileira. Anna Eloyr foi 
orientada pelo professor Joanílio Teixeira, membro fundador e primeiro 
presidente (secretario executivo) da Sociedade Brasileira de Econometria (SBE). 
Carlos Alberto foi orientado pela professora Andrea Cabello, que recentemente 
terminou o seu doutorado na UnB. Iúri Ferreira foi orientado pelo professor 
Marcelo Torres, Ph.D. pela Universidade da California em Davis e da área de 
economia agrícola. Jonathan foi orientado pelo professor Carlos Alberto Ramos, 
especialista em economia do trabalho e na UnB desde 1992. Catarina foi 
orientada pelo professor Daniel Cajueiro, prolífico autor de artigos em finanças e 
áreas afins. Marcelo foi orientado pela professora Milene Takasago, também 
doutora pela UnB e pesquisadora em macroeconomia. Vittorio foi orientado pelo 
professor Alexandre Andrada, doutor pela USP e pesquisador de história do 
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pensamento econômica e economia política. Yara foi orientada pelo professor 
Bernardo Mueller, Ph.D. pela Universidade de Illinois em Urbana-Champaign e 
co-autor do livro Brazil in Transition: Beliefs, Leadership, and Institutional 
Change, recém-lançado pela Princeton University Press.  

Finalmente, Pedro Vilela Ribeiro, Elenir Magalhães Gomes e Victoria 
Evellyn Sousa foram responsáveis pela formatação do livro e participam como 
organizadores. O professor Rodrigo Peñaloza, que também como eu, foi membro 
do PET na sua época de aluno de graduação na UnB, escreveu um belíssimo 
posfácio. A todos envolvidos (são muitos, colegas da UnB, aqui no sentido amplo, 
professores e alunos - vou evitar de citá-los nominalmente para não me estender 
mais ainda), meu muito obrigado. 

José Guilherme de Lara Resende 
Tutor do Programa de Educação Tutorial – Economia (PET-ECO) 

Professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília 
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A DÉCADA DE 1930 NO BRASIL: 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

 

Amanda da Silva Villas Bôas1 
 

Orientador: Flávio Rabelo Versiani 
  

 

 
 
Resumo 
 
Este trabalho tem o objetivo de descrever importantes fatos da década de 1930, 
observando consequências advindas da década anterior e comparando dados 
macroeconômicos. A política de valorização do café, o início da Era Vargas e o 
crescimento da indústria nacional são alguns dos fatos abordados. No estudo do 
cenário econômico confrontamos duas análises clássicas, porém divergentes, 
sobre o desempenho do país. Furtado defende que o processo de crescimento da 
indústria foi um subproduto de medidas adotadas para proteger a agricultura 
cafeeira, enquanto Peláez afirma que as políticas protecionistas impediam o 
desenvolvimento de outros setores da economia. A defesa desses argumentos por 
outros autores também é relatada.  
 
Palavras-chave: Indústria, Protecionismo, Políticas Anticíclicas.  
 
Classificação JEL: N16, N36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                    
1 Contato: amandavillasboas21@gmail.com  

mailto:amandavillasboas21@gmail.com
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1. INTRODUÇÃO 
 

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão da literatura sobre a 
década de 30 no Brasil e analisar as divergentes interpretações sobre a superação 
do país diante da Crise econômica de 1929.  

Não é válido afirmar que, antes dos anos 30, o Brasil não possuía atividade 
industrial. Mas é fato que era um país primário agroexportador com foco na 
produção de café e com poucas políticas governamentais direcionadas à indústria.  

A produção agrícola brasileira tinha destaque com relação a outras 
atividades, principalmente, por causa da vantagem comparativa (teoria 
ricardiana) que proporcionava produções em escala a menores custos. O país 
possuía grandes espaços de terras férteis, mão de obra suficiente, grande 
quantidade de plantas que se adaptam ao nosso clima e relevo, apesar de 
oscilações com relação a investimentos e financiamentos externos. Tudo isso 
facilitava a manutenção da economia agrícola já existente no país. 

O café era o principal artigo de exportação até então. Características, como 
as descritas acima, propiciaram ao Brasil ser o produtor de três quartos da oferta 
mundial do produto no final do século XIX, ou seja, variações no preço do café 
afetam diretamente a economia do país (FURTADO, 1959, página 252) Dean  ressalta este aspecto da importância do setor cafeeiro:  O 
café era a base do crescimento industrial nacional, primeiro que tudo, porque 
propiciava o pré-requisito mais elementar de um sistema industrial – a economia 
monetária.  

A proteção que recebia a produção de café e os lucros obtidos 
incentivaram as inversões nas plantações, o que aumentou a oferta diante da 
demanda e causou um descompasso entre elas. A intervenção do governo por meio 
da política de valorização do café foi fundamental para que os prejuízos dos 
cafeicultores não fossem maiores. 

A política de valorização do café, medidas protecionistas voltadas à 
indústria e a substituição de produtos importados foram importantes ações do 
governo brasileiro com o objetivo de amenizar os efeitos da queda do preço do café 
e da crise de 1929 sobre a economia. 

A rápida recuperação brasileira após a crise de 1929 despertou discussões 
e divergentes interpretações sobre a sua causa. Para Furtado (1959), as políticas 
de defesa do café e a cambial foram responsáveis pelo menor impacto que a crise 
poderia ter causado. Já para Peláez (1972), a causa foram fatores externos. 

Segundo Peláez (1972), as oscilações da taxa de câmbio associadas à crise 
mundial tornaram as importações mais caras o que abriu caminho para um 
aumento da demanda interna e, consequentemente, a utilização da capacidade 
ociosa da indústria.  

O encarecimento das importações despertou uma demanda para bens 
duráveis e de capital, incentivando o surgimento dessas produções no país. Em 
anos adjacentes à crise, as importações no Brasil diminuíram bruscamente, o que 
incentivou o surgimento de indústrias de capital.  Entre 1928 e 1932, houve uma 
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queda de dezesseis por cento das exportações e de sessenta por cento das 
importações (ABREU, 1992, p.74) 

A importância da década de 30 deriva do crescimento econômico do país 
oriundo do deslocamento do centro dinâmico que passou a ser voltado para a 
indústria e para o mercado interno (FURTADO, 1959, página 278) 

O artigo está dividido da seguinte maneira: a segunda seção tratará dos 
antecedentes e dos primórdios dos anos em análise, dos principais aspectos que 
se mantiveram na transição de décadas, das questões políticas e econômicas, 
ressaltando dados sobre o café e as medidas que o governo teve que tomar. A 
terceira seção foca a década de 30 dando destaque para a indústria e apresentando 
argumentos sobre a recuperação da crise de 1929 na visão de alguns autores. As 
seções apresentam dados macroeconômicos do período estudado. A adição de 
dados em tabelas e gráficos tem a finalidade de trazer maior didática ao fluir da 
apresentação do trabalho. A quarta seção traz as considerações finais que têm por 
intuito finalizar a revisão literária.  
 
2. O PERÍODO ANTERIOR E O PRINCÍPIO DA DÉCADA DE 30 

 
 
 
 
 

Alguns acontecimentos antecedentes aos anos 30 são relevantes para 
explicar o comportamento da economia brasileira neste período. Mudanças no 
governo, a Primeira Guerra Mundial, investimentos no decorrer de 1920 e a 
importância da produção de café foram fatos que influenciaram o período em 
análise.  

A república oligárquica também chamada república do café com leite foi a 
maneira pela qual o governo se organizou de 1894 a 1930 e consistia no 
revezamento do governo entre os dois principais estados do Brasil, Minas Gerais e 
São Paulo. 

Nesta época, a economia brasileira era voltada para a agricultura de 
exportação tendo como principal produto o café. Entretanto, a existência de 
indústrias era um fato (Versiani, 2012, p.16). Indústrias que complementavam as 
atividades agrícolas, as chamadas indústrias naturais, eram de fácil existência 
pelos seguintes fatos: utilizavam as matérias primas locais e não necessitavam de 
protecionismo pois os custos com transportes de importados asseguravam os 
preços relativos a seu favor (FONSECA, 2012).  

Com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, as indústrias brasileiras 
tiveram espaço para desenvolver a capacidade ociosa que possuíam, pois o 
comércio internacional tinha dificuldades em se manter. Entretanto, com o fim da 
guerra era necessário que medidas protecionistas fossem acionadas para que a 
indústria nacional tivesse chance de concorrer com os produtos importados, mais 
baratos e de melhor qualidade.  

“Pode-se dizer que o desenvolvimentismo, com suas tinturas 
nacionalistas, tem, no âmbito do governo, raízes que se 
estendem ao século XIX. ” (VERSIANI, 2012, p. 3). 
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A mudança positiva para as indústrias é destacada por Versiani (2012, p. : A Guerra de -1918 teve efeitos relevantes sobre a atitude 
governamental em relação às indústrias locais. O conflito, impedindo o comércio regular com a Europa, abriu espaço para o aumento de produção de ind’strias.  

No final do governo de Washington Luís ocorreu a Revolução de 1930 que 
levou Getúlio Vargas ao cargo de Presidente da República. Getúlio com o apoio dos 
estados de Minas Gerais e da Paraíba não aceitou o resultado das eleições em que 
Júlio Prestes saiu vencedor e por meio de um golpe político pôs fim à república do 
café com leite. A partir de então tinha início a Era Vargas que durou 15 anos.  

Em síntese, a atividade econômica da década de 20 não apresentou 
crescimentos impactantes, mas também não trouxe decréscimos, como 
apresentado na Tabela 1. Entretanto, o aumento em investimentos voltados à 
capacidade produtiva da indústria - ver Tabela 2 - foi de extrema importância para 
o desenvolvimento industrial na década de 30. 
 

Índice do nível real de atividade econômica2 

 
Anos 

Estimativas dos índices, segundo: 
(base: 1939 = 100) 

Haddad3 Fishlow Villela-Suzigan 
1920 41,5 48 47,4 

1921 42,3 48 49,0 

1922 45,6 53 50,5 

1923 49,5 54 53,3 

1924 50,2 55 52,9 

1925 50,2 55 51,7 

1926 52,8 56 53,1 

1927 58,5 61 57,6 

                                                                    
2  O Índice do Nível real de Atividade Econômica equivale ao Produto Interno Bruto para época, pois 
este só veio a ser calculado em 1953 pela primeira vez.  
3 Haddad, Fishlow e Villela-Suzigan são autores que estimam diferentes dados para a época. 
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Índice do nível real de atividade econômica2 

 
Anos 

Estimativas dos índices, segundo: 
(base: 1939 = 100) 

Haddad3 Fishlow Villela-Suzigan 
1928 55,2 67 67,0 

1929 55,9 67 66,9 

 

Tabela 1: O nível de atividade econômica na década de 20 
Fonte: IBGE – Estatísticas Históricas do Brasil; 1990. 

 
Como se observa nas Tabelas 2 e 3 abaixo, um significante aumento de 

importações de máquinas ocorreu entre os anos de 1925 e 1926, tendo como 
motivo a queda na taxa de câmbio entre esses mesmos anos.  
 

 
Anos 

Máquinas Têxteis Outras Máquinas 

£ 1.000 Toneladas £ 1.000 Toneladas 

1920 752 4.272 3.587 23.657 

1921 954 6.295 3.137 23.362 

1922 839 6.838 1.443 15.844 

1923 934 8.984 1.537 16.581 

1924 1.128 10.193 2.744 26.204 

1925 1.778 17.859 3.433 31.269 

1926 1.050 10.033 3.306 28.529 

1927 740 6.744 2.985 24.980 

1928 755 6.244 3.415 28.064 

1929 562 4.647 4.095 27.128 

1930 283 1.986 2.220 18.981 

 

Tabela 2: Importação de maquinaria industrial. 
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Fonte: Industrialização: a década de 20 e a depressão – Flávio Rabelo Versiani 
(2002). 

 
A compra de máquinas e equipamentos, na década de 20, era vantajosa 

para os investidores em momentos de desvalorização cambial. Essas importações 
foram decisivas para o aumento da capacidade produtiva da indústria, 
especialmente a têxtil, no decênio seguinte. 
 

Anos Taxa de Câmbio (Mil Réis/Libra) 

1920 22.511 

1921 37.176 

1922 37.976 

1923 47.966 

1924 44.580 

1925 39.498 

1926 33.860 

1927 41.095 
1928 40.752 
1929 40.710 
1930 43.992 

 

Tabela 3: Taxa de Câmbio 
Fonte: IBGE – Estatísticas Históricas do Brasil; 1990. 

 
Ao compararmos as Tabelas 2 e 3 percebe-se a ligação entre a taxa de 

câmbio e a importações, dando destaque aos anos de 1925 e 1926. Versiani (1987, 
p. 10 e 12) destaca a política monetária contracionista para o período em destaque 
como razão da valorização monetária e consequentemente o aumento das 
importações. 

Vale ressaltar que as oscilações da taxa de câmbio influenciavam a 
indústria da seguinte maneira: a desvalorização do mil-réis estimulava o aumento 
da produção interna; sua valorização, mesmo relativa, facilitava a importação de 
máquinas e equipamentos para a indústria (especialmente se a indústria nacional 
contasse com outra forma de proteção, como por exemplo, as tarifas 
alfandegárias).   
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2.1 O Café  
 

A política de valorização do café (introduzida após o Convênio de 
Taubaté4 em 1906) e a continuidade de investimentos na expansão das plantações 
foram fatores que influenciaram as crises de superprodução, quando a demanda 
por café era menor e não acompanhava o crescimento da oferta. 

A política de valorização do café foi implementada buscando a redução da 
oferta de café no mercado mundial. Entretanto, o efeito foi o contrário: a compra 
do excedente de café pelo governo e o imposto cobrado por saca exportada 
mantiveram o preço e o lucro dos produtores em níveis satisfatórios para que a 
expansão da produção continuasse e para que os estoques de café detidos pelo governo se expandissem. Furtado , p.  menciona que: A retenção da 
oferta possibilitava a manutenção de elevados preços no mercado internacional. 
Esses preços elevados se traduziam numa alta taxa de lucratividade para os produtores, e estes continuavam a intervir em novas plantações . 

Portanto, diante de um mercado lucrativo e de uma política de defesa que 
nenhum outro produto agrícola possuía, os produtores permaneceram investindo 
na produção cafeeira. 

Como pode ser visto no Gráfico 1 abaixo, a área colhida de café alcançou 
um ponto máximo entre 1932 e 1933.  

 

 
 

Figura 1: Área colhida de café em hectares. 
Fonte: IPEA DATA 

                                                                    
4 Acordo assinado por governadores e grandes cafeicultores com o objetivo de controlar a oferta de 
café e valorizá-lo. O governo comprava o café, o estocava e o vendia de acordo com a demanda pelo 
mesmo.   
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Na visão de Furtado, para evitar a continuidade de inversões no setor 

cafeeiro seria necessário que algum outro produto agrícola tivesse pelo menos a 
mesma rentabilidade quando os lucros fossem aplicados. O que era difícil em meio 
à exclusividade da política de defesa que recebia o café.  

Do lado da demanda, a tentativa de elevá-la buscando solucionar o excesso 
de produto por meio da diminuição dos preços era difícil, pois o mercado já estava 
saturado. Mesmo que ocorresse o aumento da renda ou a diminuição no preço, a 
demanda não se alteraria, pois aparentemente apresentava elasticidade-renda e 
elasticidade-preço baixas. Isto pode ser corroborado pelo seguinte fato nos 
Estados Unidos: o PIB do país cresceu de 103,6 bilhões para 152,7 bilhões de 
dólares (a preços constantes) entre 1920 e 1929, entretanto, o consumo de café se 
manteve estável apesar do aumento da renda real em trinta e cinco por cento. O 
preço repassado aos consumidores baixou até quarenta por cento, nos anos 
próximos a 1929, e não houve alterações bruscas na demanda (FURTADO, 1959). 

Para a oferta, a expansão ocorreria pelo aumento do uso dos fatores de 
produção – terra, mão de obra e capital. Os dois primeiros estavam à disposição 
dos produtores e o último dependia do investimento dos lucros dos mesmos em 
grande parte.  

Plantações de café demoram, em média, de quatro a seis anos para que se 
possa fazer a colheita. Com as grandes plantações de 1927-28, o auge das colheitas 
se daria em 1933. A fim de evitar que a oferta ficasse muito díspar da demanda, o 
governo continuou a intervir, como fazia desde que o programa de sustentação de 
preços fora estabelecido no Convênio de Taubaté de 1906, para retirar parte da 
produção do mercado tentando evitar, assim, grandes prejuízos aos cafeicultores. 
Contudo, esse estoque acumulado não tinha a possibilidade de ser utilizado 
(retornado ao mercado), pois a demanda já estava saturada. 

De fato, o acúmulo de estoques pelo governo, retirando os excedentes, 
manteve o preço do café no nível do equilíbrio de mercado. Todavia, em 1927 e 
1929 o nível de estoques chegou ao valor de 1,2 milhão de contos 
(aproximadamente 24 bilhões de cruzeiros pelos preços de 1950), sendo que em 
1929, ultrapassou os 10% do produto territorial bruto5 (FURTADO, 1959, capítulo 
31).  

No início da crise de 1929, a economia cafeeira continuava a crescer e a 
dificuldade de se conseguir empréstimos no exterior para financiar a retenção de 
novos estoques também. Essa dificuldade se agravou pelo esgotamento das 
reservas internacionais que em certos momentos foram usadas para financiar a 
compra do excedente do café (FURTADO, 1959, capítulo 31).  

A queda do preço internacional de produtos primários, incluindo o do café 
que chegou à baixa de sessenta por cento em 1929, foi influenciada pela rápida 
liquidação das reservas metálicas do Brasil, segundo Furtado.  

                                                                    
5 Índice com base no valor e volume físico da produção agrícola e industrial elaborados por Celso 
Furtado (1959). 
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No esquema a seguir são apresentados os pontos básicos expostos por Furtado com relação à superprodução  de café. 
 

 
 

Figura 2: Esquema sobre decisões que o Governo teria que tomar. 
 
 
  O Governo teria que decidir três questões sobre o café: 

1) O café seria colhido ou seria deixado nos cafeeiros? 
2) Se colhido, forçaria o mercado mundial, guardaria em estoque ou 

destruiria?  
3) Caso fosse estocado ou destruído, como financiar essas operações?  

  Era fato que, qualquer que fosse a escolha para a questão um, haveria 
perdas. Se todo o café fosse colhido, não haveria demanda suficiente para absorvê-
lo e, se não fosse colhido, a perda seria total.  
  A demanda internacional era inelástica em relação a mudanças na renda 
ou no preço, portanto a possibilidade de forçar a venda de grandes quantidades de 
café só se daria se os preços baixassem mais ainda. Foi o que ocorreu entre 1929 e 
1931, a baixa do preço internacional do café alcançou sessenta por cento e 
consequentemente houve um aumento no volume físico das exportações em vinte 
e cinco por cento (FURTADO, 1959, p. 265). 
  Os prejuízos arcados pelos produtores de café levariam ao abandono de 
plantações e assim equilibrariam o mercado novamente. Para que isso não 
ocorresse de modo acentuado era imprescindível que os estoques do governo não 
influenciassem a baixa de preços mais ainda. 
  Os estoques do Governo não tinham a possibilidade de serem vendidos e, 
se fossem mantidos acarretariam custos e poderiam, dependendo da dimensão, 
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afetar os preços de modo a ocasionar a queda destes. A solução seria destruí-los. 
Isso resolveria a disparidade entre oferta e demanda e não diminuiria os preços 
do café. 

Inicialmente, a compra do café pelo governo e logo em seguida a sua 
destruição foram financiadas por crédito do Banco do Brasil, expansões 
monetárias e taxações nas exportações e obteve como consequência o aumento da 
dívida pública, desvalorização cambial e uma diminuição das importações.  Em 
razão da crise, a ajuda externa era inacessível (ABREU, 1992; FONSECA, 2012). 

A recuperação dos preços do café parecia algo distante para os anos 30. 
Em 1933, este produto chegou ao menor valor que se havia observado e quase não 
sofreu alterações até 1937. 

A Tabela 4 apresenta as oscilações no preço internacional do café que são 
descritas por Furtado (1959, p.268), situando-se no valor de 26,4 centavos por 
libra em 1933 e baixando para 25,5 em 1937. 

 
 

Anos 
 

 
Situação da cotação do café 

1929 Baixa no preço do café 
1933 Ponto mais baixo do preço 
1934 Leve recuperação até 1935 
1937 Igual ao valor de 1934 e inferior ao de 1932 

 

Tabela 4: Síntese das variações no Preço do Café6 
 

Colhendo os excedentes de café e mantendo a compra por parte do 
governo, mesmo não havendo perspectiva de colocação no mercado dos estoques 
adquiridos, permitia-se que a renda dos cafeicultores não caísse. Com base na 
importância do setor cafeeiro na economia, ao aplicar a política de defesa do café 
estava-se realizando uma política anticíclica como Keynes viria propor, em seu 
livro de 1936. O efeito multiplicador dos investimentos em estoques afetava a 
renda e não deixava que essa se alterasse tanto: 
 

 
 
 
 
 
  Pode parecer ilógico ter o trabalho de colher o café para destruí-lo, mas, 
para Furtado, foi isso que manteve a renda dos cafeicultores e incentivou a 
demanda interna. 

                                                                    
6 Oscilações descritas por Furtado (1959, p. 268) sem a citação de dados numéricos. 

“Ao gerar déficits fiscais, em grande medida associados à 
política de compra da produção excedente de café, o governo 
teria adotado políticas pré-keynesianas de sustentação do nível 
de atividade econômica.” (Abreu, 1992). 
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Foram destruídas mais de 70 milhões de sacas entre 1931 e 1943 (ABREU, 1992). 
Fonseca (2012) ressalta essa posição de Furtado:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Furtado (1959, capítulo 31), essa política teria sido responsável pelo que ele considerou um deslocamento do centro dinâmico  da economia 
brasileira, da agricultura de exportação para a produção voltada ao mercado 
interno: 
 
 
 
 
 
 

2.2 A Indústria 
 
 
 
 
 

Devido à concorrência com produtos importados, e sendo estes de melhor 
qualidade, a atividade industrial nacional necessitava de medidas protecionistas 
para crescer, se diversificar, atingir robustez e, assim ascender no mercado 
mundial. Porém, estas medidas deveriam ser realizadas de modo temporário até 
que as indústrias nacionais alcançassem estabilidade suficiente para voltarem a 
concorrer com as importações (FURTADO, 1959). Caso contrário a livre 
concorrência seria limitada podendo afetar os preços e prejudicar os 
consumidores.  

O programa de defesa incluía um imposto sobre a exportação de café, para 
cobertura dos empréstimos externos que financiariam as compras do produto pelo 
Governo. Supunha-se que esse imposto contribuísse para desestimular a expansão 
de plantações (além de outras medidas restritivas nessa direção); mas, de fato, o 
incentivo dado pela manutenção de um preço lucrativo foi mais forte, e os cafezais 
continuaram a crescer (FURTADO, 1959). 

A oferta das indústrias de tecidos estava, no final dos anos vinte, acima do 
que a demanda interna poderia absorver. Isso decorreu não só do aumento de 
importações, decorrência de queda no preço em libras esterlinas do produto 
inglês, mas também do aumento de importações de máquinas para essas 

“As atividades ligadas ao mercado interno não somente 
cresciam impulsionadas por seus maiores lucros, mas 
ainda recebiam novo impulso ao atrair capitais que se 
formavam ou desinvertiam no setor de produção 
cafeeiro.” (Furtado; 1959) 

“Furtado defendeu que a política de intervenção 
governamental (desvalorização cambial, expansão da oferta 
monetária, retenção e queima de estoques de café) teve como 
resultado a sustentação do nível de renda nominal e do 
produto, antecipando-se às recomendações anticíclicas 
keynesianas” (Fonseca; 2012, p. 4). 
 

A tese de Furtado afirma que a industrialização nos anos 
de 30 decorreu de uma política de proteção da aristocracia 
cafeeira (PELÁEZ, 1972, p. 215). 
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indústrias, nos anos de 1924 a 1926 (Tabela 2), principalmente por novos 
produtores entrando no mercado. Essas novas fábricas, muitas delas localizadas 
no interior de São Paulo, tinham vantagens quanto ao custo de produção, por usar 
maquinário mais moderno. Isso trouxe redução da participação no mercado dos 
produtores tradicionais de tecidos (VERSIANI, 1987, p. 52 e 53). 

A existência de capacidade ociosa na indústria de tecidos propiciou o 
rápido aumento na produção de tecidos — o principal setor da indústria — 
observado nos anos trinta (ver Gráfico 2). As novas fábricas que se localizavam no 
interior do país surgiram com vantagens, pois compraram maquinário mais 
avançada que resultavam menores custos de produção. A crise do café e o aumento 
da demanda internacional por algodão, derivado da expansão da indústria têxtil, 
estimularam a produção de algodão no Brasil; ver a Tabela 5 e o Gráfico 2, abaixo. 
 

 
 

Figura 3: A Produção de algodão em Toneladas. 
Fonte: IPEA DATA 

 
No final dos anos vinte, a valorização cambial, a queda no preço externo 

dos tecidos importados, o aumento da concorrência interna e a crise do café 
(influindo negativamente na demanda internacional do produto) induziram os 
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industriais a pedir medidas de proteção. Em resposta a essas demandas, o Governo 
aumentou as tarifas para os tecidos importados, em 1929. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Produção de Algodão em Toneladas 
Fonte: IPEA DATA 

 
Além disso, em 1931, um decreto entrou em vigor proibindo a importação 

de máquinas para indústrias têxteis valendo até 1937. Essa medida decorreu de 
pressões dos grandes produtores, e evidentemente barrou a entrada de novos 
concorrentes, beneficiando os já estabelecidos (VERSIANI, 2012). 

Apesar da proibição, ocorreu uma rápida expansão da produção. De 1931 
a 1937, a produção da indústria têxtil teve um aumento anual médio superior a 
12% (IBGE, 1990). Além das taxas protecionistas, só poderiam entrar no país 
produtos em que não existisse produção interna de similar.  

Os lucros, os gastos com manutenção e reposição derivados da produção 
de café começaram a ser repassados para outras atividades, como a plantação de 
algodão e produções voltadas para o mercado interno (FISHLOW, 1972). 

 
3. A DÉCADA DE 30 E A RECUPERAÇÃO DA CRISE MUNDIAL 
 
  Com todas essas medidas, de modo geral, a década de 30 tem início com 
uma revolução política, uma economia abalada tanto externa como internamente, 
sem perspectivas com relação a empréstimos ou relações comerciais entre os 
países.  
  Entretanto, a recuperação econômica brasileira foi rápida se comparada a 
de outros países, tendo início em 1933. A recuperação dos Estados Unidos, por 
exemplo, só começou em 1934. E em nenhum ano houve investimentos líquidos 

Ano Produção de Algodão – arbóreo (caroço) 
1926 117.902 
1927 107.642 
1928 102.814 
1929 124.842 
1930 95.486 
1931 112.789 
1932 76.416 
1933 151.253 
1934 284.604 
1935 297.306 
1936 351.543 
1937 405.024 
1938 436.628 
1939 428.523 
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negativos no Brasil, diferentemente do que ocorreu em outros países (FONSECA, 
2012). 
  O crescimento vigoroso da economia brasileira nos anos 30, como 
mostram os números da Tabela 6, decorreu, segundo Furtado, da política cafeeira 
do governo, sustentando o nível de renda e de demanda global, e ainda da forte 
desvalorização do mil-réis (veja tabela 7), deslocando a demanda para o mercado 
interno.  
 

Índice do nível real de atividade econômica 

Anos Estimativas dos índices, segundo: (base: 1939 = 100) 

Haddad Fishlow Villela-Suzigan 
1930 54,5 66,0 66,4 
1931 52,4 65,0 64,4 
1932 55,1 68,0 67,9 
1933 70,9 74,0 74,9 
1934 77,4 80,0 80,0 
1935 79,7 83,0 81,4 
1936 89,3 92,0 90,4 
1937 93,4 95,0 92,5 
1938 97,6 98,0 96,9 
1939 100,0 100,0 100,0 

 

Tabela 6: O nível de atividade econômica na década de 30 
Fonte: IBGE – Estatísticas Históricas do Brasil; 1990. 

 
 A Tabela 6 acima mostra um crescimento constatado no nível de atividade 
econômica, com exceção de 1931 que apresentou uma leve queda, 
coincidentemente para os três pesquisadores.  
 Os dados da Tabela 7 evidenciam uma desvalorização cambial na maioria dos 
anos da década em análise, excluindo, apenas, o ano de 1937 que teve uma 
razoável valorização. Com a crise mundial em 1929, a substituição de importados 
obteve ganhos com a desvalorização cambial, que modificou drasticamente os 
preços relativos entre produtos nacionais e internacionais propiciando o 
crescimento da indústria do Brasil. 
 

Anos 
 

Taxa de Câmbio 
(Libras) 

1930 43.992 
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Anos 
 

Taxa de Câmbio 
(Libras) 

1931 67.421 

1932 69.474 

1933 77.994 

1934 98.206 

1935 131.693 

1936 132.554 

1937 125.173 

1938 143.227 

1939 153.541 

 

Tabela 7 – Taxa de Câmbio de Libras para Mil Réis. 
Fonte: IBGE – Estatísticas Históricas do Brasil; 1990. 

 
A queda nas importações teve influência na contração monetária e no 

aumento dos preços de produtos estrangeiros, em função da desvalorização 
cambial apresentada na Tabela 7. Furtado (1959, p.274) menciona uma redução 
de mais de sessenta por cento das importações para o período entre 1929 e 1937. 
O nível de importações em 1937 não havia alcançado o nível de 1929, como é 
mostrado no Gráfico 3 abaixo. Diferente para as exportações que obtiveram um 
aumento de vinte por cento entre 1934 e 1935 oriundo da variação da taxa de 
câmbio para exportações autorizadas pelo Conselho Federal de Comércio Exterior.  
  Um acordo entre Estados Unidos e Brasil, assinado em 1933, manteve as 
principais exportações brasileiras livres de tributos em troca de concessões 
tarifárias aos produtos norte-americanos. 
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Figura 4 - Importações 
Fonte: IPEA DATA 

 
O crescimento industrial não se restringiu aos bens de consumo não 

duráveis, pelo contrário, era necessário o suprimento da demanda interna que 
necessitava de bens duráveis também. Esse crescimento e a diversificação da 
produção são mostradas na Tabela 8.  

Já que as importações eram inviáveis (altos custos) no período 31 - 38, a 
indústria nacional passou a suprir o mercado e novas indústrias de capital 
surgiram. (FONSECA, 2012).  
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Índices anuais da produção industrial, segundo os setores das indústrias de 
transformação – 1930 -1938 

(Base: 1939 = 100) 

Setores 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Total 49,8 50,5 51,2 57,3 63,8 71,4 84,1 88,3 91,1 

Têxtil 32,6 40,9 42,3 47,3 53,3 63,8 75,4 81,5 86,0 
Chapéus 57,6 57,6 52,8 64,1 68,5 79,4 98,9 107 95,7 
Calçados 58,7 60,3 52,2 55,5 60,3 76,6 91,3 98,2 85,6 
Couros 48,2 47,0 43,4 53,0 55,4 63,9 63,9 66,3 60,2 
Fumo 71,1 73,3 71,5 74,2 113 85,0 100 119 123 

Bebidas 68,2 59,4 61,2 63,6 65,4 75,6 85,1 87,0 86,3 
Químicas 42,6 42,2 49,4 48,5 54,8 64,8 92,0 93,3 103 

Papel 21,4 27,7 25,0 39,3 50,9 67,9 76,8 92,0 95,5 
Mobiliário 20,6 23,4 23,4 24,3 29,9 31,8 78,5 90,7 103 
Alimentos 80,0 74,5 73,6 83,9 88,7 92,9 96,2 91,6 96,7 
Cimentos 12,5 23,9 21,4 32,4 46,4 52,4 69,5 81,8 88,5 

Siderúrgico 22,6 18,9 27,1 40,4 47,5 50,2 60,0 67,0 81,6 
Pneus 1,0 2,0 5,0 8,0 11,0 17,0 42,0 55,0 65,0 

Editorial 75,0 50,0 54,0 67,0 77,0 86,0 98,0 115 92,0 
 

Tabela 8 – Índices Anuais de Produção Industrial 
Fonte: IBGE – Estatísticas Históricas do Brasil; 1990. 

 
Em suma, todos os setores industriais cresceram substancialmente na 

década de 30, tendo destaque os setores de cimento, siderúrgico e de pneus de 
acordo com os dados acima.As indústrias de produtos primários cresceram mais 
rapidamente do que as demais, como pode ser visto na Tabela 9. Segundo Fishlow 
(1959), isso ocorreu porque essas indústrias dependiam apenas do crescimento 
do mercado e obtiveram vantagens com as medidas protecionistas. 

 
Ferro Gusa Lingotes de 

Aço 
Aço Laminado Cimento 

Média 
Anual 

 
Prod
ução 

 
Cons
umo 

 
Prod
ução 

 
Cons
umo 

 
Prod
ução 

 
Cons
umo 

 
Prod
ução 

 
Cons
umo 

1925 – 
1929 

25,2 32,7 14,8 21,8 16,7 441,2 50,4 483,6 

1935 – 
1939 

104,6 105,4 84,2 91,6 74,7 404,6 547,6 612,0 
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Ferro Gusa Lingotes de 
Aço 

Aço Laminado Cimento 

Média 
Anual 

 
Prod
ução 

 
Cons
umo 

 
Prod
ução 

 
Cons
umo 

 
Prod
ução 

 
Cons
umo 

 
Prod
ução 

 
Cons
umo 

Taxa 
anual 

de 
cresci
mento 

 
15,3 

 
12,4 

 
19,0 

 
15,4 

 
16,2 

 
- 0,9 

 
27,0 

 
2,4 

 

Tabela 9 - Produção e Consumo Brasileiros de Ferro Gusa, Aço, Aço Laminado e 
Cimento (Milhares de toneladas) 

Fonte: Albert Fishlow – Origens e consequências da substituição de importações 
no Brasil. 

 
Acompanhando o crescimento da produção, houve um aumento de 

trabalhadores no setor industrial de 10,4% ao ano entre os anos de 1932 e 1937. 
Entretanto, o aumento da produtividade foi de menos de 2%, sendo 0,1% 
explicado pelo aumento da qualidade da força de trabalho apenas e o restante pela 
utilização de capital e mudança tecnológica (FISHLOW, 1972). 

As despesas governamentais foram maiores do que as receitas, como 
mostrado na Tabela 10, em toda a década e foram políticas anticíclicas. Segundo 
Fishlow, os déficits do Governo eram de despesas planejadas, conscientes e não 
porque houve superestimação sistemática da receita, ou seja, era claro para o 
governo que os gastos superariam a arrecadação.  

 
Ano Receitas 

estimadas 
Receitas 

realizadas 
Despesas 
estimadas 

Despesas 
realizadas 

Resultado 
estimado 

Resultado 
realizado 

1931 2.670,0 1.752,7 2.451,6 2.046,6 218,4 -294,0 
1932 2.242,4 1.682,4 2.217,3 2.859,7 25,1 -1.164,1 
1933 2.125,4 2.095,8 2.100,9 2.391,8 24,6 -296,0 
1934 2.086,2 2.518,6 2.355,0 3.050,2 -268,7 -128,2 
1935 2.169,6 2.722,7 2.691,7 2.872,0 -522,1 -149,3 
1936 2.537,6 3.127,5 2.893,7 3.226,1 -356,1 -98,6 
1937 3.218,5 3.462,5 3.726,0 4.144,0 -507,5 -681,5 
1938 3.823,6 3.879,8 3.875,2 4.735,4 -51,6 -855,6 
1939 4.071,0 4,297,6 4.065,5 4.850,3 5,5 -552,8 

 

Tabela 10 – Orçamentos Federais em Milhares de Contos. 
Fonte: Albert Fishlow – Origens e consequências da substituição de importações 

no Brasil. 
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3.1. Críticas a tese de Furtado   
 

Para Furtado, a industrialização no Brasil foi um subproduto de medidas 
adotadas para proteger a agricultura cafeeira, principal setor exportador da época. 
Peláez (1972, p. 213) discorda afirmando que, as políticas protecionistas 
impediam o desenvolvimento da indústria e que somente após o fracasso dessas o 
país conseguiu se industrializar: 
 
 
 
 
 
 
 
  Em síntese, colher o café,comprá-lo para posteriormente queimá-lo 
manteve os empregos, a renda, o nível do preço do café e a demanda agregada. Foi 
graças a essa política que, argumenta Furtado (1959), a renda foi preservada. A 
criação de dinheiro para financiar a compra e a queima dos estoques de café do 
governo teria implicado déficits federais que exerceram um efeito multiplicador 
nos níveis de renda (PELÁEZ, 1972, p.27).A ação inconsciente do governo foi 
caracterizada como uma política anticíclica que futuramente seria descrita por 
Keynes na Teoria Geral: 
 
 
 
 
 
 
  Discordando de Furtado, Peláez afirma que a compra e queima de café 
foram financiadas por novos impostos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Para Peláez (1972), os efeitos positivos do alto nível de renda eram 
cancelados pelos efeitos negativos dos impostos cobrados para financiar a compra 
do café para valorização. Este defende que a recuperação da economia brasileira 
ocorreu por fatores externos, principalmente pelas oscilações na balança de 
pagamentos, mostrada no Gráfico 3 e na Tabela 11, e pelo déficit orçamentário: 
 

A ação do governo de comprar os estoques de café, 
mantendo o trabalho dos cafeicultores e os preços 
derivou o efeito multiplicador da teoria keynesiana e 
manteve o nível de renda (CARDOSO, 1981, p.). 
 

Não foi o mecanismo de defesa dos interesses cafeeiros 
que promoveu a industrialização, mas a eliminação desse 
mecanismo, principalmente depois de 1945. O processo de 
industrialização do Brasil no princípio da República se 
desenvolveu a despeito dos programas de defesa do café. 
(PELÁÉZ, 1972, p. 213). 

A acumulação e destruição do café foram financiadas 
por novos impostos, em vez de por criação de moeda. 
Dentro de um modelo Keynesiano simples, a renda 
criada pelas despesas federais, destinadas à sustentação 
do café, foi, em grande parte, destruída por novos 
impostos. (PELÁEZ, 1972, p. 50) 
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  Os déficits governamentais imprevistos com a finalidade de suprir as 
necessidades desenvolvimentistas deram ensejo ao rápido progresso econômico 
do Brasil. Ao tentar suprir esses déficits com aumento dos impostos e diminuição 
dos gastos governamentais, o governo incentivou o consumo interno, pois estava 
reduzindo a renda da população por meio de uma política fiscal contracionista 
(PELÁEZ, 1972, p.89 e 216). 
 

 
 

Figura 5 – Balança Comercial em Libra Esterlina. 
Fonte: IPEA DATA 

 
 
 
 
 
 

A recuperação da economia brasileira repousou sobre 
fatores externos, tanto diretos, mediante o balanço de 
pagamentos, como indiretos, através do efeito que 
tiveram sobre o déficit orçamentário, em virtude da 
queda das importações (PELÁEZ, 1968, p. 36). 
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Ano Balança Comercial - Saldo 
1929 8.178 
1930 12.127 
1931 20.788 
1932 14.886 
1933 7.658 
1934 9.773 
1935 5.581 
1936 9.003 
1937 1.922 
1938 29 
1939 5.497 

 

Tabela 11 – Balança Comercial em Libra Esterlina. 
Fonte: IPEA DATA 

 
O crédito provindo do Tesouro poderia ser considerado como criação de 

moeda, pois não existia pressão para que ocorresse o pagamento e o crédito 
concedido pelo Banco do Brasil, mesmo incidindo com juros, não era pago 
imediatamente. Portanto, esses financiamentos poderiam ter exercido um efeito 
multiplicador na renda nacional também (PELÁEZ, 1972, p. 59).  

Os estudos de Eliana Cardoso (1981) mostram que, quando a estocagem 
do café era financiada via impostos de exportação do café, a balança comercial 
melhorava e, quando era financiada por crédito, o contrário ocorria.Portanto, 
apesar de o financiamento por crédito agir com efeito multiplicar sobre a renda, 
ele trazia um resultado negativo para a balança comercial.   

Peláez (1972) não ignora os gastos, principalmente militares, do governo 
com a revolução de 1932 - manifestações contra o governo Vargas que receberam 
forte repressão policial - ocorrida em São Paulo, pois esta pode ter sido influente 
na recuperação da economia tendo como base a teoria keynesianas: 
 
 
 
 
  
 

Peláez critica o argumento implícito de Furtado sobre transferência de 
recursos do café para outras atividades. Isto não teria ocorrido, pois os recursos 
eram rígidos para transferência na indústria urbana (PELÁEZ, 1972, p. 214). 

Como já foi citada, a transferência de recursos do café para a indústria não 
é uma hipótese válida para Peláez. Entretanto não se deve negar uma transferência 
para a agricultura, principalmente para as plantações de algodão, que passaram a 
ser mais demandadas em razão da rápida expansão da indústria de tecidos. 

Em termos de um simples modelo keynesiano 
semelhante ao usado por Celso Furtado, a recuperação 
de 1932 foi causada por despesas não planejadas 
resultantes da pressão de um incidente histórico-
político (PELÁEZ, 1972, p. 212). 
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Para Fishlow (1972), a renda foi mantida graças à política fiscal e à balança de 
pagamentos, ou seja, ele mistura os argumentos de Furtado e de Peláez dando 
mérito aos dois fatores igualmente: 
 
 
 
 
 
 
 
  Já Abreu (1992) argumenta que, a demanda agregada foi sustentada por 
políticas expansionistas de gastos o que é defendido por Furtado também. 
  Independente da interpretação, o período foi, de fato, um divisor de águas 
para a economia: a produção agrícola de café deixa de ser a base da economia, 
aumentando a diversificação da matriz econômica e dando espaço para o 
crescimento industrial; políticas governamentais mais voltadas ao 
desenvolvimento econômico e que visavam à proteção das indústrias nacionais 
são aplicadas; surgimento de novos setores industriais no Brasil. 
 
4. CONCLUSÃO 
 

Os investimentos voltados ao aumento da capacidade produtiva 
possibilitados pela desvalorização da taxa cambial, ocorridos na década de 20, 
foram de grande importância para o desenvolvimento da indústria nacional. 
Consequentemente, a indústria passou a apresentar uma capacidade ociosa com 
notável destaque na década seguinte e resultou numa diversificação da matriz 
econômica do país.   

A década de 30 marcou a história do Brasil tanto política como 
economicamente. Inicialmente defrontou-se com uma revolução política e uma 
crise econômica mundial que afetou o comércio internacional. 

O café, que era a base da economia brasileira, teve que enfrentar 
problemas com relação ao preço e à demanda e, para isso, contou com a ajuda de 
políticas governamentais de proteção ao produto. Furtado argumenta que essas 
políticas estabilizaram o nível de renda e, juntamente com a desvalorização da taxa 
cambial, deslocaram a demanda para o mercado interno. A combinação da 
capacidade ociosa da indústria e o aumento da demanda interna ocasionaram o 
surgimento de novas indústrias e o crescimento das já existentes.  

As interpretações sobre a causalidade da industrialização brasileira 
divergem. Furtado afirmou que foi um subproduto de medidas adotadas para 
proteger a agricultura. Mas para Peláez, essas políticas impediam o 
desenvolvimento da indústria que só se desenvolveu após o fracasso das mesmas.  

O deslocamento do centro dinâmico, a produção saindo da agricultura de 
exportação e voltando-se para o mercado interno, citado por Furtado não é aceito 

A conclusão final de tudo isto é que a política cafeeira 
não foi provavelmente tão essencial para a recuperação 
inicial da depressão como Furtado declarou, nem tão 
simples como ele descreveu, mas também não foi tão 
insignificante como Peláez concluiu (Fishlow; 1972, p. 
20). 
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por Peláez que justifica não ter ocorrido uma transferência de recursos para a 
indústria, mas sim para outras áreas agrícolas como a plantação de algodão.  

Independente da análise, o fato é que a década de 30 trouxe mudanças 
econômicas e políticas importantes para o Brasil conforme mostram os dados 
apresentados.  
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Resumo 
 O presente trabalho propõe um novo indicador, denominado green economy index , para avaliar a situação do desenvolvimento sustentável no Brasil ao longo 
dos últimos anos. Ele é baseado em uma construção geométrica, Triângulo Mágico , composta por três variáveis: renda per capita, emissão de CO  e oferta de 
energia renovável. Para aplicá-lo no contexto brasileiro, foram utilizados dados 
referentes ao período 2001-2014 do IBGE, do Balanço Energético Nacional pela 
Empresa de Pesquisa em Energia e da Tabela Geral de Emissões da ONG 
Observatório do Clima. A partir dos resultados encontrados, percebeu-se que o 
Brasil regrediu em sua jornada à economia verde ao longo do intervalo de tempo 
considerado. Esse artigo explora as implicações de tal comportamento a partir de 
uma perspectiva ambiental, socioeconômica e política. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Brasil é importante país na busca por um desenvolvimento sustentável 

capaz de conter o aquecimento global. Sua matriz energética é uma das mais 
limpas do mundo com a participação de renováveis quase o triplo da média 
mundial. Nos encontros internacionais sobre mudança climática, o país assume 
recorrentemente papel relevante nas negociações em prol de um bom acordo 
comum e capaz de limitar o aquecimento global. Entretanto, será que o país 
apresenta um desempenho promissor rumo a uma economia de baixo carbono? 

Durante a recente Conferência das Partes (COP 21) ocorrido em 
novembro de 2015 na França, a substituição de recursos energéticos fósseis, como 
o petróleo e o carvão, por energias menos poluentes foi um dos principais tópicos 
discutidos. O setor de energia é responsável por dois terços das emissões de gases 
de efeito estufa e estima-se que os custos da mudança climática no planeta, em 
termos de adaptação, atinjam US$50 a 170 bilhões até 2030, metade dos quais 
poderiam ser arcados pelos países em desenvolvimento de acordo com o relatório 
sobre economia verde das Nações Unidas (PNUMA, 2011). Nesse contexto, com 
quase metade da sua matriz energética vinda de fontes renováveis de energia, com 
destaque para o programa envolvendo a produção de álcool combustível a partir 
da cana-de-açúcar, o Brasil se destacou nas discussões sobre a matriz energética 
sustentável na COP21.  

Por outro lado, logo após essa iniciativa positiva na conferência, a 
presidente Dilma Rousseff vetou, no Plano Plurianual (PPA) para o período 2016-
2019, objetivos, metas e iniciativas para o fortalecimento das fontes renováveis na 
matriz energética brasileira. Apenas trechos referentes a hidrelétricas e a 
termelétricas não sofreram alterações.  Essa postura contraditória do governo 
brasileiro pode ser vista como o início de um retrocesso para o desenvolvimento 
sustentável no país e como sinalização do limitado interesse do setor público em 
ampliar a participação de outras fontes renováveis na matriz energética.   

Diante disso, muitos questionamentos surgem sobre o real 
comportamento do Brasil diante da transição para uma economia de baixo 
consumo de carbono. Mesmo o país sendo referência em aspectos importantes, 
como o energético, ele enfrenta uma grave crise econômica, a qual dificulta a 
realização de novos investimentos. Além disso, o governo brasileiro adota medidas 
controversas, que não permitem concluir se o país investirá apenas em 
hidrelétricas, ou se buscará novas frentes e ampliará a participação de outras 
fontes renováveis em sua matriz energética.  

O presente artigo tem como objetivo analisar o comportamento do Brasil 
em direção a uma economia mais sustentável através da proposta de um novo 
indicador, chamado de green economy index.  Para sua construção, três variáveis 
foram escolhidas com base no conceito de economia verde, que será definido na 
seção 1 abaixo, sendo elas: i) emissão de CO2; ii) oferta de energia renovável; e iii) 
renda per capita. Essas variáveis, quando consideradas em conjunto, formam o 
chamado Triângulo Mágico. Esse instrumental analítico é baseado nas ideias de 



PET Economia – PET/ECO 

37 

Kaldor (1971), as quais levaram a um método de análise realizada pela OCDE e 
baseada na interpretação da área de uma figura geométrica. Tal indicador foi 
reformulado, no presente trabalho, para resolver problemas matemáticos ligados, 
principalmente, à ordenação das variáveis, e para ser adaptado ao contexto de 
economia verde. Nesse sentido, foi utilizada base de dados de diferentes 
organismos, por exemplo, IBGE, referentes aos períodos 2001-2007 e 2007-2014. 

Além dessa introdução, o artigo conta com a seção 2, na qual será feita uma 
breve análise sobre o que consiste uma economia verde e serão citados alguns 
exemplos de iniciativas sustentáveis no Brasil. Na seção 3, ocorrerá a apresentação 
da metodologia utilizada para se chegar a green economy index. Na seção 4, uma 
aplicação do índice a partir de dados brasileiros mostrará os principais resultados 
obtidos para o país. Por último, na seção 5, as considerações finais serão 
apresentadas.  

 
2. ECONOMIA VERDE: UM OVERVIEW 

 
Segundo o Programa da ONU para o Meio Ambiente (PNUMA, 2011), 

desde a Primeira Revolução Industrial, os países adotaram um modo de 
crescimento chamado de economia marrom . Nessa abordagem, o meio ambiente 
não é considerado um elemento indutor do desenvolvimento. Aspectos ambientais 
eram irrelevantes no processo de decisão dos governos, o que resultou em descaso 
com os ecossistemas e a biodiversidade neles presentes.  

Contrapondo-se a essa visão, a economia verde  surge para tentar 
estabelecer uma maneira de crescimento baseada em uma perspectiva conhecida 
como triple-bottom-line, que seria o tripé do desenvolvimento sustentável 
constituído pelas dimensões social, ambiental e econômica. Através de uma 
agenda focada na redução de riscos ambientais e na melhor utilização de recursos 
ecológicos, a economia verde é uma ferramenta estratégica para o alcance e a 
promoção do desenvolvimento sustentável. Assim, entende-se que tornar uma 
economia mais verde é promover um modo de produção mais limpo, pautado no 
desenvolvimento de tecnologias menos poluentes, com inclusão social, uso 
racional de recursos ambientais e prevenção de perdas de biodiversidade e 
serviços ecossistêmicos. 

 Para iniciar o processo de transição de uma economia marrom para uma 
verde, algumas condições facilitadoras são necessárias. No nível nacional, 
mudanças na política fiscal precisam ser feitas para gerar reformas e reduções de 
subsídios para investimentos, que buscam conter os impactos ambiental e social 
negativos, e para estimular o surgimento de alternativas eficazes. Nesse sentido, o 
governo pode tornar mais verdes os contratos públicos e promover investimentos 
em infraestrutura para fortalecer o desenvolvimento de setores-chave da 
economia verde. No nível internacional, organismos mundiais precisam 
estabelecer maior cooperação entre os países para gerar estratégias que 
beneficiem o comércio internacional de produtos verdes, como trocas de 
tecnologias menos poluentes.  
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Vale ressaltar que a transição para uma economia verde varia entre as 
nações, pois depende das especificidades de capital humano e natural, e de seu 
nível relativo de desenvolvimento socioeconômico. Essa preocupação não é 
relevante apenas para as economias mais desenvolvidas, mas, principalmente, 
para as economias emergentes, como o Brasil, nas quais pode desempenhar o 
papel de catalisador para o crescimento, redução significativa da pobreza e 
diminuição da desigualdade social. 

Uma característica fundamental de uma economia verde é que procura 
gerar diversas oportunidades para o desenvolvimento econômico e a diminuição 
da pobreza sem liquidar ou reduzir substancialmente com os bens naturais de um 
país. Em regiões de baixa renda per capita, esse aspecto é necessário, pois os 
produtos e serviços retirados da natureza são essenciais para o sustento de 
comunidades rurais carentes e promovem uma rede de segurança contra 
desastres naturais e choques econômicos. Além disso, esses países são os mais 
vulneráveis aos efeitos do aquecimento global, como a seca.  

Dessa forma, uma transição para economia verde reconhece o valor do 
capital natural de cada país como provedor de sustento para famílias carentes e 
fonte de novos empregos. Também, as chances de investimento são aproveitadas 
e desenvolvidas para um progresso econômico sustentável. Por exemplo, a 
diversidade e a abundância de espécies inerentes a cada país podem ser 
aproveitados pelos investidores como novas formas de produtos alimentares e 
combustíveis menos poluentes.  
 

2.1 Brasil rumo a uma economia verde 
 
Gaetani et al. (2011) argumentam que o Brasil é uma potência energética 

ambiental, devido a sua ampla disponibilidade de recursos naturais, e a políticas e 
medidas voltadas para a conservação ambiental. Eles concluem que o Brasil parte 
de uma posição privilegiada na direção de uma economia verde sob vários 
aspectos. Boa parte das ações existentes pode ser considerada como um começo 
da estruturação institucional e da criação de mecanismos econômicos que 
compõem a agenda de um país cada vez mais voltado para a evolução de mercados 
relacionados à economia verde. 

Desde o evento Rio+20 ocorrida em junho de 2012 no Rio de Janeiro, o governo brasileiro defende uma economia verde inclusiva , ou seja, um 
desenvolvimento econômico calcado na inclusão econômica e no uso racional dos 
recursos ambientais. Em um trabalho de cooperação técnica entre o BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento) e o Ministério do Meio Ambiente (2012), 
uma lista de políticas públicas estaduais e municipais com foco na atividade 
econômica, conservação ambiental e erradicação da pobreza foi apresentada. 
Muitas experiências bem-sucedidas em alguns estados brasileiros, como Minas 
Gerais e Acre, poderiam ser aplicadas em outras regiões e, consequentemente, 
disseminar a ideia verde por todo o país. 
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Uma das iniciativas relatadas pelo relatório foi o Bolsa Verde aplicado por 
Minas Gerais por meio da Lei nº 17.727/2008. Esse programa tem o objetivo de 
apoiar a conservação da cobertura vegetal nativa no Estado, mediante pagamento 
por serviços ambientais aos proprietários e posseiros que já preservam ou que se 
comprometem a recuperar a vegetação de origem nativa em suas propriedades. 
No setor privado, o Brasil também possui bons exemplos a serem seguidos. A 
empresa Natura, uma das maiores no setor de cosméticos no país, busca gerar 
impactos positivos econômicos, sócias, ambientais e culturais além de reduzir e 
neutralizar os impactos negativos de suas atividades. Para atingir seu objetivo 
sustentável, a empresa elaborou um conjunto de diretrizes, ambições e 
compromissos que estruturam o documento Visão de Sustentabilidade  
presente em site para consulta.  

Por outro lado, essas medidas são insuficientes para consolidar o Brasil 
como um exemplo internacional na relação equilibrada entre crescimento 
econômico e ecossistemas. Infelizmente, o país não possui programas nacionais 
fortes que contribuam para o avanço da transição para uma economia verde em 
todos os Estados e Municípios. Em sua maioria, as iniciativas são concentradas em 
regiões e possuem problemas logísticos, como falta de fiscalização e controle. 
Assim, caso esses bons exemplos de medidas sustentáveis fossem implementados 
em outros lugares, teriam que passar por diversas revisões.  

Mesmo diante desse cenário difuso, segundo Abramovay (2012), o Brasil 
possui grandes oportunidades para se tornar uma referência em economia verde, 
pois o país conseguiria passar pelo processo de transição de forma menos 
traumática quando comparado aos países com a mesma importância econômica. 
Muitas medidas importantes já são discutidas tanto no setor empresarial quanto 
no público, como a adoção de energia menos poluente.  

Além disso, ainda de acordo com esse autor, o Brasil necessita adotar três 
elementos básicos. Em primeiro lugar, é preciso que a inovação industrial tenha 
por vetor fundamental a preocupação em reduzir ao mínimo o uso de materiais e 
energia por unidade de produto. Em segundo, não é possível que a Amazônia 
continue sendo encarada estrategicamente como o local de onde se extraem 
minérios, onde se produz energia e como o paraíso das commodities. O terceiro 
elemento refere-se ao próprio padrão de consumo atual. A contrapartida da 
redução da pobreza e da desigualdade é que deixa ainda mais patente a 
insustentabilidade do padrão de consumo que marca a sociedade brasileira.  

Dessa forma, o impasse a respeito do processo de implementação de uma 
economia de baixo carbono no Brasil está longe de ser resolvido. Em busca de 
avaliar melhor essa questão, um novo índice é discutido na seção seguinte.  

 

3. REFORMULAÇÃO DA ABORDAGEM REFERENTE AO QUADRADO 
MÁGICO  

 
A economia verde suscita questões fundamentais, por exemplo: quais 

economias estão mais perto de atingir um nível verde?  Como financiar essa 
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transição? Como medir o grau de esverdeamento  de uma economia? Qual é o 
papel do Estado nessa transição? A presente seção propõe uma forma de 
mensuração do avanço de uma economia rumo a um modelo de crescimento 
liderado por setores de baixo impacto ambiental sobre o desempenho econômico 
e social.   

 Young (2011) realiza exercícios analíticos para investigar o impacto de um esverdeamento  da economia brasileira. A partir de resultados de um modelo 
insumo-produto, o autor chega à conclusão de que uma abordagem mais verde da 
economia brasileira pode trazer resultados melhores para a geração de emprego e 
renda do que o atual modelo de especialização em exportações de recursos 
naturais explorados predatoriamente ou de bens industriais com elevado grau de 
poluição em seus processos produtivos.  

No intuito de contribuir nessa área de mensuração da economia verde, o 
uso do Quadrado Mágico de inspiração kaldoriana surge como um adequado 
instrumento analítico. Ele permite o estudo de diversas variáveis 
simultaneamente e uma comparação mais direta do desempenho socioeconômico 
e ambiental na questão de desenvolvimento sustentável. Entretanto, 
diferentemente de outros trabalhos, como o de Young (2011), realizados até o 
momento, os quais buscam medir os impactos positivos de desempenhos mais 
verdes, o índice aqui proposto procura medir o grau de esverdeamento  de uma 
economia. 

A ideia de avaliar e comparar performances econômicas de países por 
meio de um conjunto de variáveis simultaneamente surgiu em um artigo seminal 
de Kaldor (1971), em que o autor estudou o desempenho macroeconômico do 
Reino Unido. A análise foi realizada através de quatro variáveis (inflação, balanço 
de pagamentos, desemprego e renda), porém não possuía fundamentos 
matemáticos nem diagramas. Tendo isso em vista, Karl Schiller introduziu uma 
representação gráfica das ideias de Kaldor ao longo da década de 1970, a qual foi 
aplicada por pesquisadores da OCDE. Esse diagrama foi chamado Quadrado Mágico . Essa visão geométrica foi estendida por Medrano e Teixeira (2013) ao 
possibilitarem uma avaliação numérica da área da figura, o que antes não podia 
ser feita devido às diferentes unidades dimensionais das variáveis. A partir dessa 
nova possibilidade de análise, um indicador numérico de bem-estar social foi 
introduzido pelos dois autores.  

O índice proposto por Medrano e Teixeira (2013) a partir do Quadrado 
Mágico é baseado no país ideal (wonderland). Esse conceito é construído por meio 
de intervalos que estabelecem valores de máximo e de mínimo para cada variável.  
Nesse sentido, quanto maior a área do país no quadrado mágico, melhor serão os 
resultados obtidos e mais perto estará o país em relação ao desempenho ideal. 
Como mencionado por Alouini (2012), é muito difícil para uma nação alcançar um 
bom resultado em todos os parâmetros de análise da figura geométrica. Dessa 
forma, a definição de um país ideal, mesmo sendo um ótimo critério quantitativo 
de comparação, é difícil de ser alcançado. 



PET Economia – PET/ECO 

41 

Além disso, o uso do Quadrado Mágico  como instrumento analítico não 
é limitado à macroeconomia. O índice pode favorecer diferentes interpretações, 
dependendo das variáveis escolhidas para o compor. Em Teixeira, Pinheiro & 
Vilasboas (2015), tal instrumento foi utilizado para comparar a performance da 
China e dos EUA em relação a um desenvolvimento sustentável. As variáveis 
escolhidas pelos autores foram: emissão de CO2, acesso à saneamento básico, IDH 
e porcentagem de recursos renováveis na matriz energética.  

Em um recente trabalho de Saavedra-Rivano & Teixeira (2016), foi 
observado um problema na ordenação das variáveis, que, caso alterada, pode gerar 
diferentes resultados para o índice. Os autores propuseram uma solução por meio do (ipercubo Mágico . Nessa abordagem, são utilizadas apenas três variáveis. 
Entretanto, como a figura geométrica escolhida possui mais de três dimensões, sua 
representação gráfica torna-se difícil.  

Devido a essas limitações, no presente trabalho, foi escolhido uma forma 
alternativa para se calcular o índice, o qual foi denominado Triângulo Mágico. 
Nessa nova forma geométrica, optou-se por apenas três variáveis, o que torna os 
resultados do índice indiferentes à ordenação, pois fornece um valor único para o 
indicador, como demonstrado em Saavedra-Rivano & Teixeira (2016).  Entretanto, 
a escolha de uma figura simples, o triângulo, acarretou em um ganho gráfico, uma 
vez que sua análise é quase intuitiva.  

Nesse sentido, para avaliar o grau de evolução de uma economia de baixo 
carbono no Brasil ao longo dos últimos anos, é proposto um índice denominado 
green economy index. De acordo com o estudo The Brazilian Financial System and 

the Green Economy   realizado pela Fundação Get’lio Vargas FGV  e pela 
Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), o desenvolvimento sustentável é 
definido por três aspectos principais: o econômico, o ambiental e o social. Em 
suma, um sistema sustentável economicamente deve ser capaz de continuar 
produzindo produtos e serviços ao mesmo tempo em que mantém uma base 
estável de recursos, evitando a degradação ambiental, e estabelece uma 
distribuição justa de renda e oportunidades.  

A economia verde surge como a base do desenvolvimento sustentável ao 
ser capaz de alinhar esses três aspectos em um mesmo contexto. Ela é 
caracterizada por ser de baixo carbono, eficiente na utilização de recursos, tanto 
econômicos, quanto ambientais, e socialmente inclusiva. Como a forma de 
representação dessas características pode variar, por exemplo, uma economia de 
baixo carbono pode ser medida por meio da emissão de gás carbônico por 
habitante ou, simplesmente, das inovações tecnológica capazes de diminuir a 
poluição, foi escolhida uma proxy para cada aspecto mencionado. A emissão de CO2 
representará o aspecto de baixo carbono, enquanto que a quantidade de recursos 
renováveis presentes na matriz energética será uma proxy do uso eficiente de 
recursos. Por último, a evolução da renda per capita representará a parte social.  

Em busca de estabelecer o green economy index por meio do cálculo da 
área do Triângulo, e uma análise gráfica correta, foi necessário normalizar as 
unidades das variáveis escolhidas, pois cada uma delas possui uma dimensão 
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diferente. A normalização consistiu em padronizar todas as variáveis (eixos) a uma 
só unidade para, a partir disso, ser possível calcular a área do gráfico formado pela 
interação entre as variáveis escolhidas. Dados do Brasil referentes aos períodos de 
2001-2007 e 2007-2014 foram utilizados para estabelecer os valores de mínimo e máximo da renda per capita γ , emissão de CO2 (�) e a oferta de energia renovável 
(�).  

A base de dados utilizada nesse trabalho foi obtida através do database do 
IBGE, do Balanço Energético Nacional pela Empresa de Pesquisa em Energia e da 
Tabela Geral de Emissões da ONG Observatório do Clima. A taxa de crescimento da renda per capita γ  foi considerada com base em preços constantes. Para todas as 
variáveis, foi calculada a média da taxa de crescimento baseada nos valores 
absolutos disponíveis nas bases de dados. A Tabela 1 apresenta os referidos dados. 
 

 Brasil (%) 
2001-2007 2007-2014 

Renda per capita 
γ  

           
10,96%  

 

 
9,64% 

 
Emissão de CO2 

τ  
 

-1,33% 
 

-2,31% 

Oferta de Energia Renovável 
(�) 

 
1,68% 

 

 
-2,01% 

 
 

Tabela 1: Variáveis Verdes (taxa de variação) 
Fonte: IBGE, Empresa de Pesquisa em Energia, Observatório do Clima. 

 
Para normalizar as variáveis, foi necessário estabelecer limites de 

variação para os parâmetros individualmente. Os intervalos foram definidos 
segundo a análise da série histórica brasileira de cada variável presente na Tabela 
1, na qual percebe-se que os valores ficaram todos entre -1 e 1, como mostrado na 
seguinte expressão:  

 
-  ≤ γ ≤ ; -  ≤ τ ≤ ; -  ≤ φ ≤ . (1) 

 
Em busca de simplificação, foi definido que o índice variaria entre -1 e 1, 

de modo que a seleção de uma constante numérica, escolhida arbitrariamente, 
poderia normalizar a unidade da área. Como o processo de normalização requer 
uma transformação das expressões em (1), então os novos limites sãor: 

  ≤ γ´≤ ;  ≤ τ´≤ ;  ≤ φ´≤ . (2) 
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O processo de normalização foi baseado na transformação linear proposta 
por Medrano-B e Teixeira (2013).  Dessa forma, é possível descrever o 
desempenho de cada variável através de uma função linear da reta, as quais são 
obtidas da seguinte forma: 

 γ      -1 |-----------------------------| 1 γ       0 |-----------------------------|                                                                                            
                   
De acordo com a Figura 1, conclui-se que qualquer ponto no eixo γ` corresponde a um ponto no eixo γ. 
 

 
 

Figura 1: transformação linear 

 

 

 
Assim, a equação da reta para renda per capita é: 
 
 γ` = +

 (4) 

 
Pelo mesmo processo, são obtidas as outras equações: 
 τ`=  −�

 (5) �` =  �+
 (6) 

                                                                                
Após o processo de normalização, todas as variáveis são expressas na 

mesma unidade. Assim, é possível mensurar a área do Triângulo Magico definida, 
como pode ser percebido pela Figura 2.                                                                      
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Figura 2: área do Triângulo Mágico 
 
A área do triângulo, a qual será denominada (A´w), na Figura 2, representa 

o índice de um país ideal. Supondo que a relação de um eixo com outro, por 
exemplo, γ' e τ , formam triângulos equiláteros, pode-se calcular A´w  da seguinte 
forma: 

 

A´w = 3 x 
ℎ β

   (7) 

onde ℎ é a altura e β é o lado da Figura 2.  

Sabendo que a altura do triângulo equilátero é dado ℎ = √
  e 

considerando o valor máximo ideal para A´w, que foi determinado ser igual 1, 
encontra-se: 

 A´w =   x ℎ β =     √ =  =    √  √√  

 
Dessa forma,  = √9                                                                         (8) 

Ao utilizar a mesma abordagem para a área geométrica de um 
triângulo constituído pelos valores reais de uma economia, chamada de A’, o 
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desempenho de um país hipotético pode ser calculado a partir dos valores 
normalizados de cada variável encontrados em (4) a (6). Assim, sendo  ≤ A´≤ 
1: 

 A  = 
√   ´�´ +  �´�´ + �´ ´)  (9) 

 
4. APLICAÇÃO DO GREEN ECONOMY INDEX PARA O BRASIL 

  
O objetivo dessa subseção é aplicar o método do Triângulo Mágico para 

calcular o green economy index para o Brasil. Primeiramente, as variáveis 
escolhidas foram normalizadas com base nos valores da Tabela 1 e nas expressões 
(3) a (5). Os resultados são apresentados nas Tabelas 2 e 3 abaixo. 

 
Brasil 

Variáveis  2001-2007 2007-2014 Ideal ϒ' - Renda per capita 0,487 0,481 0,877 ϕ' - Oferta de energia limpa 0,446 0,430 0,877 ' - Emissão de CO2 0,445 0,449 0,877 
 

Tabela 2: Variáveis Normalizadas 
 

Com os dados contidos na Tabela 2, podem-se calcular a área do Triângulo 
Mágico, o que corresponde ao valor do green economy index brasileiro. 
 

Período Green Economy Index  Ideal 

2001-2007 0,274 1 

2007-2014 0,267 1 

 
Tabela 3: Green Economy Index 

 
Como os resultados de cada ano do índice dependem daqueles alcançados 

anteriormente, a fórmula geométrica para a taxa de variação foi considerada: 
 

  çã = ∙ √    � −  (10) 

 
Portanto, a taxa de variação anual para o período estudado é: 

   çã = ∙ √ ,,7 −  = -0,370% 
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Na Figura 3, o Triângulo Mágico foi utilizado para visualizar os 

resultados obtidos. 
 

 
 

Figura 3: Triângulo Mágico - Brasil 
 

De acordo com os resultados da Tabela 3, percebe-se que a economia 
brasileira se manteve estável em termos de sustentabilidade nos últimos anos. No 
período 2001- , o Brasil obteve um desempenho modesto de A = , . Em 
2007-2014, houve uma pequena queda para A = , , resultando em uma 
variação negativa do índice em torno de -0,370%. Vale ressaltar que os resultados brasileiros ainda estão longe do ideal, ou seja, A = .  

Muitos fatores podem ser apontados como possíveis causas dessa 
estabilidade de desempenho brasileiro registrado em todas as variáveis que 
compõem o índice. Um dos mais importantes é a grave crise hídrica enfrentada em 
diversas estados a partir de 2012. Os principais reservatórios do país ficaram 
abaixo do volume morto devido à falta de chuva durante um logo período de 
tempo, sendo que ocorria, concomitantemente, o aumento da demanda por 
energia sem o aumento da capacidade elétrica necessária (ANA, 2014). Essa crise 
levou o governo a recorrer a usinas termelétricas a base de gás e carvão, mais 
poluentes do que as usinas hidrelétricas. Consequentemente, a participação de 
energia limpa na matriz energética brasileira diminuiu e o uso mais intensivo de 
fontes poluentes levaram a um aumento da emissão de CO2. 

Esse cenário se diferencia significativamente da situação brasileira do 
começo do século XXI. Em vez de adotar medidas paliativas diante dos problemas 
energéticos da época, como o apagão de 2001 causado pelo aumento maciço da 

-0,123

 0,127

 0,377

 0,627

 0,877

ϒ' -Renda per capita

ϕ' - Oferta de 

energia limpa
ζ' - Emissão de CO2

Figura 3: Triângulo Mágico - Brasil

2001-07

2007-14

Ideal
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demanda, o governo criou o PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica) em 2002. O programa tem como objetivo 
aumentar a participação de fontes alternativas renováveis; por exemplo, centras 
hidrelétricas, usinas eólicas e empreendimentos de produção de biomassa. 
Entretanto, a realização do PROINFA apenas foi possível após o processo de 
reestruturação do setor elétrico brasileiro por meio da lei 10.848/04, uma vez que 
uma das mudanças realizadas foi a permissão do financiamento de novos  
empreendimentos através, não apenas do setor público via BNDES, mas também 
do setor privado, o que beneficiou produtores independentes. Essa mudança 
inseriu maior competitividade na geração e comercialização da energia, 
enfraquecendo os monopólios que dominavam o mercado na década de 90 
(CAMARGO, 2005).  

Segundo IBGE (2015), o Brasil estava perto de cumprir a meta de redução 
dos gastos poluentes firmada voluntariamente na Conferência do Clima das 
Nações Unidas em 2009 antes do prazo previsto, em que se comprometeu em 
reduzir a emissão dos gases poluentes entre 36,1 % e 38,9% até 2020.  Segundo o 
levantamento, o Brasil reduziu 52,3% das emissões de CO2 até 2010. Entretanto, 
entre 2012 e 2013, houve um aumento de 8% das emissões apesar da quase 
estagnação da economia. No Brasil, as variações ao longo do tempo são explicadas 
especialmente pelas alterações do uso da terra, em especial, o desmatamento na 
Amazônia. Essas mudanças chegaram a representar mais de dois terços das 
emissões brasileiras e atualmente caíram para um terço do total. Quando 
consideradas as emissões brutas, as mudanças de uso da terra representam ainda 
a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa no Brasil (SEEG, 2014). O 
levantamento das emissões nos diferentes setores permite observar dois 
comportamentos. Enquanto no caso de mudanças de uso da terra, as emissões têm 
grandes oscilações ao longo do tempo, acompanhando a dinâmica do 
desmatamento, no caso de energia, agropecuária, processos industriais e resíduos, 
as emissões têm tido um crescimento contínuo desde os anos 1970. Esses 
resultados corroboram com os resultados obtidos pelo índice, em que mostra uma 
estabilidade do desempenho brasileiro com relação a emissões de CO2, como pode 
ser visto na Figura 3. 

Além disso, o Brasil enfrenta sua mais grave crise desde o Plano Real. Em 
um ambiente de instabilidade política e econômica, ocorre uma crise de confiança 
no país, que inibe fortemente os investimentos produtivos. Devido a operação Lava 
Jato, as principais instituições do país perdem sua credibilidade por meio de 
prisões de importantes políticos e empresários. O PIB brasileiro, nos últimos anos, 
tem resultados desanimadores, com quedas em anos sequentes. Ademais, a 
economia internacional enfrenta um momento desfavorável, o que agrava a 
situação brasileira.  Vários motivos podem ser citados como agravantes, inclusive 
os baixos preços das commodities no mercado mundial devido à desaceleração da 
economia chinesa, principalmente. Segundo a Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), produtos primários, tais como, 
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minério de ferro, carne, soja e petróleo bruto, são responsáveis por 65% do valor 
total das exportações brasileiras.  

 
5. CONCLUSÃO 

 
O aquecimento global é um dos principais problemas a ser enfrentado 

pelo planeta nos próximos anos. Para atenuar suas consequências, uma possível 
atitude a ser adotada é a transição para uma economia de baixo carbono (PNUMA, 
2011). Entretanto, essa mudança só será alcançada se os pilares ambientais e 
sociais do desenvolvimento sustentável ganharem um tratamento econômico por 
parte dos setores públicos e privados. Essas instituições precisam atribuir maior 
peso aos impactos que suas ações podem gerar a esses parâmetros. Dessa forma, 
a força motora da sustentabilidade, como as florestas e os rios, precisa ocupar um 
espaço relevante dentro do planejamento econômico de todos os agentes de um 
país.  

Nesse contexto, o Brasil, em vez de consolidar sua importância como 
exemplo e defensor mundial desse movimento, sofre um retrocesso nas principais 
variáveis que caracterizam uma economia verde. Tanto os aspectos econômicos 
quanto os sociais sofreram uma manutenção do desempenho que resultou em uma 
variação quase estacionária do green economy index de -0,370% no período 
estudado. Assim, a economia brasileira está diminuindo a chance de assumir um 
papel de liderança na busca por uma economia mais sustentável. 
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Resumo  
 
Uma das características marcantes da economia brasileira no período recente é a 
alta taxa de juros. Este fenômeno costuma ser explicado pela baixa poupança, 
principalmente a pública, fatores institucionais que inibem empréstimos e o 
histórico de instabilidade macroeconômica do país. 
Neste artigo mostramos que o peso do serviço da dívida pública do país e a 
peculiaridade institucional que associa a sua gestão com a política monetária 
podem, em grande medida, servir de explicação alternativa para o fenômeno. 
Conduzimos também uma série de exercícios empíricos que confirmam as 
previsões do modelo e concluímos que a atual estrutura da política monetária é 
impotente e que a taxa de juros poderia ser reduzida sem provocar uma aceleração 
da inflação. 
  
Palavras-Chave: Alta taxa de juros, política monetária, metas de inflação. 
 
Classificação JEL: E43, E47.   
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1. INTRODUÇÃO 
 
 Em 1994, o plano real foi bem-sucedido em diminuir a indexação de 
preços na economia brasileira e a enorme inflação. Entretanto, para que o 
programa de estabilização conseguisse manter a inflação em níveis baixos era 
necessário que pressões contra um novo ímpeto inflacionário fossem 
implementadas. 
 Assim, foram instauradas duas âncoras, uma cambial e outra monetária. 
Foi estabelecida uma taxa de câmbio fixa bastante valorizada, aumentando a 
concorrência externa e gerando dificuldades para o aumento de preços de 
produtores internos. Foi estabelecida também uma altíssima taxa de juros, como 
forma de atrair capitais para o país.  
 Assim, a taxa de câmbio era o instrumento efetivo de controle da inflação, 
enquanto a taxa de juros era responsável por permitir a política cambial 
(GIAMBIAGI et al., 2011). O sistema se manteve estável até 1999, quando a 
deterioração das condições macroeconômicas do país e a conjuntura internacional 
bastante turbulenta levaram à ruptura do regime cambial (MURTA, BRASIL e 
SAMOHYL, 2003). 
 A partir de então, o país instaurou um regime de metas de inflação. A taxa 
de juros se tornou o instrumento fundamental para lidar com a inflação e o 
governo se comprometeu com a manutenção de superávits primários consistentes 
e com a flutuação da taxa de câmbio. O tripé macroeconômico - combinação de um 
sistema de metas de inflação, câmbio flexível e geração consistente de superávits 
primários - foi seguido de forma razoavelmente consistente por mais de uma 
década, mas, apesar da taxa de juros apresentar uma tendência de queda, ela ainda 
se manteve em níveis muito maiores do que em outros países do mundo, sejam 
eles desenvolvidos ou em desenvolvimento (BACHA, 2011).   
 No gráfico I, estão dispostos conjuntamente a taxa de juros brasileira 
(SELIC), a London Interbank Offer Rate (LIBOR), taxa de referência cobrada pelos 
grandes bancos londrinos, e os Federal Funds Rate, taxas de juros transacionadas 
em títulos emitidos pelo Federal Reserve, devidamente deflacionados. A taxa de 
juros real brasileira se mostra consistentemente maior que as duas taxas de 
referência durante todo o período analisado. 
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Figura 1: Comparação de taxas de juros 
Fonte: Federal Research Economic Data 

 O período em que a taxa Selic mais se aproximou das demais taxas de juros 
utilizadas como referência foi em 2013. Desde 2011, o Banco Central brasileiro 
vinha afrouxando sua política monetária, de forma a se comprometer com uma 
redução consistente nas taxas de juros. A Selic alcançou seu nível mais baixo no 
primeiro trimestre de 2013. A redução forçada da taxa de juros, entretanto, 
mostrou-se insustentável, uma vez que as expectativas de inflação se aceleraram. 
Mais ainda, ao desrespeitar o sistema de meta de inflação, o Banco Central teve sua 
credibilidade comprometida o que dificultou o controle do nível de preços nos 
períodos seguintes (PASTORE, 2015).  
 Conforme podemos observar no gráfico I, as taxas de juros voltaram a 
elevar-se e superaram o patamar de 2010 no primeiro trimestre de 2014. Apesar 
das atuais altas taxas, o país tem tido dificuldades em fazer a taxa de inflação 
convergir para o centro da meta (BACHA, 2011). A alta taxa de juros gera 
desincentivos para o investimento, sobrevalorização cambial e aumenta o custo da 
dívida pública. Assim, autores como Mendes (2014) sugerem que ela é um dos 
principais obstáculos para uma aceleração da taxa de crescimento no país. 
 Este trabalho buscará sugerir uma abordagem diferente para o problema. 
Ele contém quatro sessões, além desta introdução. Na segunda, revisamos as 
diferentes contribuições da literatura. Na terceira, será exposto um modelo que 
busca abarcar as principais conclusões anteriormente mencionadas. Em seguida, 
o problema do serviço da dívida pública no Brasil será introduzido no modelo e 
avaliaremos as mudanças teóricas que ele pode acarretar. Na quarta, testaremos 
econometricamente as implicações do modelo e, finalmente, na última seção 
traçaremos as principais conclusões do trabalho e discutiremos opções de política 
econômica.    
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco (2005) comparou a 
complexidade e a importância do tema da taxa de juros para esta geração de 
economistas no Brasil com o tema da hiperinflação nas décadas de 80 e 90. Assim 
sendo, existe grande literatura buscando analisar e oferecer soluções para o 
problema. Esta seção busca revisar tal literatura. 
 Vários artigos sugeriram diferentes causas para a alta taxa de juros no 
país. Podemos dividir essa literatura em quatro segmentos, segundo as causas 
apontadas: Fundamentos macroeconômicos, eficácia da política monetária, 
fraqueza institucional e múltiplos equilíbrios. Passemos a analisar cada uma delas. 
 

2.1. Fundamentos macroeconômicos 
 
 Um dos primeiros trabalhos a analisar a alta taxa de juros no país foi o de 
Favero e Giavazzi (2002). Os autores ressaltam a relevância do pagamento do 
serviço da dívida para a posição fiscal do governo. Assim, argumentam que a alta 
dívida pública brasileira seria o fator determinante das altas taxas de juros no país. 
Muinhos e Nakane (2006) buscam explicitamente testar tal hipótese e não 
encontram qualquer evidência de uma relação positiva entre a taxa de juros 
brasileira e o volume de dívida pública. 
 A partir de então, vários autores passaram a destacar o papel dos déficits 
do governo na determinação da taxa de juros, como Bacha (2011), Goldfajn e 
Bicalho (2011), Lopes (2014), Lara Resende (2013a), entre vários outros. De fato, 
a proposição de que a diminuição nos déficits públicos é condição sine qua non 

para a redução da taxa de juros tornou-se um consenso na literatura. Mesmo 
autores heterodoxos como Bresser-Pereira e Gomes (2009) concordam com o 
diagnóstico, ainda que não acreditem que seja a causa mais relevante. 
 Além da poupança negativa do governo, Fraga (2005) também aponta que 
a poupança privada no Brasil é significativamente baixa. Segura-Ubiergo (2012) 
utiliza um modelo econométrico de correção de erro e conclui que a taxa de 
poupança privada do país é o principal determinante das altas taxas de juros. 
 Omar (2008) aponta a importância do déficit em conta-corrente como 
determinante da taxa de juros. Lopes (2014), de forma complementar, sugere que 
a manutenção de uma taxa de câmbio sobrevalorizada, como forma de sustentar 
salários artificialmente altos ou controlar a inflação, também contribui para o 
processo.   
 Bacha, Holland e Gonçalves (2009) constroem um modelo de composição 
de portfólio, de forma a analisar os efeitos do risco da economia brasileira 
percebido pelos investidores sobre a taxa de juros. Esse risco se justificaria pelo 
histórico de calotes da dívida pública e hiperinflação. Os autores concluem que, 
embora o risco seja significante para explicar o nível da taxa de juros, a 
importância dele para sua determinação é pequena. 
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2.2. Eficácia da política monetária 

 
 Barboza (2015) argumenta que a eficácia da política monetária no país 
está comprometida por uma série de obstáculos. Ele aponta que fatores como a 
presença de preços administrados na composição do índice de preços ao 
consumidor amplo (IPCA) e a grande composição de títulos pós-fixados na dívida 
pública federal diminuiriam o poder da política monetária. 
 Bacha (2011), por sua vez, foca as distorções geradas no mercado de 
crédito pela segmentação dele em um ambiente livre e outro subsidiado. A atuação 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também seria 
responsável por reduzir a eficiência da política monetária. 
 Muito embora seja consensual que o Banco Central Brasileiro (BCB) 
encontra uma série de obstáculos para influenciar a demanda agregada, ainda não 
foi claramente estabelecido porque tais obstáculos influenciariam o nível da taxa 
de juros e não apenas a sua variância.   
 

2.3. Fraqueza institucional 
 
 O artigo seminal que sugere uma explicação institucional para a alta taxa 
de juros brasileira é o de Arida, Bacha e Lara Resende (2005). Os autores sugerem 
que a presença de incerteza jurisdicional no país, causada por um viés pró-credor, 
inibiria a concessão de empréstimos e teria impedido a formação de um mercado 
de capitais de longo prazo no país. 
 Tal incerteza estaria presente em uma série de países. O Brasil, entretanto, 
teria conseguido formar um sistema monetário e um mercado de capitais de curto 
prazo denominado em moeda própria. Essa combinação de características teria 
elevado o nível das taxas de juros no país. 
Gonçalves, Holland e Spacov (2007) buscaram testar empiricamente a hipótese de 
incerteza jurisdicional. Os autores não encontraram qualquer evidência de que a 
não convertibilidade da moeda e a incerteza presente na economia aumentariam 
as taxas de juros de um país em estimativas em painel, mesmo utilizando diversas 
medidas diferentes para a incerteza. Bacha (2011) e Lara Resende (2013b) 
reconheceram as dificuldades empíricas da hipótese e buscaram explicações 
alternativas para a alta taxa de juros.    
 

2.4. Múltiplos equilíbrios na taxa de juros 
 
 Buscando fornecer uma explicação não tradicional para as taxas de juros 
no Brasil, Blanchard (2005) sugeriu que um desajuste fiscal importante poderia 
gerar um mecanismo diferente de atuação da política monetária. Supõe-se, 
tradicionalmente, que a taxa de juros diminui a inflação porque desincentiva 
investimentos e porque atrai capitais, valorizando a taxa de câmbio.   
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 O autor sugeriu que, por outro lado, o aumento da taxa de juros no país 
pode aumentar a percepção de risco de default de uma economia. Nesse caso, uma 
política monetária contracionista poderia estimular a saída de capitais. Assim, a 
consequente desvalorização cambial aceleraria a taxa de inflação ao invés de 
diminuí-la. Sob tais hipóteses, o Brasil poderia estar preso em um "equilíbrio ruim" 
da taxa de juros. 
 Arida (2002), modelando a hipótese de Blanchard, mostra que o 
"equilíbrio ruim" do modelo não seria estável, de forma que não seria plausível que 
a alta taxa de juros no país estivesse sendo causada por esse mecanismo. Arida, 
Bacha e Lara Resende (2005) também apontam que o Banco Central poderia ter 
sua credibilidade muito afetada se buscasse realizar a transição para um equilíbrio 
melhor, como foi o caso em 2013. 
 O recente aumento da dívida pública fez a hipótese de dominância fiscal 
voltar a ser cogitada e debatida como um risco para a economia brasileira, como 
no trabalho De Bolle (2015) por exemplo. A autora sugeriu inclusive que havia 
necessidade de refundar o sistema de combate à inflação.   
 Gonçalves e Guimarães (2011) testam empiricamente a hipótese de 
dominância fiscal para o Brasil e concluem que, em média, aumentos na taxa de 
juros provocam desvalorizações na taxa de câmbio, o que está alinhado com as 
previsões da teoria.  
 Pastore (2015), por outro lado, conclui, a partir de um modelo de vetores 
auto-regressivos (VAR) e de um teste de causalidade de Granger, que o mecanismo 
causal estabelecido por Blanchard não aconteceu, uma vez que ele não pôde 
constatar qualquer correlação positiva entre prêmios de risco e aumentos na taxa 
básica de juros. 
 Uma outra abordagem que sugere a presença de múltiplos equilíbrios na 
taxa de juros surge do trabalho de Nakano (2005). O autor ressalta que o sistema 
monetário brasileiro tem a característica única de remunerar títulos da dívida 
pública com uma taxa de juros de curtíssimo prazo2. Assim, uma política monetária 
contracionista poderia aumentar a liquidez da economia, ao aumentar a riqueza 
financeira dos agentes, ao invés de diminuí-la.  
 Nessas condições, o Banco Central precisaria elevar muito a taxa de juros 
para conter a inflação, até o ponto em que ela fizesse com que os bancos passassem 
a racionar o crédito em virtude do crescente risco de inadimplência. 
 Quevedo (2009) constrói um modelo de equações diferenciais para 
formalizar o insight de Nakano. Ele conclui que existiriam mais de duas taxas de 
juros compatíveis com a mesma taxa de inflação. Entretanto, o "bom" equilíbrio 
seria instável o que tornaria a transição de um equilíbrio para outro bastante 
improvável.  
 
 
 

                                                                    
2 Esse fenômeno será analisado cuidadosamente na terceira seção deste trabalho. 
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3. MODELO TEÓRICO 
 
 Nesta seção buscamos construir um modelo teórico que consiga captar as 
explicações oferecidas pela literatura para a alta taxa de juros no Brasil. Em 
seguida, desenvolvemos e acrescentamos ao modelo o serviço da dívida pública 
como uma variável relevante para a análise. 
 

3.1. Política monetária e metas de inflação 
  
 Lopes (2011) desenvolveu um modelo que buscava sintetizar as 
principais hipóteses da literatura sobre a alta taxa de juros. Tal arcabouço foi 
utilizado como referência posteriormente em diversos trabalhos como o de Lara 
Resende (2013b). Reproduzimos seu modelo em seguida com apenas algumas 
alterações notacionais. 
 Assumimos que a taxa de juros real na economia é dada por 
 

 = − �  (1) 

onde  é a taxa de juros real,  é a taxa de juros nominal e � é a taxa de inflação. O 
banco central é capaz de controlar a taxa de juros nominal. 
 Assumimos que a inflação na nossa economia pode ser descrita segundo 
uma curva de Phillips novo-keynesiana, conforme Gali e Gertler (1999): 
 

 � = ∗ � + + + ∆ − +  (2) 

onde � +  é a esperança matemática dos agentes sobre a inflação no próximo 
período,  é o nível de utilização da capacidade instalada na economia,  
representa qualquer choque de oferta e ∆ −  é a variação na taxa de câmbio no 
período anterior. O nível de utilização da capacidade instalada é uma mensuração 
do gap do produto. Assim, se ∗ é o nível de utilização "natural" na economia, 
então: 
 ∗ =  
 

Consideramos que a variação na taxa de câmbio funciona como um choque de 
custos e que o efeito pass-through é completo e se realiza inteiramente em um 
período. Tal premissa tem respaldo na literatura empírica (COUTO e FRAGA, 
2013). 
 O equilíbrio no mercado de bens nos é dado por 
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 = = + + � ,    ′ < ,  ′ > , � < , ′ >  (3) 

onde a poupança se iguala ao investimento. A poupança pode ser dividida entre 
poupança privada, poupança do governo e poupança externa. O investimento é 
função decrescente da taxa de juros real, a poupança privada é função crescente 
do nível de utilização da capacidade instalada e a poupança externa é função 
crescente da taxa de câmbio real.  
 Por enquanto, assumiremos que a poupança do governo depende apenas 
da propensão aos gastos em determinado período. Ela pode variar de acordo com 
o ciclo econômico, a ideologia do governo eleito, entre diversas outras variáveis, 
mas não buscaremos explorar a propensão aos gastos neste trabalho.  
 O equilíbrio no balanço de pagamentos é definido por 
 

 � = , ,   > ,   >  (4) 

onde  é o financiamento externo da economia e  é o grau de atratividade 
associado ao país. Assumimos que a taxa de câmbio do país é flexível e existe 
perfeito fluxo de capitais, de forma que o Banco Central não acumula reservas.  
 Finalmente, o Banco Central segue uma regra de Taylor de mandato único, 
onde ele reage apenas à inflação: 

 

 = � � − �̿ ,   �′ >  (5) 

onde �̿ é a meta de inflação previamente estabelecida. Assim, se a taxa de inflação 
ultrapassa a meta, o Banco Central elevará as taxas de juros até que a primeira 
volte a convergir para a última. 
 É útil representar as equações (3) e (4) do modelo no plano ( , ): 
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Figura 2: Relação entre taxa de juros e taxa de câmbio 
Fonte: Lopes (2014) 

 
 Assim, a taxa de juros do nosso modelo é determinada pelo encontro das 
curvas IS-BP. É fácil ver que podemos representar boa parte das considerações da 
literatura no nosso modelo. A baixa poupança privada e a baixa poupança do 
governo se refletiriam em uma curva IS deslocada para a direita, enquanto a alta 
percepção de risco da economia brasileira levaria a curva BP para a direita. Ambos 
os movimentos estariam associados a uma maior taxa de juros.     
 Também é possível analisar a ineficácia da política monetária através do 
modelo. Sob a presença de obstáculos considerados na sessão anterior, a função � .  seria menos crescente do que em uma situação onde eles inexistissem. Assim, 
se a taxa de inflação ultrapassasse a meta, o Banco Central teria de elevar muito a 
taxa de juros para trazê-la de volta. 
 

3.2. O serviço da dívida pública 
 
 O modelo exposto na subseção anterior considera, assim como toda 
literatura sobre a taxa de juros no Brasil, que os gastos do governo dependem da 
fase do ciclo econômico, do compromisso da gestão governamental com a restrição 
intertemporal do governo, etc. Assim, é razoável considerar que a poupança do 
governo é exógena. 
 Entretanto, a dívida pública brasileira tem uma característica particular. 
Uma parte dela é remunerada de acordo com a taxa de juros de curto prazo 
estabelecida pelo Banco Central, o que não ocorre em nenhum outro país (OREIRO  
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et al., 2012). Faremos uma digressão para explicar a razão para a diferença na 
estrutura de remuneração da dívida brasileira. 
 Durante o período hiperinflacionário, foram criados vários ativos 
financeiros com o propósito de defender os agentes do imposto inflacionário. Este 
foi um dos fatores determinantes da não dolarização da economia brasileira 
(PASTORE, 2015). 
 O mesmo princípio foi aplicado para os títulos da dívida pública. Assim, 
logo após o fracasso da implementação do plano cruzado, foram criadas as Letras 
do Banco Central (LBC's) e, posteriormente, as Letras Financeiras do Tesouro 
(LFT's). Tais títulos eram indexados segundo a taxa de juros overnight e tinham o 
objetivo de I) evitar crises sistêmicas em períodos de subida rápida da taxa de 
juros; II) reduzir os riscos de intermediação financeira; III) facilitar a condução da 
política monetária e IV) reduzir o custo de financiamento da dívida pública (LARA 
RESENDE, 2013c).  
 Muito embora, os títulos tenham tido sucesso nos objetivos descritos 
acima eles criaram um cordão umbilical entre a gestão da taxa de juros e a 
administração da dívida pública (OREIRO  et al., 2012). Assim sendo, a hipótese de 
exogeneidade da poupança do governo em relação à taxa de juros não é mais 
apropriada.   
 Ainda que os títulos pós-fixados tenham tido sua participação diminuída 
de forma consistente desde 2005, eles ainda correspondem por parte significativa 
da dívida mobiliária federal, mais de vinte por cento (TESOURO NACIONAL, 2015). 
Podemos observar no Gráfico III que a taxa SELIC tem grande correlação com o 
custo médio do estoque da dívida pública3. 
 

 

Figura 3: Relação entre taxa de juros e custo da dívida mobiliária interna 
Fonte: Tesouro Nacional 

                                                                    
3 A correlação entre as duas variáveis é de 0,87. 
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3.3. Modelo ampliado 

 
 A partir das considerações da seção anterior, vamos modificar o modelo 
base, de forma a considerar o pagamento de juros da dívida como um variável de 
interesse. Vamos reescrever a equação (3) como: 
 

 = = + , + � ,    � <  
 

(6) 

 Agora, modelamos a nossa curva IS, de forma que a poupança do governo 
varie negativamente em relação à taxa de juros, mantendo-se constante a 
propensão aos gastos do governo. 
 Vimos na seção anterior que os custos de administração da dívida sobem 
quando a taxa básica de juros também sobe, o que reduz a poupança do governo. 
Entretanto, o caso recíproco não é necessariamente verdadeiro. Ao diminuir a taxa 
de juros da economia, o governo não necessariamente poupará os novos recursos 
disponíveis. Se este for o caso, o modelo a ser apresentado nesta sessão é 
equivalente ao modelo de Lopes (2011), descrito anteriormente. 
 Assim, o serviço da dívida não ocasionaria mudanças significativas nas 
propriedades da política monetária. A partir deste momento passaremos a 
considerar que o governo mantém sua propensão aos gastos constante e 
voltaremos a analisar um caso divergente apenas na última sessão do trabalho.  
De forma a avaliar o impacto da alteração no nosso modelo, vamos diferenciar a 
totalmente a equação anterior, em relação à taxa de juros: 
 

 = + ∗    (7) 

 Assim, ao contrário do nosso modelo anterior, um aumento na taxa de 
juros não leva necessariamente a uma diminuição na utilização da capacidade 
instalada na nossa economia. Para uma taxa de câmbio dada, o aumento da taxa de 
juros levará a um aumento da utilização da capacidade instalada na nossa 
economia (e, consequentemente, da taxa de inflação) se o efeito da contração 
monetária sobre a poupança do governo for maior do que o efeito sobre o 
investimento (considerando o módulo de ambas as magnitudes). Chamaremos o 
módulo da variação do investimento em relação à taxa de juros de "efeito 
investimento" e o módulo da variação da poupança do governo em relação à taxa 
de juros de "efeito transferência".    
 Se o efeito dívida pública for menor que o efeito investimento para 
qualquer nível de taxa de juros, então as distorções do sistema monetário 
brasileiro não causam maiores problemas sobre o sistema de metas de inflação. Se, 
por outro lado, o efeito dívida pública for permanentemente maior do que o efeito 
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investimento, o sistema de metas de inflação estaria permanentemente 
inviabilizado, o que é bastante improvável.    
 Existe, entretanto, uma terceira possibilidade. Suponha que o efeito da 
taxa de juros sobre o investimento seja decrescente (variações positivas nas taxas 
de juros não teriam tanto efeito sobre o investimento quando a taxa de juros já 
está alta). Se os efeitos da taxa de juros sobre a poupança pública forem lineares, é 
possível que o efeito dívida pública supere os efeitos investimento apenas para 
determinados níveis da taxa de juros. Nessas condições, a representação no plano 
( , ) será:  
 

 
 

Figura 4: Relação não linear entre a taxa de câmbio e taxa de juros 
Fonte: Elaboração própria 

 
 Assim, teríamos dois equilíbrios na taxa de juros compatíveis com a 
mesma taxa de utilização da capacidade instalada na economia. Uma delas seria 
compatível com uma taxa de câmbio desvalorizada e outra com uma taxa de 
câmbio valorizada. Se a taxa de juros estiver acima do valor crítico , aumentos da 
taxa de juros não provocarão uma diminuição na inflação. 
 Logo, se a taxa de juros se encontra acima de seu valor crítico, o sistema 
de metas de inflação torna-se inoperante. Se a taxa de inflação sobe acima da meta, 
aumentos na taxa de juros não seriam capazes de fazê-la convergir para o ponto 
de interesse. Além disso, a taxa de juros não pode ser abaixada, uma vez que isso 
contrariaria a regra estabelecida para a política monetária do Banco Central, 
expressa na equação (5). Consequentemente, qualquer elevação da taxa de 
inflação para além da meta "prenderia" a taxa de juros em um nível alto.   
 O governo, portanto, teria de utilizar formas alternativas de combate à 
inflação, como uma política fiscal contracionista ou, de forma mais provável, uma 
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política cambial implícita. De fato, a utilização de uma política cambial para conter 
a inflação tem sido recorrentemente apontada e criticada em trabalhos recentes 
(BRESSER-PEREIRA, OREIRO e MARCONI, 2015). Tal política geraria efeitos 
adversos sobre a competitividade do país e influência efêmera sobre a inflação.  
 Sob todas essas hipóteses, a economia do país apresentaria uma alta taxa 
de juros, sobrevalorização cambial e uma taxa de inflação que ultrapassaria 
consistentemente o centro da meta estabelecida para o Banco Central. Assim 
sendo, tais fatos parecem estar alinhados com a realidade recente da economia 
brasileira, como sugerem Nassif, Feijó e Araújo (2015). Apesar de o modelo 
parecer estar alinhado com os fatos cruciais da realidade, o formato da curva IS, 
central para o modelo, é uma questão empírica. Dedicamos a próxima seção para 
a avaliação econométrica do modelo.   
 
4. AVALIAÇÃO EMPÍRICA  
 
 Nesta sessão, buscaremos avaliar empiricamente o modelo proposto 
anteriormente. Para tal, serão avaliados os impactos de um choque na taxa de juros 
sobre o investimento e o serviço da dívida, a capacidade da política monetária de 
influenciar a inflação e possíveis relações não lineares nas variáveis analisadas. 
 

4.1. Base de dados 
 
 Os dados sobre o nível de investimento na economia foram obtidos 
através das contas nacionais disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística (IBGE). Também através do instituto foram obtidos os dados 
do índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) e ele foi decomposto em preços 
livres e administrados. 
 As séries sobre taxa de juros básica (SELIC), necessidade de financiamento 
do setor público e taxa de câmbio foram obtidas através de relatórios do Banco 
Central. Os dados sobre as expectativas de inflação, em particular, foram obtidos a 
partir do boletim FOCUS. As séries nominais foram devidamente deflacionadas 
segundo o IPCA.   
 A base de dados compreende o período de janeiro de 2000 até dezembro 
de 2014. Os dados foram utilizados com periodicidade mensal ou trimestral, de 
acordo com a disponibilidade dos dados. 
 

4.2. Efeitos da taxa de juros 
  
 Primeiro, vamos avaliar o impacto simultâneo de um choque na taxa de 
juros sobre a taxa de investimento da economia e a necessidade de financiamento 
do setor público para o pagamento de juros sobre a dívida pública.  
Optou-se pela utilização de uma estimação de vetores auto-regressivos (VAR). A 
metodologia é apropriada para a estimação porque sua performance em previsões 
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de curto-prazo é melhor do que as de modelos de equações simultâneas e a sua 
estimação não requer que as variáveis de interesse sejam exógenas, hipótese irreal 
quando estamos lidando com variáveis macroeconômicas agregadas (SIMS, 1980).  
 Para que a metodologia possa ser utilizada, é necessário que as variáveis 
de interesse sejam estacionárias. Para verificar se este é o caso, realizou-se o teste 
Dickey-Fuller ampliado4 em cada uma das variáveis de interesse. A hipótese nula 
do teste é que as variáveis possuem raiz unitária. Os resultados estão dispostos na 
tabela I5: 
 

 
 

Tabela 1: Teste ADF para variáveis de interesse 
 

 Podemos concluir que é possível rejeitar a hipótese de raiz unitária para 
todas as variáveis do modelo a níveis de significância padrão. Assim, as variáveis 
foram utilizadas em nível no modelo. 
 Em seguida, avaliamos o número de defasagens apropriado para a 
estimação do nosso modelo. As estatísticas utilizadas foram os testes de Akaike e 
Schwartz. Os resultados estão dispostos a seguir na tabela II: 

 

 
 

Tabela 2: Testes de defasagens ótimas para o vetor auto-regressivo 
 

 Como pode ser observado, a minimização de erros exige a utilização de 
um número diferente de defasagens segundo cada um dos critérios. Neste caso, 
recomenda-se, pelo princípio da parcimoniosidade, a utilização do menor número 
de defasagens selecionado (ENDERS, 2004).   

                                                                    
4 A utilização do teste ampliado se justifica pela presença de correlação serial nos erros. 
5 Na tabela são utilizados os valores do teste ADF com desvio. Foram testadas diferentes 
especificações e os resultados se mantém. 

Variável Estatística ADF p-valor

Taxa de Juros -1,404 0,082

Investimento -2,699 0,004

Serviço da dívida -1,311 0,097

AIC SBIC

0 9,84 9,95

1 5,77 6,23*

2 5,79 6,59

3 5,61* 6,94

Modelo VARDefasagens
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 Assim, vamos nos basear no seguinte sistema de equações: 
 

 [ ] = [ ] + [ ] ∗ [ −−− ] + [ ] 
(7) 

 
onde  é o serviço da dívida pública,  representa o fator de erro da equação ,  é 
o tempo de cada observação e todas as outras incógnitas são parâmetros. 
 É possível demonstrar que o sistema pode ser reescrito por: 
 

 [ ] = � + ∑ [� � �� � �� � � ] ∗ [ ]∞
=  

(8) 

 
onde � é uma relação constante entre parâmetros, �  é o erro não observado da 
variável  e �  é o multiplicador de impacto de um choque de determinada 
variável em outra no período . O valor de � , por exemplo, reflete o impacto 
instantâneo de um choque no investimento sobre a taxa de juros.   
 Assim, podemos traçar a resposta do nosso sistema econômico a um 
choque na taxa de juros. A maioria dos trabalhos se utiliza da função de impulso-
resposta ortogonalizada � , de forma a descrever a trajetória do sistema em 
cada período do tempo. Entretanto, para avaliar empiricamente o nosso modelo, 
faz-se necessário considerar os impactos agregados de um choque na taxa de juros. 
Por isso, iremos nos concentrar na função de impulso-resposta acumulada: 
 

 = ∑ �=  
(9) 

 
 Definiu-se que o horizonte temporal de análise como sendo de doze 
períodos. Como os dados são trimestrais, isso equivale a um período de três anos.   
Procedemos, portanto, para avaliar os efeitos totais da taxa de juros sobre o custo 
da dívida pública. Carvalho et. al (2015), por sua vez, decompõe os efeitos da taxa 
de juros, câmbio e inflação sobre diferentes títulos da dívida pública usando um 
método de estimação bastante semelhante ao deste artigo. 
 Nosso modelo prevê que um choque na taxa de juros terá um efeito maior 
sobre o custo da dívida pública do que sobre o investimento, o que impediria a 
política monetária de controlar a demanda agregada e a inflação. Em termos do 
nosso modelo econométrico, hipotetiza-se que 
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 ∑ � ≤= ∑ �=  
(10) 

 
 Agora temos condições de estimar o nosso modelo. Estimando cada uma 
das equações do modelo através de mínimos quadrados ordinários (MQO), 
obtemos os resultados expostos na tabela III:   

 
 

Tabela 3: Coeficientes estimados pelo modelo VAR 
 

 Avaliamos em seguida a consistência da estimação. Primeiro, verificamos 
que todos os coeficientes estimados estão dentro do círculo unitário, o que garante 
que o VAR é estável. Em seguida, realizamos um teste de autocorrelação nos 
resíduos. Não podemos rejeitar a hipótese nula de que não há autocorrelação a um 
nível de significância de 10%.  
 Finalmente, após verificada a consistência da estimação, podemos testar 
a nossa hipótese. O gráfico V ilustra as funções de impulso-resposta cumulativas 
para o investimento e a necessidade de financiamento do setor público para 
pagamento de juros, como resposta a um aumento na taxa de juros. 

Variáveis Coeficiente Erro Padrão P>|z|

rt-1 0,903 0,071 0,00

Ct-1 0,02 0,17 0,89

It-1 0,17 0,2 0,39

Const. -0,91 4,24 0,82

rt-1 0,03 0,029 0,18

Ct-1 0,05 0,071 0,45

It-1 0,91 0,08 0,00

Const. -0,78 1,74 0,75

rt-1 -0,14 0,04 0,003

Ct-1 0,27 0,11 0,02

It-1 -0,43 0,14 0,002

Const. 17,37 1,74 0,65

Taxa de Juros

Investimento

Serviço da Dívida
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Figura 5: Funções de resposta cumulativa do investimento e da necessidade de 
financiamento do setor público a um choque na taxa de juros 

Fonte: Elaboração própria 
 

 As funções de impulso-resposta confirmam que os efeitos de um aumento 
na taxa de juros sobre o serviço da dívida são maiores que os efeitos sobre o 
investimento. Tal choque, portanto, tende a aumentar o gap do produto e, tudo o 
mais constante, elevar a inflação. 
 A existência de um price puzzle, conjuntura em que a política monetária 
não afeta da forma esperada o nível de preços, também foi apontado por Ferreira 
e Jayme Jr. (2004), Silva Filho (2008) e Summa e Macrini (2014) - utilizando 
metodologias bastante distintas. 
 

4.3. Causalidade na política monetária 
 
 O nosso modelo prevê que se o efeito da taxa de juros sobre o serviço da 
dívida é maior do que o efeito sobre o investimento, como constatamos na sessão 
anterior, a política monetária torna-se um instrumento impotente para lidar com 
a inflação. Para testar tal resultado, vamos realizar um teste de causalidade de 
Granger entre a taxa de juros e os preços. 
 Uma forma bastante comum de se estudar os motivadores da política 
monetária é o exame da regra de Taylor (1993)6, apresentada em forma 
modificada a seguir:  

                                                                    
6 Usualmente, a regra de Taylor não considera a taxa de câmbio como uma variável separada da inflação. No 
caso, é útil descrever a equação desta maneira porque isso nos permite examinar as conexões entre a a taxa 
de câmbio e a inflação. 
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 ∆ = � − �̿ + ∗ � + + ∗ ∆ −  (11) 

Em um sistema de metas de inflação como o brasileiro, funcionando em sua forma 
ideal, espera-se que o teste de causalidade de Granger aponte uma relação de 
dupla-causalidade entre a taxa de juros e os preços. Por um lado, variações na taxa 
de juros respondem a aumentos da inflação acima da meta e, por outro, espera-se 
que a inflação responda negativamente à taxa de juros. Seguem as relações de 
causalidade estimadas na tabela IV:  
 

 
 

Tabela 4: Teste de causalidade de Granger para regra de Taylor modificada 
 

 Nota-se que, ao contrário do esperado pelo modelo ideal do sistema de 
metas de inflação, não evidenciamos qualquer relação de causalidade entre 
inflação e a taxa de juros, seja em um sentido ou em outro. O resultado é 
semelhante ao obtido por Oreiro et al. (2012) e Fonseca e Kirienco (2010) e 
reforçam que a política monetária tem sido impotente no país. 
 Realizamos também uma análise de decomposição da variância, com seus 
resultados dispostos na tabela V: 
 

 

Equação Variável Excluída chi2 Pr>chi2 Equação Variável Excluída chi2 Pr>chi2

Taxa de Juros Inflação 0,02 0,86 Taxa de Câmbio Taxa de Juros 3,34 0,06

Taxa de Juros Expectativas 10,71 0,00 Taxa de Câmbio Inflação 0,04 0,82

Taxa de Juros Taxa de Câmbio 0,46 0,49 Taxa de Câmbio Expectativas 0,02 0,88

Taxa de Juros Todas 14,63 0,00 Taxa de Câmbio Todas 4,21 0,23

Expectativas Taxa de Juros 18,45 0,00 Inflação Taxa de Juros 1,87 0,27

Expectativas Inflação 2,29 0,13 Inflação Expectativas 18,22 0,00

Expectativas Taxa de Câmbio 6,26 0,01 Inflação Taxa de Câmbio 4,43 0,03

Expectativas Todas 29,66 0,00 Inflação Todas 29,47 0,00

Período Taxa de Juros Taxa de Câmbio

1 0,00% 0,00%

2 0,07% 4,77%

3 0,22% 5,59%

4 0,43% 5,89%

5 0,72% 6,04%

6 1,08% 6,15%

7 1,50% 6,32%

8 1,98% 6,30%

9 2,51% 6,42%

10 3,10% 6,47%

11 3,73% 6,51%

12 4,40% 6,53%
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 Tabela 5: Análise de decomposição da variância da inflação em relação à 
taxa de juros e câmbio 

 
 Nota-se que choques da taxa de juros exógenos ao sistema econométrico 
(como os conduzidos pela política do Banco Central) são capazes de influenciar a 
variância da inflação, ainda que de forma bastante restrita. As relações de 
causalidade, entretanto, sugerem que este efeito não se dá de forma direta, mas 
através da taxa de câmbio. Conforme a taxa de juros é aumentada, a taxa de câmbio 
se valoriza e provoca um processo de desinflação na economia via choque de 
custos.    
 Essa dinâmica é extremamente problemática, uma vez que, como também 
explicitado na tabela anterior, o efeito do câmbio sobre a inflação é passageiro, 
extinguindo-se em pouco mais de um ano. Conforme o choque de custos se dissipa, 
a inflação voltará a pressionar a meta, uma vez que o gap no produto não foi 
influenciado pela política monetária. Isso geraria a necessidade de um novo 
aumento na taxa de juros. Nesse contexto, espera-se que a inflação se sustente 
persistentemente acima da meta, que a taxa de juros se mantenha em níveis altos 
e a taxa de câmbio sobrevalorizada. 
 

4.4. Relações de não linearidade  
 
 Vimos anteriormente que os efeitos da política monetária sobre a inflação 
tornam-se nulos quando o "efeito transferência" supera o "efeito investimento" e 
que este é o caso para os altos níveis da taxa de juros presentes na economia 
brasileira nos últimos anos. Entretanto, como já discutido anteriormente, é 
possível que este não seja o caso para níveis menores na taxa de juros. 
 Para avaliar se existem não linearidades na taxa de investimento, usamos 
um modelo nested. Ele avalia o benefício explicativo de se acrescentar uma 
potência da variável dependente, no caso a taxa de juros. Faz-se então um teste F 
com hipótese nula de que a variável acrescentada não traz benefícios para o 
modelo. Os resultados estão dispostos na seguinte tabela VI: 
 

 
 

Tabela 6: Modelo nested da regressão do investimento em relação à taxa de juros 
 

 Pode-se concluir que o modelo quadrático representa de forma mais 
adequada a relação entre o investimento e a taxa de juros. O mesmo não acontece 

Variável F R2 Pr>F

r 51,27 0,44 0,00

r2 16,23 0,56 0,00

r3 1,45 0,57 0,23

r4
3,15 0,60 0,11
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com a relação entre o serviço da dívida e a taxa de juros, que é melhor descrita 
como uma relação linear7. 
 Assim, seria possível calcular a partir de qual nível a política monetária se 
torna impotente, ou seja, o momento em que o efeito transferência se iguala ao 
efeito investimento. Entretanto, a estimação sobre os efeitos da taxa de juros sobre 
cada uma das variáveis não pode ser feita de forma direta, uma vez que, como já 
foi argumentado anteriormente, a hipótese de exogeneidade dos parâmetros não 
se confirma.  
 Para contornar o problema, optou-se por uma abordagem de variáveis 
instrumentais. Ela visa substituir a variável endógena do modelo por uma variável 
exógena que esteja correlacionada com a variável endógena. No caso da taxa de 
juros, a instrumentação é difícil porque as diversas variáveis macroeconômicas 
são determinadas conjuntamente.  
 Apesar disso, argumenta-se que o componente de preços administrados 
do IPCA atende os critérios para a instrumentação. Por um lado, o componente está 
correlacionado com a taxa de juros porque o nosso sistema de metas de inflação 
responde ao IPCA "cheio". Isto é, a taxa de juros é elevada para combater a inflação, 
mesmo que esta não seja caracterizada como uma inflação de demanda. Decorre 
que se a inflação de preços administrados aumenta além da meta, o sistema dita 
que a SELIC deve ser elevada. 
 Por outro, a inflação de preços administrados é determinada por decisões 
de agentes públicos e, portanto, estão correlacionados com o ciclo político e não 
com variáveis macroeconômicas (AZEVEDO e SERIGATI, 2015).  Assim, a 
variável satisfaria a hipótese de exogeneidade. A ideia de que as decisões de ordem 
política podem ser consideradas exógenas em relação a choques 
macroeconômicos e, portanto, serem utilizadas como variáveis exógenas em 
estimações econométricas foi também sugerida recentemente por Romer e Romer 
(2009, 2010) para o caso particular da introdução de novos impostos. 
Podemos testar se a taxa de juros se correlaciona com o componente administrado 
do IPCA por meio de uma regressão simples do formato: 
 

 = + ∗ +  (12) 

onde  é a nossa variável instrumental. 
 Dadas as relações de não linearidade expostas anteriormente, podemos 
denotar as relações do nosso modelo como: 
 

 = + ∗ + ∗ +  (13) 

                                                                    
7 O mesmo teste foi realizado para o custo da dívida pública e omitido por questão de espaço. 
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e 
  

 = + ∗ +  (14) 

onde  e  são erros aleatórios das estimações. Pela nossa hipótese sobre a 
natureza da variável instrumental, ela será não correlacionada com os erros da 
estimação.  
 A partir da equação (7) do modelo, sabemos que a política monetária se 
torna impotente a partir do momento que: 
 

 ≤  
(15) 

 Através da nossa variável instrumental, podemos estimar de forma não 
viesada o nível da taxa de juros em que a política monetária se torna impotente 
por meio de: 
 

 = + ∗ −∗  
(16) 

onde os coeficientes são aqueles estimados a partir de regressões de mínimos 
quadrados ordinários. 
 Os resultados da regressão da equação (12) estão dispostos na tabela VII 
a seguir: 
 

 
 

Tabela 7: Regressão da taxa de juros em relação ao instrumento 
 

 Nota-se que a nossa variável instrumental tem o coeficiente esperado, alta 
significância e explica quase 40% das variações na taxa de juros. Considera-se, 
portanto, que ela é um bom instrumento para o modelo. 
 Podemos nos utilizar da variável instrumental para realizar regressões 
das equações (13) e (14). Seus resultados estão expostos na tabela VIII: 

 

Regressores Coeficiente t P>|t|

Constante 4,71 8 0,00

i 0,378 5,87 0,00

R2=0,37
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Tabela 8: Regressão do investimento e do custo da dívida em relação à taxa de 
juros 

 

 Tendo os coeficientes, calcula-se que a taxa de juros real equivalente à 
perda de relevância da política monetária para o combate à inflação é de 2,04%. 
Como evidenciado no gráfico VI a seguir, a taxa de juros brasileira superou tal valor 
em virtualmente todos os períodos. 
 

 
 

Figura 6: Comparação de taxas de juros real com a taxa de juros crítica 
Fonte: Elaboração própria 

 

5. CONCLUSÕES E DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 Neste trabalho, fizemos uma revisão de diversas explicações para a alta 
taxa de juros no Brasil. Em seguida, reproduzimos o modelo Lopes (2011), que é 
capaz de englobar as diversas explicações. Mostramos que as conclusões do 
modelo mudam drasticamente ao passarmos a considerar os custos fiscais da 
política monetária. 
 O novo modelo previa que diminuições na taxa de juros não influenciarão 
positivamente a taxa de inflação e foi corroborado pelas estimativas realizadas. 

Regressores Coeficiente t P>|t| Regressores Coeficiente t P>|t|

Constante 20,49 46,59 0,00 Constante 4,71 30,64 0,00

i -0,321 -3,09 0,00 i 0,2 11,3 0,00

i2 0,008 1,78 0,08 i2 - - -

R2=0,30 R2=0,71

Variável dependente - Investimento Variável dependente - Custo da dívida
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Assim, os efeitos da política monetária sob o mecanismo sugerido são semelhantes 
ao de uma situação de dominância fiscal. Entretanto, o modelo sugerido se adapta 
melhor às evidências empíricas revisadas anteriormente. Isso se dá porque o 
modelo gera a possibilidade de que aumentos na taxa de juros gerem 
desvalorizações cambiais, mesmo sem que a percepção de risco aumente.  
 As implicações de política pública também são bastante distintas. Uma 
situação de dominância fiscal inviabiliza a política monetária até que a situação 
fiscal seja corrigida e os investidores voltem a acreditar que o governo será capaz 
de pagar a sua dívida. Ao contrário, nosso modelo aponta que a própria política 
monetária (a diminuição da taxa de juros) deve ser usada para realizar o ajuste 
fiscal. 
 Pode-se apontar que a sua previsão não foi confirmada pela diminuição 
forçada da taxa de juros entre 2012 e 2013, que provocou uma aceleração da 
inflação no período posterior.  
 Deve-se notar, todavia, que um elemento fundamental do modelo não foi 
atendido, a manutenção da propensão ao gasto do governo constante. Como 
discutido na seção 3, as previsões somente se sustentam se as diminuições dos 
gastos com o serviço da dívida pública forem transformadas em poupança do 
governo, o que não aconteceu no período, como pode ser observado no gráfico VII 
a seguir:  
 

 
 

Figura 7: Comparação da necessidade de financiamento do setor público com o 
seu resultado com propensão a gastar constante 

Fonte: Elaboração Própria 

 Nele podemos observar uma comparação entre a necessidade de 
financiamento do setor público (NFSP) efetivamente ocorrida durante os anos de 
2012 e 2013 com a necessidade de financiamento que teria ocorrido a partir de 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

se
t/

1
1

n
o

v
/1

1

ja
n

/1
2

m
a

r/
1

2

m
a

i/
1

2

ju
l/

1
2

se
t/

1
2

n
o

v
/1

2

ja
n

/1
3

m
a

r/
1

3

m
a

i/
1

3

ju
l/

1
3

se
t/

1
3

n
o

v
/1

3

ja
n

/1
4

m
a

r/
1

4

m
a

i/
1

4

ju
l/

1
4

NFSP

NFSP ideal



Laboratório de Economia: Monografias 2015 

74 

janeiro de 2012 caso o governo tivesse mantido seus gastos e poupado os recursos 
adicionais vindos da diminuição do pagamento da dívida. Nota-se que a 
necessidade de financiamento do governo aumentou, mesmo com a diminuição do 
custo da dívida, o que denota um substancial aumento na propensão ao gasto no 
período. Tal conclusão está alinhada com as conclusões da literatura (MESQUITA, 
2014). 
 Mantendo-se constante a propensão a gastar do governo, as conclusões do 
trabalho são consistentes. São várias as suas decorrências, das quais as principais 
são: 1) a possibilidade de redução da taxa de juros para um equilíbrio diverso 
compatível com uma taxa de câmbio mais desvalorizada, 2) a redução de títulos 
pós-fixados na composição da dívida pública, de forma a tornar a política 
monetária um instrumento apropriado para lidar com a inflação e 3) a necessidade 
de mudança na regra de política monetária, não a utilizando para combater a 
inflação com os níveis atuais. 
 Entretanto, o trabalho requer complementos importantes. É necessário 
que ocorra uma estimação conjunta do mercado IS-BP, de forma a determinar a 
intensidade da diminuição compatível com o equilíbrio no balanço de pagamentos. 
Além disso, uma apreciação mais detalhada do impacto fiscal da política monetária 
deve ser realizada, de forma a apontar uma gestão menos custosa da dívida pública 
brasileira, trabalho iniciado por Carvalho et al. (2015).      
 Apesar dos vários complementos exigidos, existem algumas implicações 
diretas do trabalho. A principal delas é que métodos alternativos de política 
monetária, como o aumento do compulsório, devem ser utilizados para combater 
a inflação até que se altere significativamente o nível da taxa de juros ou a 
composição dos títulos públicos na dívida mobiliária interna do país.  
 Por fim, o presente trabalho, ao contrário do restante da literatura, 
assevera que é necessário diminuir a taxa de juros básica para diminuir o déficit 
nominal do governo e não diminuir o déficit do governo para se reduzir a taxa de 
juros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PET Economia – PET/ECO 

75 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ARIDA, Pérsio. Múltiplos equilíbrios. Revista de Economia Política, nota 
expositória, 2002.  
ARIDA, Pérsio; BACHA, Edmar; LARA RESENDE, André. Credit, interest and 
jurisditional uncertainty: conjectures on the case of Brazil. In: GIAVAZZI, 
Francesco; GOLDFAJN, Ilan. Inflation targeting, debt and the brazilian experience, 

1999-2003. Estados Unidos: MIT Press, 2005.   
AZEVEDO, Paulo; SERIGATI, Felippe. Preços administrados e a discricionariedade 
do executivo. Revista de Economia Política, vol.35, n.3, p.510-530, 2015. 
BACHA, Edmar. Além da tríade: como reduzir os juros? In: BACHA, Edmar; DE 
BOLLE, Monica. Novos dilemas de política econômica. Brasil: GEN, 2011. 
BACHA, Edmar; HOLLAND, Márcio; GONÇALVES, Fernando. A panel-data analisys 
of interest rates and dollarization in Brazil. Revista Brasileira de Economia, vol.63, 
n.4, p.341-360, 2009. 
BARBOZA, Ricardo. Taxa de juros e mecanismos de transmissão da política 
monetária no Brasil. Revista de Economia Política, vol.35, n.1, p.133-155, 2015. 
BLANCHARD, Oliver. Fiscal dominance and inflation targeting: lessons from Brazil. 
In: GIAVAZZI, Francesco; GOLDFAJN, Ilan. Inflation targeting, debt and the brazilian 

experience, 1999-2003. Estados Unidos: MIT Press, 2005.   
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; GOMES, Cleomar. O regime de metas de inflação 
no Brasil e a armadilha da taxa de juros/ taxa de câmbio. In: OREIRO, José Luiz; DE 
PAULA, Luiz Fernando; SOBREIRA, Rogério. Política monetária, bancos centrais e 

metas de inflação. Brasil: FGV Editora, 2009. 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; OREIRO, José; MARCONI, Nelson. Development 

Macroeconomics: New developmentalism as a growth strategy. Nova York: 
Routledge, 2015. 
CARVALHO, Laura; DINIZ, André; ROSSI, Pedro; PEDROSA, Ítalo. Fiscal costs of 
monetary policy: indirect effects of an interest rate shock on Brazilian public net 
debt. Revista de Economia Política, no prelo. 
COUTO, Sílvia; FRAGA, Gilberto. O pass-through da taxa de câmbio para índices de 
preços: análise empírica para o Brasil. Anais do XLI Encontro nacional de economia, 
2013. 
DE BOLLE, Monica. Brazil needs to abandon inflation targeting and yield to fiscal 
dominance. Real Time Economic Issues - Peterson Institute, 30/09/2015. 
ENDERS, Walter. Applied Econometric Time Series. Estados Unidos: John Wiley & 
Sons, 2004. 
FAVERO, Francesco; GIAVAZZI, Carlo. Why are Brazil's interest rates so high? 
Innocencio Gasparini Institute for Economic Research - Working Paper, n. 224, 2002. 
FERREIRA, Alexandre; JAYME JÚNIOR, Frederico. Metas de inflação e 
vulnerabilidade externa no Brasil. Anais do XXXIII Encontro Nacional de Economia 

da Anpec, 2005. 



Laboratório de Economia: Monografias 2015 

76 

FONSECA, Marcos; Kirienco, Rosana. Eficácia da política monetária no Brasil: 
análise empírica pós-regime de metas de inflação. Anais do XXXIV encontro 

nacional da Anpad, 2010.  
FRAGA, Armínio. Fiscal dominance and inflation target in Brazil. In: GIAVAZZI, 
Francesco; GOLDFAJN, Ilan. Inflation targeting, debt and the brazilian experience, 

1999-2003. Estados Unidos: MIT Press, 2005.   
FRANCO, Gustavo. Juros e inflação. Folha de São Paulo, Rio de Janeiro. Sábado, 30 
de abril de 2005. 
GALI, Jordi; GERTLER, Mark. Inflation dynamics: a structural econometric analysis. 
Journal of Monetary Economics, v.44, p.195-222, 1999.  
GIAMBIAGI, Fábio; VILLELA, André; CASTRO, Lavinia; HERMANN, Jennifer. 
Economia Brasileira Contemporânea, 1945-2010. Brasil: Editora Elsevier, 2011. 
GOLDFAJN, Ilan; Bicalho, Aurélio. A longa travessia para a normalidade: os juros 
reais no Brasil. In: BACHA, Edmar; DE BOLLE, Monica. Novos dilemas de política 

econômica. Brasil: GEN, 2011. 
GONÇALVES, Fernando; HOLLAND, Márcio; SPACOV, Andrei. Can jurisditional 
uncertainty and capital controls explain the high level of interest rates in Brazil? 
Evidence from panel data. Revista Brasileira de Economia, vol.61, n.1, p.49-75, 
2007.  
GONÇALVES, Carlos; GUIMARÃES, Bernardo. Monetary policy, default risk and the 
exchange rate. Revista Brasileira de Economia, vol.65, n.1, p.33-45, 2011. 
LARA RESENDE, André. A armadilha brasileira. In: LARA RESENDE, André. Os 

limites do possível: A economia além da conjuntura. Brasil: Penguin, 2013a. 
LARA RESENDE, André. Taxa de juros no Brasil: Equívoco ou jabuticaba? In: LARA 
RESENDE, André. Os limites do possível: A economia além da conjuntura. Brasil: 
Penguin, 2013b. 
LARA RESENDE, André. Em defesa dos títulos de indexação financeira. In: LARA 
RESENDE, André. Os limites do possível: A economia além da conjuntura. Brasil: 
Penguin, 2013c. 
LOPES, Francisco. On the high interest rates in Brazil. Revista de Economia Política, 
vol.34, n.1, p.3-14, 2014. 
LOPES, Francisco. Estabilização incompleta. In: BACHA, Edmar; DE BOLLE, Monica. 
Novos dilemas de política econômica. Brasil: GEN, 2011. 
MENDES, Marcos. Por que o Brasil cresce pouco? Desigualdade, democracia e baixo 

crescimento no país do futuro. Brasil: Editora Elsevier, 2014. 
MESQUITA, Mario. A política econômica do governo Dilma: a volta do 
experimentalismo. In: GOLDFAJN, Ilan. Sob a luz do sol: uma agenda de políticas 

públicas para o Brasil. Brasil, CDPP, 2014. 
MUINHOS, Marcelo; NAKANE, Márcio. Comparing the real equilibrium interest 
rates: different approach to measure the brazilian rates. Working Papers - Banco 

Central, n.101, 2006. 
MURTA, Luiz Roberto; BRASIL, Gutemberg; SAMOHYL, Robert. Crise monetária 
brasileira de 1999. Anais do XXXI Encontro nacional de economia, 2003. 



PET Economia – PET/ECO 

77 

NAKANO, Yoshiaki. O regime monetário, a dívida pública e a alta taxa de juros. 
Conjuntura Econômica, vol.59, n.11, p.10-12, 2005. 
NASSIF, André; FEIJÓ, Carmem, ARAÚJO, Eliane. Overvaluation trend of the 
brazilian currency in the 2000s: an empirical estimation. Revista de Economia 

Política, vol. 35, n.1, p.3-27, 2015.  
OMAR, Jabr. Taxa de juros: comportamento, determinação e implicações para a 
economia brasileira. Revista de economia contemporânea, vol.12, n.3, p.463-490, 
2008. 
OREIRO, José; DE PAULA, Luiz; SILVA, Guilherme; QUEVEDO, Rafael. Por que as 
taxas de juros são tão elevadas no Brasil? Uma avaliação empírica. Revista de 

Economia Política, vol.32, n.4, p. 557-579, 2012. 
PASTORE, Affonso Celso. Inflação e crises: O papel da moeda. Rio de Janeiro, Brasil: 
Editora Elsevier, 2015. 
QUEVEDO, Rafael. Armadilha do regime monetário brasileiro: a existência de 
equilíbrios múltiplos. . In: OREIRO, José Luiz; DE PAULA, Luiz Fernando; 
SOBREIRA, Rogério. Política monetária, bancos centrais e metas de inflação. Brasil: 
FGV Editora, 2009. 
ROMER, Christina; ROMER, David. A narrative analysis of postwar tax changes. 
Senate Reports, 2009. 
ROMER, Christina; ROMER, David. The macroeconomic effect of tax changes: 
estimates based on a new measure of fiscal shocks. The American Economic Review, 
vol.100, n.3, p.763-801, 2010. 
SEGURA-UBIERGO, Alex. The puzzle of Brazil's high interest rates. IMF Staff papers, 
12/62, 2012.    
SILVA-FILHO, Tito. Searching for the NAIRU in a large relative price shocks' 
economy: the brazilian case. BACEN working papers series, n.163, 2008. 
SIMS, Cristopher. Macroeconomics and reality. Econometrica, vol. 48, n.1, p.1-48, 
1980.    
SUMMA, Ricardo e MACRINI, Leonardo. Os determinantes da inflação brasileira 
recente: estimações utilizando redes neurais. Nova Economia, vol.24, n.2, p.279-
296, 2014. 
TAYLOR, John. Discretion versus public policy rules in practice. Carnegie-Rochester 

Conference on Public Policy, 1993. 
TESOURO NACIONAL. Relatório Mensal da Dívida Pública - Maio. Brasília, 2015. 
 



78 

OS CISNES NEGROS NA UNIÃO EUROPEIA 
 

Catarina Oliveira Guimarães Barcelos1 
 

Orientador: Daniel Oliveira Cajueiro 
 

 
 

 
Resumo 
 
A crise econômica que começou em 2007 nos Estados Unidos conhecida como 
Subprime Crisis se caracterizou por grandes bancos abrindo falência em resultado 
da concessão de crédito de risco ao mercado hipotecário e a partir de 2008 
começou a afetar a União Europeia. Até então, não haviam muitas previsões 
relevantes sobre qualquer tipo de falha nos bancos que pudesse levar o mundo ao 
estado que chegou a partir de 2007 ou chegar se preparar para qualquer eventual 
crise. Taleb (2008) chamou esses eventos improváveis e inesperados de Cisnes 
Negros. O presente trabalho pretende analisar todo o contexto da União 
Europeia até a chegada da Crise, que medidas estavam sendo tomadas até então 
com relação aos bancos e o que anda sendo feito neles a fim de evitar possíveis 
crises. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As pessoas normalmente superestimam o poder de confiabilidade das 

estatísticas sobre um determinado dado ou assunto, ou seja, superestimam 
também o conhecimento no que se direciona ao sucesso (TALEB, 2008). A partir 
desta tendência, ignoram os erros do passado e tais erros se repetem no mercado 
(TALEB, 2008). A crise econômica gerada pelo setor imobiliário nos Estados 
Unidos em 2007, mais conhecida como Subprime Crisis, foi de conhecimento geral 
quando vários grandes bancos norte-americanos abriram falência em resultado da 
concessão de crédito de risco ao mercado hipotecário (SALOMÃO, 2008). 

A partir de 2008 começou na União Europeia (UE) uma das maiores 
recessões econômicas desde a Crise de 1929 (BITTENCOURT, 2014). 
Principalmente em Portugal, Irlanda e Espanha e se agravou mais pela demora da 
União em auxiliar tais países. Segundo Bagus (2012), a crise se aprofundou pela 
tragédia dos comuns existente no euro, juntamente com o Banco Central Europeu, 
uma vez que se perdia a noção dos déficits em função da ajuda recebida. E a 
preocupação ficava diminuía em função da falta de visão dos políticos nos países 
democráticos que se preocupavam com problemas de curto prazo a fim de garantir 
as próximas eleições (BAGUS 2012; BUCHANAN e TULLOCK 1962; HOPPE 2001). 
Devido a interdependência das economias no mundo e, em particular, os bancos, o 
crédito se esgotou já que eles deixaram de emprestar dinheiro uns aos outros. Para 
evitar o declínio do sistema bancário, entre 2008 e 2011, os Estados-Membros da 
União Europeia, pertencentes ou não da zona do euro, aplicaram cerca de 1,6 
bilhões de euros nos seus bancos em garantias e em capital (quase 11,5% do PIB 
da UE em 2014), aprofundando, desta forma, os respectivos déficits e dívidas (A 
União Económica e Monetária e o euro, 2015). 

É possível ver os bancos como os grandes gestores da economia 
capitalista. Quando alguma anormalidade atinge o setor bancário, dificilmente o 
mundo não teria sérios impactos. Segundo Tabak (2012, p.7): 

 
Os bancos são instituições financeiras com um papel 
importante em uma economia capitalista. A sua importância é 
uma consequência de seus papéis como criadores de moeda, 
como gestores do sistema de pagamentos e como financiadores 
de atividades econômicas. Ao mesmo tempo, como agentes 
racionais, os bancos tomam medidas para maximizar seus 
lucros. Restrições podem vir do ambiente macroeconômico e da 
microestrutura do sistema bancário. Esta condição fornece 
indícios sobre os riscos que envolvem o sistema bancário e por 
que eles são potencialmente perigosos. A fragilidade na 
contabilidade e na gestão individual dos bancos combinada com 
choques macroeconômicos podem levar a crises no sistema. 
Quando essas crises acontecem, as consequências podem 
atingir grandes dimensões e irá gerar impactos sobre a situação 
de crédito das economias, sobre as taxas de juros, sobre os 
investimentos, com mudanças negativas nos níveis de 
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atividades econômicas. Para manter um sistema bancário 
sólido e saudável, é essencial estabelecer regulação bancária 
juntamente com supervisão constante. 

 

 
 

Gráfico 1 – Valor das ações dos bancos na zona do euro. 
Fonte: EURO STOXX® Banks. Data início: 31/12/2000. Data fim: 

07/09/2016. Disponível em: <https://www.stoxx.com/ > 
 
Os índices dos setores STOXX estão disponíveis para os mercados globais, 

bem como para a Europa, a zona do euro e da Europa Oriental. Usando o padrão 
do mercado de Referência ICB Industry Classification, as empresas são classificadas 
de acordo com a sua principal fonte de receita. Esta classificação garante uma 
classificação profissional e precisa das empresas em seus respectivos ambientes 
de negócios. Existem quatro níveis de classificação que variam de ampla para 
muito detalhada: 10 indústrias estão divididas em 19 supersetores, 41 setores e 
114 subsetores. 

A consolidação do bloco da União Europeia influenciou diretamente à 
consolidação dos bancos europeus (PAULA, 2002). Nos bancos mais fortes, a 
queda também fora maior no valor de suas ações. Quando a crise atingiu o bloco 
europeu como é possível se observar no gráfico, a grande queda a partir de 2007, 
logo após a expansão das ações dos bancos que vinha acontecendo desde 2003 e 
hoje vem apresentando valores aproximados aos de 2001. Devido ao fato de essas 
instituições financeiras serem too-big-to-fail, foi requerido um esforço mútuo dos 
seus integrantes para ajudar os bancos a não quebrarem a fim de não prejudicar 
toda a economia dos países europeus da UE.  

A motivação do trabalho consiste em analisar o tamanho da queda das 
ações desses bancos dentro da União Europeia, verificar se eles não se preveniram 
contra esses Cisnes Negros dentro do bloco. A seção 2 contém uma revisão 
bibliográfica, mostrando a evolução do pensamento na teoria das finanças e o que 
se acrescenta hoje. A seção 3 descreve a história da União Europeia e no que se 
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consiste a crise dentro do bloco. A seção 4 explica o que são os cisnes negros 
conceituados por Taleb (2008). A seção 5 discuti uma das principais medidas que 
o bloco europeu tomou para controlar eventuais crises que são os testes de 
estresse e sua relação com os cisnes negros. A seção 6 relaciona a alta 
confiabilidade que os bancos deram ao bloco, o que facilitou fusões entre os bancos 
e, possivelmente, auxiliou a magnitude da crise gerada.  

  
2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

As decisões de investimento estão principalmente relacionadas a risco e 
retorno. O risco costuma ser associado à incerteza, ao desconhecimento do futuro 
de uma determinada aplicação. Em 1952, Markowitz iniciou a Teoria Moderna do 
Portfólio que explica como os investidores utilizam a diversificação para otimizar 
suas carteiras de investimentos, assumindo que o risco se media como o desvio 
padrão do retorno. Portanto, Markowitz postulou qual deve ser a atitude de um 
indivíduo racional para formar um portfólio de ativos que maximize o retorno 
dado à possibilidade de risco. Seus resultados indicaram que a diversificação gera 
um risco menor, assim como retorno. 

Sharpe (1964) aprimorou a ideia inicial de diversificação de carteiras de 
mercado proposta por Markowitz. O artigo tinha a intenção de visualizar os 
possíveis riscos sistemáticos dentro do mercado de ações, ou seja, determinar a 
taxa de retorno de um ativo em relação a uma carteira de mercado perfeitamente 
diversificada. Fama (1970) propõe a Teoria dos Mercados Eficientes na qual 
afirma que os mercados financeiros são eficientes em relação à informação, se os 
preços dos ativos refletem completamente todas as informações disponíveis. 

Durante os anos 70, já era mencionado dentro da psicologia cognitiva o 
fato de os agentes não serem plenamente racionais, ou seja, que a teoria de 
mercado não era válida. Surge depois, Kahneman e Tversky (1979) onde 
estudaram o comportamento dos indivíduos por uma ótica diferente da teoria 
clássica pregava, especificamente a Teoria da Utilidade Esperada (Bernoulli, 1851 
e Von Neumann e Morgenstern, 1944). O artigo argumentou que, os indivíduos se 
comportam de maneira diferente em situações de riscos e ou incertezas, 
destoando do axioma da substituição da Teoria da Utilidade Esperada. Ou seja, o 
ser humano é mais avesso ao risco em situações de ganhos do que de perdas. É o 
chamado de efeito loss aversion (SILVA, ANJOS, MIRANDA, SOUZA e NETO, 2002). 

Neste contexto, é possível observar a importância dada ao risco quando se 
tem de tomar certa decisão de investir, racionalmente ou não. O sucesso ou talvez 
insucesso da União Europeia se deve ao excesso confiança que os agentes 
depositaram no ao bloco cujo consequência foi o aumento dos riscos. 
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3. UNIÃO EUROPEIA 
 

3.1. Surgimento 
 

 Como a união do bloco ocidental se iniciou essencialmente através da 
doutrina Truman e do Plano Marshall. A maior preocupação americana pós-guerra 
era impedir o avanço soviético que já se expandia no leste europeu. A Organização 
do Atlântico Norte (OTAN) serviu como plano estratégico dos EUA para um ataque 
nuclear contra a União Soviética em caso de invasão desta em algum dos países 
membros (MAGNOLI, 2008). 

Neste contexto, a França por temer o ressurgimento do nacionalismo 
alemão e, no momento em que emergiam antigas rivalidades, apresentou em maio 
de 1950 um plano arquitetado pelo ministro do Exterior francês, Robert Schuman, 
de integração da siderurgia francesa e alemã. O Plano Schuman pressupunha uma 
instituição de autoridade comum, supranacional, com poderes para coordenar o 
reerguimento da produção de carvão e aço. O plano era aberto para outros países 
que tivessem interesse. A ideia do plano era conter as rivalidades entre França e 
Alemanha em um contrato de cooperação duradoura, criava-se então uma fusão 
de soberanias nacionais. A Itália, Holanda, Bélgica e Luxemburgo aderiram ao 
plano Schuman. Começou, a partir daí, a noção de soberania compartilhada MAGNOL), . A prioridade era assegurar uma paz duradoura reconstruir a 
economia europeia através do reforço da cooperação entre os países, especialmente em termos de comércio livre  A União Económica e Monetária e o 
euro, 2015, p. 3) 

O tratado da Comunidade Europeia de Carvão e Aço (CECA) era o princípio 
do mercado comum. Em março de 1957, foi celebrado o Tratado de Roma que 
instituiu a Comunidade Econômica Europeia (CEE). A partir daí, a integração teve 
um caráter mais político com a criação da Comissão Europeia, o Conselho de 
Ministros e o Parlamento Europeu. Tal fusão de soberanias, gerou a Comunidade 
Europeia (CE). A Grã-Bretanha entrou no início da década de 1970. Logo depois, 
Dinamarca e Irlanda (MAGNOLI, 2008). 

Em 1980, Portugal, Grécia e Espanha entraram na Comunidade Europeia. 
Com isto, os países participantes da OTAN e da CE eram praticamente os mesmos. 
Suíça, Áustria, Finlândia e Suécia não participaram da Aliança Atlântica nem da CE 
por praticarem políticas externas neutralistas, ou seja, não toma lados em uma 
guerra entre outros países (no contexto, Guerra Fria) e, em função disso, espera 
não ser atacado (MAGNOLI, 2008). 

Com o fim da Guerra Fria, a estratégia da Comunidade Europeia foi 
definida pelo Conselho Europeu, em 1991, com o Tratado de Maastricht que 
substituiu juridicamente o Tratado de Roma. A Comunidade passou a se chamar 
União Europeia (UE), mais focada em política externa e segurança comum. Neste 
contexto, ainda associado a pós-Guerra Fria, Áustria, Finlândia e Suécia 
ingressaram uma vez que o estatuto de neutralidade não funcionava mais 
(MAGNOLI, 2008). O estatuto de neutralidade diz respeito a uma vez que a Guerra 
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Fria havia se encerrado, não havia mais sentido tais países europeus informarem 
que não querem tomar lados de uma guerra que já havia se encerrado. 

Os países do Leste-Europeu: Polônia, Hungria, República Tcheca e 
Eslováquia formaram o Grupo de Visegrado, bloco comercial transitório com a 
finalidade de preparar as economias para a incorporação à UE. O bloco teve que 
reorganizar os mecanismos de decisão e o impacto da entrada de economias mais 
pobres sobre o programa agrícola e os fundos comunitários de ajuda a regiões 
atrasadas retardaram o processo. Entre 2004 e 2007 entraram dez países da 
Europa centro-oriental, além dos Estados insulares de Chipre e Malta, no 
Mediterrâneo (MAGNOLI, 2008). 

 
3.2. Crise 
 
Em busca de estabelecer uma disciplina fiscal entre os países-membros, 

fora criado o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) cuja intenção era propor 
uma sólida gestão das finanças públicas na Europa (MENEGUIN e BUGARIN, 2006). 
O PEC estava chegando ao seu limite, em 2004, pois vários Estados-Membros 
tinham infringido as suas regras difíceis de cumprir. Meneguin e Bugarin (2006) 
discutiram como o Pacto de Estabilidade e Crescimento era de difícil aplicação já 
que a União Europeia não tem disposição suficiente para colocar a multa prevista 
e impor que seus países ajustem seus déficits e anteviam um descumprimento em 
cascata que acabou ocorrendo. 

O Tratado de Maastricht que instituiu a Comunidade Europeia estabeleceu 
que a relação dívida-PIB para os países membros não deveria ultrapassar a 60%, 
entretanto como até então a situação do bloco se encontrava estável, eles 
acabaram ignorando ou não davam a devida importância. A Grécia era o país com 
maior descontrole sobre suas contas públicas, alcançou a marca de 146,6% do PIB 
em 2010. Quando estes dados vieram à tona, pairou a dúvida entre os investidores 
se o governo grego tinha condições de honrar seus compromissos e ficaram mais 
temerosos ao comprar ações e títulos europeus. A Itália também apresentava 
dívida de 118,4% do PIB, Irlanda com 94,9%, Portugal, 93,3% e Espanha 61,1%. 
Não obstante não era apenas esses países que apresentavam a relação dívida 
pública por PIB maiores que o proposto em Maastricht, a Alemanha estava em 
83,2%, a França, 82,3% e a Inglaterra, 79,9% (SENADO FEDERAL, 2013). 

Para complementar, discrepâncias econômicas, em termos de 
produtividade e salário, entre os países do bloco, vinham crescendo ao longo dos 
anos. Além disso, com o estabelecimento de regras comuns de livre-comércio para 
os Países-Membros, acabava que havia uma união monetária, mas não havia uma 
união econômica que a sustentasse o livre comércio. Com a chegada da Crise de 
2008, o não-cumprimento de certas metas estabelecidas pelo bloco começou a 
pesar e países como Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha foram mais afetados 
que outros e a desestabilização do bloco aprofundou a Crise dentro da Europa. 
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Gráfico 2 – Sucursais de Bancos Comerciais por 100.000 Adultos de 2006 à 2015. 
Fonte: Financial Access Survey (FAS) (09/02/2016). Retrived: 

09/04/2016 7:46 PM from http://data.imf.og. Gráfico feito pela própria autora. 
 

Como apresentado no Gráfico 3, existe uma discrepância de valores da 
média de bancos a cada 100.000 adultos da União Europeia com o restante do 
mundo. Tal diferença vem diminuindo principalmente a partir de meados de 2013. 
É interessante também observar, porém que o número de bancos a cada 100.000 
adultos teve uma redução de mais de 50% durante os anos de 2008 e 2012. Muitos 
bancos quase foram a falência durante este período, fazendo com que diversas 
intervenções econômicas, por parte da União Europeia, fossem tomadas para 
evitá-la. Foram introduzidas medidas corretivas nos mercados financeiros. Foram 
adotadas também políticas expansionistas que viram a constante queda na taxa de 
juros para valores mínimos históricos enquanto se injetava um grande volume de 
liquidez no setor financeiro.  

Os governos proporcionaram um apoio intensivo aos bancos, através de garantias e limpeza  dos balanços. Foram gastos o equivalente a ,5% do PIB 
anual da EU (2014) entre 2008 e 2011 (Assuntos Econômicos e Financeiros, 2014). 
Apesar do relativo sucesso dessas ações, isso não podia ter caráter permanente. 
Outras medidas adotadas incluem nova legislação destinada à supervisão 
prudencial bancária mais forte, melhor proteção dos depositantes e resolução dos 
bancos. Os bancos têm sido tradicionalmente uma fonte predominante de 
financiamento para projetos de investimento de longo prazo na UE (O 
Financiamento a Longo Prazo da Economia Europeia, 2013). O setor bancário 
passou por um processo de desalavancagem significativa desde o início da crise 
financeira e muitos ainda estão lutando para lidar com altos níveis de empréstimos 
inadimplentes.  

A micro, pequenas e médias empresas europeias (PME) e muitas 
empresas, de média capitalização, atualmente enfrentam dificuldades de acesso ao 
crédito (devido à restrição bancária do setor, ao tamanho menor de investimentos, 
ao perfil de risco de crédito, etc.) para implementar investimentos trazendo para 

http://data.imf.og/
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o mercado novas tecnologias. (Comité Económico e Social Europeu, 2013). Elas 
geralmente têm pouco acesso direto aos mercados de capitais e dependem de 
financiamento bancário eficaz, e também financiamento de capital próprio. A forte 
dependência das PME europeias do financiamento bancário tornou-as mais 
propensas às fraquezas de pós-crise e às necessidades de desalavancagem do setor 
bancário da UE. Empresas jovens da UE enfrentam desafios particulares na sua 
fase de constituição e na captação de capital de risco o que limita seu potencial de 
expansão e inovação. 

Há ainda muita dificuldade em reestabelecer a confiança dos bancos no 
mercado, o que acaba restringindo o investimento por parte deles. Vários bancos 
estão cortando o máximo de despesas possíveis na zona do euro, uma vez que 
sofrem crescimento econômico anêmico, juros baixos e custos regulatórios 
maiores. Mais de 100 mil empregados perderam seus empregos nos bancos desde 
2012 segundo dados da Federação Europeia de Bancos, 40 mil só no Reino Unido 
de acordo com um relatório de janeiro de 2016 da Associação Britânica de Bancos 
(PATRICK, COLCHESTER & NEUMANN, 2015). 

É necessário enquadramento regulamentar que torne os mercados 
financeiros eficazes e seguros para mobilizar os seus meios financeiros, explorar 
novas formas de articulação das finanças públicas e privadas e criar instrumentos 
inovadores para financiar os investimentos necessários. Mesmo hoje com os 
efeitos da Crise mais remediados, ainda não há previsão para o seu fim na Europa. 

 
4. CISNES NEGROS 

 
O termo cisnes negros  é usado para se referir a eventos altamente 

improváveis. O termo foi popularizado por Taleb (2008): 
 

Antes da descoberta da Austrália, as pessoas do Mundo Antigo 
estavam convencidas de que todos os cisnes eram brancos. 
Esta era uma crença inquestionável por ser absolutamente 
confirmada por evidências empíricas. Deparar-se com o 
primeiro cisne negro pode ter sido uma surpresa interessante 
para alguns ornitólogos (e outras pessoas extremamente 
preocupadas com a coloração dos pássaros), mas não é aí que 
está a importância dessa história. Ela simplesmente ilustra 
uma limitação severa no aprendizado por meio de 
observações ou experiências e a fragilidade de nosso 
conhecimento. Uma única observação pode invalidar uma 
afirmação originada pela existência de milhões de cisnes 
brancos. Tudo que se precisa é de um único pássaro negro 
(TALEB, 2008, p.15). 

 
Em 2008, Nassim Nicholas Taleb lança seu livro A Lógica do Cisne Negro 

cujo principal temática que as pessoas tendem a supervalorizar aquilo que sabem 
e de certa forma menosprezam aquilo que não sabem. Tal postura ajudaria a 
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aprofundar certas crises e aumentar perigos que acontecem no mundo. Ele 
acredita que menosprezar aquilo que não sabe, pode tornar uma pessoa 
especializada em uma avaliação de riscos tão boa quanto uma pessoa que não 
entende do assunto. 

Quando as pessoas aprendem sobre o passado, ficam indignados com 
posturas por desprezarem certos fatos. Contudo, ainda hoje, continuam a ignorar 
alguns fatos que podem ser relevantes e somente no futuro conseguirão ver isso 
claramente. Ou seja, as pessoas só conseguem ver claramente quando olham para 
trás. Ao se depararem com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi uma 
surpresa o valor dos títulos, que costumam cair em períodos em que é esperada 
uma guerra, não caiu. Entretanto num retrospecto, pode ser visto que a guerra era 
inevitável por historiadores. Parte de tal cegueira está associado ao fato de 
classificarem eventos duradouros como transitórios, como guerras ou 
instabilidades econômicas (TALEB, 2008). 

Taleb (2008) classifica o mundo, então, em Mediocristão e Extremistão. 
Mediocristão é quando a amostra é grande, nenhum exemplar avulso mudará de 
modo significativo o agregado ou o integral (exemplo: num grupo de 500 pessoas 
em que estão sendo comparada suas alturas, caso se coloque uma pessoa 
extremamente alta, não alterará a média da população). Extremistão, por outro 
lado, as diferenças são tantas que uma única observação pode exercer o impacto 
desproporcional sobre o agregado ou sobre o total (exemplo, no mesmo grupo de 
500 pessoas, em que vai se medir a riqueza, caso coloque a pessoa mais rica do 
mundo, alterará bruscamente a média de riqueza de cada um) (TALEB, 2008). 

Dificilmente haverá surpresas na forma de Cisnes Negros no Mediocristão. 
No caso do Extremistão, os Cisnes Negros podem vir por mudanças incrementais 
na mesma direção, como livros que vendem muito ao longo dos anos, mas nunca 
despontando na lista dos mais vendidos. Da mesma forma, o aumento do valor das 
ações da Nasdaq no final da década de 1990 levou alguns anos para acontecer, mas 
teria mais impacto se fosse inserido em uma linha histórica mais longa. 
Geralmente, Cisnes Negros positivos são mais lentos, enquanto os negativos 
aparecem muito rapidamente (TALEB, 2008). 

As pessoas costumam também compreender melhor as situações quando 
as afetam um pouco mais diretamente do que quando observam estatísticas. 
Assim, muitos governos se aproveitam desse fato e tiram dinheiro de um setor 
para investir nesse setor nas ocasiões de cisnes negros negativos nele. E 
normalmente se trata de um setor chave do bem-estar da população (TALEB, 
2008). Outro ponto do Cisne Negro é a assimetria de ganhos, sejam eles positivos 
ou negativos. Por exemplo, é mais gratificante você ganhar 1 milhão de reais 
depois de cinco anos sem ganhar nada, do que ganhar 20.000 ao ano relacionado 
também com o loss aversion. (TALEB, 2008) 

As pessoas tendem a desprezar Cisnes Negros porque se uma pessoa teve 
sorte em diversas situações ruins e conseguiu ter bons resultados, no final ela pode 
passar por uma situação de perdas. Tal ação acaba causando deformações na 
percepção da realidade empírica, fazendo com que ela apareça mais explicável (e 
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mais estável) do que realmente é. Esses "sobreviventes" acabam contando uma 
versão da história que pode não ser a real, por isso há distorção da realidade 
empírica. E quem não obteve sucesso ao longo desse caminho, é esquecido e não é 
ouvido (TALEB, 2008). 

O que deixa o mundo mais suscetível a Cisnes Negros é o fato das pessoas 
valorizarem pensamentos limitados somente à informação, nunca a questionando. 
Acabam se preocupando com eventos que aconteceram e não com os que podem 
acontecer, mas não acontecem. Dão preferência aos esquemas de conhecimento 
bem organizados que as impedem de ver a realidade. Ainda, não aprenderam sobre 
os erros do passado por não verem os Cisnes Negros porque os que nunca 
aconteceram são abstratos demais (TALEB, 2008). 

Outro ponto ressaltado por Taleb (2008) é o fato de que muitas 
informações sobre um determinado evento podem acabar atrapalhando suas 
previsões e os agentes acabam acreditando que interferências aleatórias podem 
ser informações. Quando a teoria é baseada em evidências fracas, é mais difícil 
assimilar dados posteriores que contradigam essas opiniões, mesmo que tais 
dados sejam mais exatos. Por isso, existem problemas com profissões que lidam 
com o futuro (economistas, previsões financeiras, etc) pois seus prognósticos 
podem ser tão corretos quanto os de outra pessoa não é especialista na área. 
Previsões se encaixam no Extremistão e costumam estar sujeita a Cisnes Negros e 
podem ser boas em prever o ordinário, mas não o irregular. Além disso, 
especialistas não percebem que não sabem o que não sabem, ou seja, à ilusão 
quanto a qualidade do conhecimento e à ignorância no assunto coincidem. Os 
Cisnes Negros são exógenos, fora de sua ciência. Uma solução plausível é planejar 
o futuro tendo em mente as limitações que existem por não saber o que sabemos 
sobre as possíveis interferências que podem ocorrer, ou seja, reduzir a capacidade 
de previsão. Outra problemática da previsão é que suas limitações inerentes, 
brotam da natureza da própria formação. Para Taleb, o Cisne Negro tem três 
atributos: imprevisibilidade, consequências e explicabilidade retrospectiva. 
(TALEB, 2008) 

Muitas invenções foram criadas ao acaso, ou seja, não há como fazer uma 
previsão sobre elas. Além disso, não é possível ter uma visão histórica sobre a 
sociedade desconsiderando a tecnologia. Então, para fazer uma previsão sobre 
alguma descoberta que será feita no futuro, é necessário incorporar esses 
elementos. Nesse contexto, se torna pouco viável projetar tais modelos uma vez 
que não há informação suficiente para tentar fazer a projeção. Quando se faz 
projeções acerca da dinâmica de algum processo, deve-se ter uma quantidade 
crescente de precisão do modelo, uma vez que a taxa de erro aumenta muito 
rápido. O problema gira em torno dos especialistas que desconsideram as 
incertezas e erros. (TALEB, 2008) 

A assimetria do Cisne Negro permite que se tenha confiança em relação ao 
que está errado, e pouca certeza ao que se acredita estar certo, todavia as pessoas 
tendem a se focar mais no que está certo e desprezam a certeza do que está errado. 
Elas costumam fazer previsões sobre o amanhã baseado no hoje e não assimilam 
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de experiências de falhas de um passado mais remoto. Ou seja, elas não veem os 
erros que cometeram ao prever num passado mais remoto sobre um passado mais 
recente, o que mostra a dificuldade de aprender com o passado, o subestimam. 
(TALEB, 2008) 

Fazer previsões e ter algumas certezas sobre o futuro não está errado. O 
que não deve ocorrer é depender desnecessariamente de predições prejudiciais de 
grande escala. Há eventos que devem ser feitos com base na previsibilidade do 
futuro, desde que se permaneça consciente de seus limites. Importante, primeiro, 
é fazer uma distinção entre contingências positivas e negativas (analisar os Cisnes 
Negros positivos e negativos e ver onde se encaixa a situação). Segundo, não 
procurar pelo preciso nem pelo local, não ter visão estreita. Terceiro, agarrar 
qualquer oportunidade ou qualquer caso que se pareça com uma oportunidade. 
Quarto, estar atento aos planos precisos feitos por governos. Existe ainda uma 
certa dificuldade em adivinhar o que está acontecendo em função da arrogância 
epistêmica e da cegueira sobre o futuro (TALEB, 2008). 

O mundo vai se tornando, à medida do tempo, mais Extremistão. Isto vale 
também das ideias. Por exemplo, a pessoa que copia uma receita de bolo da 
internet não está interessada em fazer o bolo que as pessoas fizeram, ela está 
interessada em fazer o próprio bolo com as mesmas ideias, só que um pouco mais 
original. Cauda longa parece ser o oposto exato da concentração sugerida pela 
escalabilidade. A cauda longa sugere que os agentes pequenos, coletivamente, 
deveriam estar controlando um seguimento grande da cultura e do comércio, 
graças aos nichos e às subespecialidades que agora podem sobreviver por causa 
da internet. Mas, extremamente, ela também pode sugerir uma grande dose de 
desigualdade: uma base grande de pequenos e um número muito pequeno de 
super gigantes, que juntos representam parte da cultura mundial. A cauda longa é 
fundamental para a mudança da dinâmica do sucesso, desestabilizando o vencedor 
bem posicionado e apresentando outro vencedor. A cauda longa é um subproduto 
do Extremistão, e o torna, de certo modo, menos injusto: o mundo não passa a ser 
menos injusto para os agentes pequenos, mas torna-se extremamente injusto para 
os grandes. Ninguém está verdadeiramente estabelecido. O agente pequeno é 
muito subversivo. A internet é um tipo de ajuda aos pequenos escritores para 
competir em pé de igualdade com os grandes escritores e a qualquer momento o 
vencedor muda (TALEB, 2008). 

 
5. TESTES DE ESTRESSE 
 

5.1. Conceito 
 
A crise econômica e financeira que assolou a União Europeia mostrou o 

quão frágil é seu sistema bancário. Além disso, problemas dentro de um banco 
podem se propagar para os demais (Assuntos Econômicos e Financeiros, 2014). 
Uma forma até 2009 pouco popular, mas desde a subprime crisis, começou a ser 
mais divulgada é o teste de estresse.  Tabak (2012) o define como um método feito 
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por bancos centrais e individuais com objetivo de determinar áreas residuais de 
incertezas, bem como ações de mitigação apropriadas que podem ser encontradas 
em cenários de mudança severa nas condições macroeconômicas e avaliar a sua 
capacidade de resistência em absorver riscos de crédito e de mercado. Ao 
avaliarem a si mesmos, ou o sistema financeiro como um todo, além da aptidão 
operacional normal, as vulnerabilidades podem ser quantificadas e a duração do 
sistema ou da entidade em questão pode ser analisada e adquirida com mais 
facilidade.  

Os últimos testes de estresse avaliados pela União Europeia e avaliados 
aqui foram efetuados no final de 2009 e aplicados ao longo de 2 anos, 2010 e 2011. 
No ano anterior, foram analisados 26 bancos já em 2010, o alcance aumentou para 
91 bancos abrangendo 65% do setor bancário. A escolha concentrou nos principais 
grupos bancários da UE e em ordem decrescente de tamanho para que abrangesse 
ao menos 50% do setor bancário nacional expresso em ativos totais. Os 
cenários e parâmetros macroeconômicos foram desenvolvidos pelo Banco Central 
Europeu (BCE). O BCE ainda estabeleceu um tamanho dos haircuts para avaliar o 
impacto dos riscos soberanos nos bancos com relação às dívidas, probabilidades 
de inadimplência e perdas em caso de inadimplência (Committee of European 
Banking Supervisors (2), 2010). A categoria de haircutde um ativo é determinado 
pela combinação do tipo de ativo e grupo de emitentes, trata-se do prejuízo que 
um investidor está na iminência de suportar num certo ativo. 

Os cenários adversos tendem a diminuir com tal teste de 10,3% em 2009 
para 9,2% até o final de 2011. Já o choque de risco soberano na EU representa uma 
degradação das condições de uma intensidade similar no mercado, como notado 
no pico da crise grega em 2010. Bancos que avançarem no valor de limite 
estabelecido de estresse serão sujeitos a um controle mais rigoroso de supervisão 
intrusiva e, se necessário, o banco deverá desenvolver um plano para melhorar a 
situação, como aumentar as reservas de capital que serão avaliadas 
posteriormente (Committee of European Banking Supervisors (1), 2010). 

Os Estados-Membros, a fim de ajudar os bancos que não conseguiram ter 
bom desempenho no teste de estresse, devem injetar capital ou intervir dentro dos 
bancos para que eles consigam a viabilidade de longo prazo, isto é, sejam capazes 
de cobrir todos os custos, incluindo um retorno adequado sobre o capital próprio, 
tendo em conta o perfil de risco do banco. Contudo, paira a dúvida sobre a 
capacidade de alguns Estados-Membros  fornecerem tal apoio financeiro dada a 
alta dívida soberana. Neste contexto, o Mecanismo de Estabilização Financeira 
(MEEF) e o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF) podem exercer o 
papel de financiamento público das medidas de apoio aos bancos. Estes órgãos não 
podem financiar o setor bancário diretamente devido a sua base jurídica, somente 
indiretamente através dos Estados-Membros beneficiários, ou seja, como um 
elemento de ajustamento econômico, como fora no caso da Letônia (Committee of 
European Banking Supervisors, 2010). 
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5.2. Testes de Estresse e Cisnes Negros 
 
Para Piketty (2012), o que atenuou a crise dentro da zona do euro, ao se 

comparar seus efeitos em outros países, foi o fato de terem menosprezado a 
atuação de um Banco Central Europeu mais participativo, ao contrário do que 
apenas lidar com as taxas de juros. Ele ainda acrescenta que agora, em momentos 
de crise, é mais complicado retomar um BCE mais participativo devido ao caos 
econômico em que o bloco vive. 

Viu-se que é indispensável a regulação e a supervisão das atividades 
bancárias harmonizadas em toda a UE e, principalmente, na área do euro. A má 
avaliação dos riscos pelo setor bancário pode desestabilizar financeiramente os 
Estados-Membros. Em função disso, em junho de 2012, o Conselho Europeu criou 
duas instituições, elementos da União Bancária, como uma das respostas da UE 
para arrumar problemas ainda não resolvidos. O Mecanismo Único de Supervisão 
(MUS), como o próprio nome diz, supervisiona as atividades bancárias da União 
Europeia sob as mesmas regras e controlar suas atividades. E o Mecanismo Único 
de Resolução (MUR), responsável por organizar planos para o pior panorama, ou 
seja, a insolvência de um banco, para que a conjuntura possa ser resolvida de uma 
forma sistemática e com uma menor despesa para os contribuintes. As 
autorizações devem ser financiadas pelos acionistas e pelos credores dos bancos. 
Se necessário, pode também haver um financiamento, a título complementar, pelo 
recentemente criado Fundo Único de Resolução (FUR), financiado pelo setor 
bancário (Adverse macro-financial scenario for the EBA 2016 EU-wide bank stress 
testing exercise, 2016). 

O BCE teve um papel importante com a adoção de medidas para conter a 
crise, tais como os Testes de Estresse e, além disso, concedeu empréstimos para os 
bancos que necessitavam, a taxas baixas e por períodos que podem chegar a 3 anos. 
Essas medidas ajudaram a acalmar os mercados uma vez que asseguraram que os 
bancos cobririam suas necessidades de curto prazo.  

Quando os mercados financeiros começaram a cobrar juros 
excessivamente elevados para conceder empréstimos aos governos, o BCE lançou 
o programa Transações Monetárias Definitivas (TMD), no âmbito do qual se 
comprometeu a adquirir as obrigações dos países em dificuldades para garantir 
uma taxa razoável, desde que estes se comprometessem a aplicar um programa de 
reformas econômicas em conjunto com o fundo de assistência da zona euro, o 
Mecanismo Europeu de Estabilidade (TALEB, 2008). 

 
6. CONSOLIDAÇÕES BANCÁRIAS E CISNES NEGROS 

 
Uma tendência que vem se percebendo são as fusões que ocorrem nas 

instituições financeiras. Então, se um banco falir, a perda se torna bem mais 
significativa devida a seu tamanho. Em outras palavras, a concentração bancária 
torna as crises menos prováveis, mas se ocorrem, são em escala mais global.Bancos 
grandes têm a vantagem de aguentar crises menores sem grandes perdas, contudo 
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nunca se sabe quando e qual será o efeito externo que poderá trazer complicações 
a esses bancos. A desvantagem, no caso, seria a possível crise que geraria caso 
quebrassem. 

Molyneux (2000) concluiu que os mercados bancários dos países da UE 
são altamente concentrados e o número de bancos diminuiu com o tempo graças 
à grande competição no bloco. De Paula (2002) mostrou como o euro tem um papel 
fundamental na concentração bancária da União Europeia já que ele promove um 
aumento na competição entre instituições financeiras que diminui as barreiras à 
entrada, reduz o risco cambial e diminui os preços para os consumidores 
adquirirem serviços de instituições estrangeiras. Apesar de aumentar a 
capacidade de crescimento e de diversificação dos bancos dentro do bloco a 
adoção de uma moeda única também levanta barreiras econômicas no que se diz 
respeito à oferta de serviços bancários entrea zona do euro. Tal aglomeração está 
diretamente associada à segurança que os bancos têm em relação à União e 
também às facilidades que o grupo dava que permitia essas práticas. (Ann. Rep. 
70th, 2000)  

Dada a crise europeia dentro do setor bancário, dados os fatos, pode-se 
ver como um cisne negro na concepção de Taleb (2008): medidas estão sendo 
tomadas para apaziguar a situação, como uma maior supervisão financeira 
europeia a fim de garantir que os bancos sejam melhor capitalizados, assegurando 
que os depósitos das pessoas fiquem protegidos. A regulamentação disso vem da 
União Bancária, um complemento natural da União Econômica e Monetária. 
Brevemente, também, os bancos da UE terão que responder a um supervisor 
comum, o Banco Central Europeu e as decisões de como tratar um banco em má 
situação, por exemplo, serão tomadas centralmente, de acordo com regras pré-
estabelecidas. 

 
7. CONCLUSÃO 

 
A atual conjuntura econômica mais amena que o sistema bancário vive na 

União Europeia é reconfortante, todavia, é interessante ressaltar que este 
resultado é em parte devido à dependência contínua de apoio do governo. Ainda 
assim, tal resultado não garante que o bloco venha a passar por outros cisnes 
negros. 

Os testes de estresse, conforme definido, não apontam fatos concretos, 
apenas mostram perdas que ocorreriam se o cenário se materializasse. É, de fato, 
um mecanismo importante ter um certo controle sobre os bancos e testá-los para 
averiguar se estão preparados para eventuais crises. Lleo e Zimba (2015) 
procuraram mostrar que a Suécia pode ser o próximo país a passar por dificuldade 
na zona do euro. O que se deve atentar, no entanto, são aos cisnes negros, ou seja, 
saber que não há como deter total conhecimento e, que mesmo com amplo 
cuidado, ainda podemos estar sujeito a fatos inesperados. 

O presente estudo englobou inúmeras referências para discutir o 
problema dos bancos e a crise na União Europeia. É esperado que nos próximos 
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trabalhos haja uma síntese melhor do tema a fim de mostrar de forma mais clara 
os riscos que os bancos no bloco europeu. Além de um estudo econométrico para 
avaliar melhor os impactos dessas decisões. 
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1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

As crescentes preocupações e cuidados com a alimentação e a origem dos 
produtos consumidos trouxeram para o mercado alimentício a opção de uma 
produção diferenciada, possibilitando aos produtores maior competitividade e 
capacidade de conquistar novos clientes através de rótulos como: natural, 
orgânico, fresco, sem uso de defensivos agrícolas, caipira, menor impacto 
ambiental, entre outros. Esses rótulos apresentados pelos produtores têm como 
objetivo evidenciar fatores qualitativos positivos que atraiam o consumidor pelas 
suas vantagens e benefícios, ainda que por vezes o preço de produtos com esse 
diferencial seja superior ao preço dos produtos sem esses benefícios. 

Ao longo da literatura acerca de alimentos, uma série de produtos foram 
analisados, levando-se em conta a importância de determinadas características 
particulares. Muitas dessas características como o processo produtivo, a origem da 
produção e outras especificidades do produto viriam a ser utilizadas como 
diferenciais pelos produtores. Existe grande interesse tanto por parte dos 
produtores por uma forma de valoração ótima destes produtos diferenciados, 
quanto pelos consumidores que, ao buscarem esses produtos, consideram o trade-

off entre os possíveis benefícios de tais produtos e os seus preços no momento da 
compra.  

Essa literatura se insere em um contexto onde a análise das demandas dos 
consumidores, assim como as suas preferências, sustenta as decisões de grandes 
empresas e indústrias. De acordo com a Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO, 2010), a demanda de proteínas nos países em 
desenvolvimento está aumentando, especialmente para alimentos de baixo preço, 
tais como aves e ovos. Da mesma forma, as preferências dos consumidores estão 
mudando em muitos países. Essas mudanças, que conduzem a uma maior 
demanda por produtos de baixo teor calórico e adaptações a um novo estilo de 
vida (que vem reduzindo o tempo queos consumidores desejam gastar na 
preparação de alimentos), têm sido observadas no passado e tendem a se tornar 
cada vez mais frequentes. Dentro deste contexto, este trabalho busca analisar essa 
relação de preferências dos consumidores por determinados atributos de bens 
alimentícios, utilizando como objeto de estudo o caso dos ovos de galinha. 
 

1.1 A Importância e os Atributos do Ovo 
 

A produção de ovos tem apresentado um rápido crescimento nos últimos 
anos. Desde 1970, quando foram produzidas20 milhões de toneladas, a produção 
mundial tem crescido, triplicando para quase 60 milhões de toneladas em 2007 
(FAO, 2010), sendo que os ovos de galinha representam 92% da produção 
primária de ovos no mundo. Além disso, de acordo com o relatório da FAO (2014), 
em 2011 a América Latina e o Caribe produziram 10% de toda a produção global 
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de ovos e leite, sendo que neste grupo o México e o Brasil são os dois maiores 
produtores de ovos. 

Os ovos estão entre as fontes de proteínas naturais de maior qualidade, 
contendo importantes nutrientes. Este é um alimento de fácil digestão e uma fonte 
de proteínas de alto Valor Biológico2, além de ser recomendado para pessoas que 
estão se recuperando de alguma doença. Suas vantagens, incluindo a facilidade de 
produção e seu preço acessível (quando comparado a outras fontes de proteínas) 
explicam a difusão deste alimento e seu consumo em diversos países e culturas.  

O consumo deste alimento vem se diversificando com a modernização dos 
processos produtivos e a diferenciação do tratamento dos ovos e dos animais 
produtores. De acordo com a FAO (2010), muitos consumidores dos países 
desenvolvidos estão dispostos a pagar por ovos mais caros que foram produzidos 
de acordo com determinações de bem-estar animal, alimentação e princípios 
ambientais. Essa oposição a determinados atributos apresentados por alguns tipos 
de ovo de galinha (como por exemplo, a criação de galinhas confinadas) não se 
restringe aos países desenvolvidos, revelando diferenciais no processo produtivo 
que podem interferir de alguma forma nas preferências do consumidor. 

Este tipo de preferência evidencia um mercado amplo que vem sendo 
explorado pelos produtores, visto o grande número de atributos do ovo de galinha 
que podem interferir no processo de escolha do consumidor. Esses atributos 
assumem uma nomenclatura específica e diversificada, que de forma geral são 
apresentados no rótulo do produto, como: alimento natural, caipira3, fresco, 
orgânico ou com ômega-3. Esses rótulos também podem se referir à forma como o 
animal é criado, como por exemplo: animais criados soltos (ou ao ar livre), sem uso 
de hormônios ou sem uso de antibióticos. Além disso, podem ser associados outros 
atributos relativos ao impacto ambiental gerado pela produção. 

O processo produtivo de ovos em grande escala permite que galinhas 
comerciais produzam com um rendimento elevado, chegando à estimativa de 
cerca de 300 ovos ao ano por animal. Entre os fatores que afetam as taxas de 
mortalidade da galinha produtora de ovos estão a qualidade alimentar, regulação 
de calor, controle sanitário e densidade dos animais dentro de galinheiro (FAO, 
2010). 

Uma vez apresentados alguns dos principais atributos rotulados pelos 
produtores de ovos, é necessário identificar os diversos níveis que cada uma 
destas características pode ter. Dentre os atributos analisados neste trabalho, cabe 
ressaltar a cor da casca do ovo. Embora seja um atributo puramente estético, visto 
que a cor da casca do ovo é diretamente influenciada pela raça da galinha, o 
mercado de ovos pode apresentar algumas variações de preço e rotulação para 
diferentes cores da casca. Os ovos podem ser brancos, vermelhos (também 

                                                                    
2De forma simplificada, o Valor Biológico (chamado também de Biological Value ou BV) é considerado 
uma medida confiável da qualidade da proteína (SRIKANTIA, 1981). 
3As galinhas caipiras se diferenciam por serem animais mais rústicos e resistentes, resultantes do 
cruzamento aleatório de várias raças. O diferencial do chamado ovo caipira está na criação destes 
animais de maneira mais natural. 
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conhecidos como ovos marrons) ou até atingir outras tonalidades, sendo que a cor 
é somente um sinalizador da espécie da galinha e não de outras informações que 
podem vir a ser inferidas pelos consumidores, como por exemplo que os ovos 
sejam frescos, caipiras ou orgânicos, devido à sua cor. A cor da gema do ovo, por 
sua vez, está relacionada com a dieta da galinha e é determinada pela presença de 
carotenos e corantes adicionados à alimentação do animal. De qualquer forma, o 
valor nutritivo do ovo não é afetado pela cor da gema (FAO, 2010). 

Outros atributos que devem ser analisados estão muitas vezes 
relacionados a questões de saúde, segurança alimentar e bem-estar animal. Um 
destes atributos é o uso de antibióticos, apresentados por Traesel et al. (2010) 
como promotores de crescimento na avicultura. Embora o estudo de Traesel et al. 
(2010) aborde o uso destes antibióticos como promotores de crescimento na dieta 
de aves de corte, a falta de informação acerca da sua utilização ainda pode ter 
influência no processo decisório do consumidor. Assim, como Traesel et al. (2010), 
Loddi et al. (2000) também buscaram em seu estudo analisar o uso de antibióticos 
na alimentação de animais, destacando que alguns grupos de consumidores 
apresentam restrição ao consumo de carnes de aves criadas com rações contendo 
antibióticos. 

Os ácidos graxos ômega-3 compõem outro atributo que pode estar 
presente nos ovos como um diferencial. Conhecidos popularmente como ômega-3, 
um nutriente com importantes propriedades antiinflamatórias (CECCONELLO; 
MARQUES, 2014) que, quando consumido de forma adequada, pode ajudar a 
combater outros problemas como: ansiedade, depressão e dor crônica (CORTES, 
et al., 2013). Neste contexto, foram desenvolvidos métodos de enriquecer o ovo de 
galinha com esse nutriente (BURNS-WHITMORE et al., 2014), observando-se os 
efeitos deste processo (HUANG et al., 1990). De acordo com Burns-Whitmore et al. 
(2014), estes ovos enriquecidos podem ser uma alternativa para pessoas que não 
consomem alimentos que sejam naturalmente ricos em ômega-3, como é o caso 
dos peixes de águas profundas. A influência de uma dieta contendo ovos 
enriquecidos com ômega-3 é explorada pela literatura e também é apresentada no 
trabalho de Ayerza e Coates (2001). Essas propriedades do nutriente despertam o 
interesse de determinados consumidores que buscam complementar sua dieta, 
podendo identificar a sua presença como uma característica positiva no momento 
da compra. 

Com relação ao modo de criação dos animais, ligado diretamente ao bem-
estar das galinhas, alguns atributos do processo produtivo do ovo se destacam. Um 
deles é o sistema de criação em larga escala, que pode seguir os padrões 
tradicionais de otimização de espaço (sendo desfavorável para as aves, que ficam 
confinadas em pequenos espaços) ou sistemas alternativos de produção, que 
levam em conta o bem-estar do animal (HELLMEISTER, 2003).  

Os ovos orgânicos, por sua vez, apresentam especificidades com relação à 
criação e também à alimentação dos animais, que também é orgânica. Entretanto 
os benefícios deste tipo de criação não se vinculam necessariamente a benefícios 
ambientais, já que de acordo com a FAO (2010), a produção de ovos orgânicos 
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precisa de mais energia que a produção de ovos não orgânica, o que aumenta o 
impacto ambiental (com exceção do uso de pesticidas). 

O atributo que mediria quanto o alimento está fresco é analisado por Ness 
e Gerhardy (1994), para testar se as pessoas confiam nas informações sobre a data 
em que os ovos foram embalados, assim como a data de validade. Em seus 
resultados, foram poucos casos em que consumidores revelaram que esse tipo de 
informação fosse o atributo mais importante para eles. 

A partir desta breve passagem pelos principais atributos observados nos 
ovos de galinha, a próxima seção tem como objetivo apresentar a base teórica 
deste trabalho, onde são analisadas as preferências dos consumidores por 
determinados atributos de um bem, a partir de cenários de escolha que se 
assemelham às situações reais de escolha do consumidor. 

 
2. PREFERÊNCIAS 

 
O entendimento do comportamento humano está de certa forma atrelado 

à compreensão de suas escolhas, uma vez que estas permitem a identificação das 
diferentes preferências de cada indivíduo e suas reações a eventos e cenários 
diferentes. O estudo de Camerer e Loewenstein (2004) reúne uma larga discussão 
acerca da literatura que busca compreender como são feitas as escolhas dos 
indivíduos, buscando identificar suas prioridades e preferências diante das opções 
disponíveis.  A análise comportamental tem sido objeto de diferentes estudos, 
possibilitando o desenvolvimento de métodos e ferramentas cada vez mais 
precisas para descrever como os indivíduos fazem suas escolhas e por quais 
motivos. 

Para analisar escolhas, determinar padrões, estabelecer modelos, obter 
previsões e resultados acerca das preferências dos indivíduos, são utilizados dados 
que permitam manipulações estatísticas ou econométricas, diferenciando dados 
de preferência revelada (chamada também de revealed preference data) e dados 
de preferência declarada (chamada também de stated preference data). 

De acordo com Train (2009), dados de preferência revelada estão 
relacionados às escolhas reais das pessoas em situação no mundo real. São assim 
chamados, pois revelam os seus gostos ou preferências através de suas escolhas. 
Uma limitação dos dados de preferência revelada é que se referem a situações que 
ocorrem ou já ocorreram. Quando um pesquisador busca examinar as respostas 
das pessoas a situações que ainda não existem, como na fase de desenho de um 
produto novo a ser lançado, ou como subsídio para decisão social que levará à 
provisão de um bem público em níveis inéditos, não é possível fazer a análise por 
preferência revelada, já que não há um mercado real em que esses tipos de 
escolhas possam ser feitos.  

Dados de preferência declarada, por sua vez, são coletados em 
experimentos ou pesquisas onde os respondentes são apresentados a situações de 
escolha hipotéticas, expressando suas preferências através de suas respostas. Essa 
análise das preferências destaca-se justamente por sujeitar o entrevistado a uma 
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situação similar à realidade, onde muitas vezes as decisões devem ser tomadas 
dada uma quantidade de opções limitada, com diferentes aspectos que as 
caracterizam. 

O estudo de preferências declaradas tem grande importância para o 
entendimento do processo de escolha, uma vez que permite a utilização e a 
interpretação dos resultados para diversos campos da pesquisa, mercado e 
indústria. Por exemplo, se uma pessoa está à procura de um determinado produto 
no supermercado e é perguntada sobre qual seria sua escolha (dado um número 
limitado de produtos daquele tipo ofertados em uma situação real) sua resposta 
indicará sua preferência declarada, conforme apresenta Train (2009). 

Dessa forma, os estudos baseados em preferências declaradas buscam, ao 
apresentarem situações hipotéticas, obter dados sobre escolhas sem que a 
situação de escolha tenha necessariamente acontecido. Estas situações podem 
contemplar tanto produtos em fase de desenho ainda não lançados em mercado, 
como bens públicos para os quais não há preço de mercado. Isso possibilita tratar 
situações em que há uma possibilidade de melhoria em algum atributo que não 
está contemplada pelas possibilidades atuais do mercado, mas que pode passar a 
existir e afetar efetivamente o bem-estar social. Entre os principais métodos de preferência declaradas estão o método de Valoração Contingente  e os Choice 
Experiments . Os métodos de preferência declarada podem, na maior parte das 
vezes, substituir os métodos de preferência revelada para situações onde não 
existem dados históricos disponíveis. Em alguns casos, pode ser utilizada uma 
combinação entre os dois métodos como é o caso de Adamovicz et al. (1994) que 
utilizam como uma solução para valoração ambiental e consequentemente, bens 
não transacionáveis. Train (2009) também descreve esta combinação como a 
estimação do modelo através dos dois métodos de preferência, o que permite que 
o pesquisador evite possíveis vieses do modelo de preferência declarada. 

O processo experimental acontece da seguinte maneira: o pesquisador, 
através da elaboração de questionários baseados em situações reais, descreve 
duas ou mais opções onde o respondente deve selecionar qual seria sua escolha 
em uma situação real. Estes são os chamados Choice Experiments (que trataremos 
daqui para frente como Experimentos de Escolha). 

Há uma limitação conhecida dos estudos de preferência declarada: nem 
sempre as pessoas responderão às perguntas hipotéticas de maneira consequente, 
levando em consideração todos os atributos, como a variação em sua renda, e seus 
efeitos em seu bem-estar. Além disso, podem também agir estrategicamente para 
tentar influenciar o resultado da pesquisa, não dizendo a verdade sobre quais 
seriam as suas escolhas reais. O entrevistado pode responder algo que não faria 
em uma situação real por diversos motivos, como por não concordar com o cenário 
proposto e com o meio de pagamento, ou apenas por estar incerto sobre sua 
resposta ou estar cansado ou impaciente no momento da pesquisa.  

Tendo em vista este tipo de problema, Lusk e Schroeder (2004) buscaram 
analisar através de um Experimento de Escolhas, se existe um viés para situações 
hipotéticas para os respondentes de uma pesquisa neste tipo de experimento. O 
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artigo busca comparar respostas hipotéticas e não hipotéticas aos questionários 
gerados para tal experimento, para verificar se existe um viés similar ao dos 
métodos tradicionais, conforme é verificado em Cummings, Harrison e Rutstrom 
(1995), que encontram uma tendência dos indivíduos a superestimarem suas 
propensões a consumir em situações hipotéticas.  

Para isso, os autores analisaram bens privados, utilizando diferentes 
opções de carne bovina (cada uma com diferentes atributos), onde os 
respondentes foram divididos em dois grupos: um grupo sujeito a situações 
hipotéticas e um grupo sujeito a situações não-hipotéticas. Variando o preço de 
uma mesma quantidade de cinco tipos de carne bovina, foram utilizados quatro 
níveis de preços diferentes gerando cenários onde cada tipo apresentava um preço 
determinado (que poderia ser o mesmo de outro tipo de carne). 

Ambos os grupos, que recebiam 40 dólares para participar da pesquisa, 
foram orientados a avaliar os cenários cuidadosamente e realizar uma escolha 
dentre as opções ou não comprar nenhuma delas. A diferença entre os dois grupos 
era que, no fim da pesquisa, o grupo sujeito a situações não hipotéticas teria que 
efetivamente realizar a compra da carne com o dinheiro que lhes foi oferecido para 
participar.   

Foram utilizados neste estudo métodos econométricos chamados 
Métodos de Escolha Declarada (ou Stated Choice Methods), que são amplamente 
apresentados e discutidos por Louviere et al. (2000) e voltarão a ser citados ao 
longo de todo este trabalho. Esta abordagem permitiu Lusk e Schoroeder (2004) 
concluírem que, para situações hipotéticas, a probabilidade de comprar carne 
bovina de forma geral era maior, encontrando um viés de consumo em situações 
hipotéticas. 

Este estudo explicita a fragilidade à qual os dados de preferência 
declarada estão sujeitos, em que nem sempre será possível obter-se respostas para 
situações hipotéticas que se adequem integralmente a situações similares na 
realidade. Dessa forma, Louviere et al. (2000) destacam, da mesma maneira que 
Train (2009), a importância de dados de preferência revelada como uma 
ferramenta poderosa, mas limitada, para entender as preferências em um mercado 
existente com uma estrutura tecnológica dada. Por outro lado, dados de 
preferência declarada muitas vezes possibilitam insights sobre problemas que 
envolvem mudanças nas fronteiras tecnológicas (conseguindo abranger inovações 
e tendências de mercado) que os dados de preferência revelada não seriam 
capazes de fornecer. 

 
2.1. Atributos de Um Produto 

 
Os modelos de escolha, de forma geral, são derivados do pressuposto de 

que o tomador de decisão age seguindo um comportamento maximizador de 
utilidade. Train (2009) apresenta esses modelos como Modelos de Utilidade 
Aleatórios (ou Random Utility Models), onde o tomador de decisão, ao realizar uma 
escolha, selecione aquela que traz a maior utilidade para ele. Assim, a 



Laboratório de Economia: Monografias 2015 

102 

probabilidade de selecionar uma determinada alternativa será mais alta se a 
utilidade fornecida por essa alternativa for a maior entre as diferentes opções 
(LOUREIRO; UMBERGER, 2004). 

Os Experimentos de Escolha diferenciam-se da teoria tradicional do 
comportamento do consumidor a partir do postulado de que a utilidade deriva de 
propriedades ou características específicas que os bens possuem, no lugar da 
utilidade provida pelo bem em si (LOUVIERE et al., 2000). A partir do momento 
em que o pesquisador observa alguns atributos das alternativas em uma situação 
de escolha, ele pode especificar uma função que relacione esses atributos à 
utilidade do tomador de decisão (TRAIN, 2009). 

Louviere et al. (2000) acentuam, portanto, os atributos ou características 
de um bem como um importante elemento dos modelos de escolha. A partir do 
momento em que a perspectiva da utilidade do tomador de decisão deixa de ser 
analisada somente como a utilidade adicional que aquela alternativa fornecerá, os 
modelos de escolha possibilitam a aplicação de uma outra estratégia, que se baseia 
nos atributos de cada uma das alternativas. Estas podem ser individualmente 
dissecadas e fornecer informações ainda mais interessantes sobre as preferências 
de escolha do consumidor. De certa forma, essa análise minuciosa dos atributos 
específicos de cada alternativa permite uma interpretação totalmente diferente de 
um determinado bem, cuja escolha pode ter sido influenciada ou não pelo atributo.  

Ness e Gerhardy (1994), Loureiro e Umberger (2004) e Alfnes et al. 

(2006) são alguns dos autores que apresentam como base de seus trabalhos o 
pressuposto de que produtos, assim como as suas versões alternativas, podem ser 
definidos como um conjunto de atributos. Esses trabalhos abordam as 
preferências dos consumidores por produtos alimentícios através do processo 
decisório em que se encontram diante de mais de uma opção do mesmo produto. 
Os consumidores avaliam as combinações de determinados atributos quando 
tomam uma decisão de escolha, sujeitando-se a trade-offs entre as combinações de 
diferentes níveis de atributos dos produtos. 

Apesar da possibilidade de antecipar determinadas preferências de um 
consumidor como a preferência por produtos de maior qualidade, frescos, seguros 
ou mesmo amigáveis ao meio ambiente, a análise dos atributos de um produto 
também deve considerar o peso daquela compra na sua renda e as implicações dos 
preços ao consumir-se aquele bem. Dessa forma, o consumidor pode encontrar-se 
em situações onde deverá fazer uma escolha conflitante entre preço e qualidade, 
podendo por exemplo trocar um preço mais alto por um preço mais baixo à medida 
que estiver disposto a trocar um produto de alta qualidade por um produto de 
qualidade mais baixa (NESS; GERHARDY, 1994). 

O estudo de Ness e Gerhardy (1994), traz uma análise sobre o mercado de 
ovos inglês, que antecipa alguns estudos de escolha que mais tarde seriam 
aplicados para o ramo alimentício. Para identificar as preferências dos 
consumidores de ovos por atributos de qualidade e "freshness" (sinal de que o 
alimento é fresco, recentemente produzido), foram analisados quatro aspectos do 
produto: método de produção, origem do ovo, "freshness information" e preço. O 
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método utilizado foi Análise Conjunta (Conjoint Analysis), que submete o 
consumidor a uma série de trade-offs entre os diferentes atributos de produtos ou 
serviços, buscando identificar a combinação destes atributos que garanta a maior 
utilidade e permita assim, que seja estabelecida a importância relativa de cada um 
dos atributos em termos de sua contribuição para a utilidade total.  

Os resultados obtidos permitiram que os autores identificassem o que 
poderia ser chamado de um "produto ideal", ou seja, um tipo de ovo cuja 
combinação de atributos possibilitasse a maior utilidade possível para cada 
consumidor. Em uma amostra de 40 respondentes, o produto ideal de cada 
consumidor é definido em termos dos níveis de atributos com as características 
mais importantes para este respondente. Além disso, o estudo verifica que a 
importância relativa de cada um dos atributos pode variar entre os consumidores, 
uma vez que quanto mais importante for um determinado atributo para aquele 
consumidor, maior será o impacto na utilidade total se o nível daquele atributo for 
alterado. Ou seja, torna-se possível identificar a importância relativa de cada um 
desses atributos com relação à utilidade total do consumidor e assim estabelecer 
um processo de avaliação e escolha que faz com que o consumidor expresse suas 
preferências ao reconhecer cada atributo de maneira independente. 

Loureiro e Umberger (2004), por sua vez, realizaram um Experimento de 
Escolhas através da identificação de determinados atributos da carne bovina 
relacionados à segurança alimentar. Foram analisadas as escolhas do consumidor 
e a disposição a pagar (chamada também Willingness-to-pay) por diferentes 
rótulos de segurança alimentar e qualidade para carne bovina. Mais uma vez, este 
tipo de estudo submete o respondente a uma situação na qual ele deve considerar 
os potenciais trade-offs entre os diferentes atributos, que afetam as escolhas de 
cada consumidor de maneira particular. 

O destaque deste tipo de pesquisa em relação a outros estudos de 
preferência é que, ao invés de perguntar ao consumidor se ele estaria disposto a 
pagar uma certa quantia de dinheiro por um determinado atributo da carne, o 
respondente deveria selecionar a alternativa que fosse mais interessante para ele 
dentre as opções apresentadas. Alfnes et al. (2006) realizam, para um Experimento 
de Escolhas com base no trabalho de Lusk e Schroeder (2004), uma análise das 
preferências por consumo e disposição a pagar por salmão. O experimento foi 
conduzido com base em atributos de cor e informações acerca da origem da cor de 
filetes de salmão. Para expor as preferências pelos atributos de maneira eficiente, 
os autores utilizaram uma combinação de forma que os atributos fossem variados 
ao longo dos cenários de escolha expostos para os respondentes.  

Essa aplicação, chamada fractional factorial design, se distingue de sua 
forma original, o factorial design (que combina cada nível de todos os atributos 
com todos os níveis de todos os atributos), a partir do momento em que utiliza 
uma grande variedade de métodos de amostragem para todas essas combinações, 
permitindo maior praticidade e ainda assim a manutenção de determinadas 
propriedades estatísticas (LOUVIERE et al., 2000). 
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2.2. Informação Assimétrica 

 
O consumidor, ao deparar-se com uma situação de escolha, nem sempre 

possui todas as informações sobre o produto que está consumindo, assim como 
sobre os atributos daquele produto. Mesmo com a expansão das fontes de 
informação, combinadas com regulações sobre alimentos e suas especificações, 
ainda existem muitas informações incorretas ou mesmo a falta de conhecimento 
que habitam o senso comum. Este é um problema de assimetria de informação, que 
conforme Oliveira e Turolla (2013) ocorre em transações em que um agente 
desconhece determinadas informações qualitativas, podendo gerar um resultado 
diferente do esperado. 

Quando o produto ovo de galinha é analisado a partir desta perspectiva, o 
problema de informação assimétrica ressurge, trazendo questionamentos que 
devem ser considerados ao longo deste trabalho, sendo observados durante o 
processo experimental, que será apresentado a seguir. Primeiramente deve-se 
saber que nem todos os consumidores sabem exatamente o que estão consumindo. 
Não existe acesso a informações que confirmem, por exemplo, se as galinhas foram 
criadas com ou sem o uso de antibióticos. Por outro lado, nem todos os produtores 
que fornecem os ovos chamados "caipiras" atendem aos critérios estabelecidos 
para criação e alimentação da galinha caipira. Essa pode ser uma estratégia para 
obterem uma margem adicional nos preços através de atributos com a cor do ovo 
(onde por vezes o ovo vermelho é associado como sendo necessariamente o ovo 
"caipira"). 

Embora os produtores possam utilizar falsas afirmações, criando 
problemas de credibilidade (e consequentemente assimetria), pode ocorrer 
também que os produtores não consigam informar plenamente aos consumidores 
as vantagens das características superiores dos seus ovos. Isso pode levar também 
à exploração dos atributos de maneira errônea ou ao uso de rótulos que não 
coincidem com os atributos apresentados. 

Os consumidores podem também não interpretar de maneira plena todos 
os benefícios potenciais dos atributos, assim como o ganho de saúde e bem-estar 
quando comparado ao preço adicional que está sendo pago por aquele atributo. 
Um exemplo disso está no atributo de ovos de galinha enriquecidos com ômega-3, 
onde os consumidores podem não ser capazes de compreender todas as vantagens 
que este nutriente pode trazer à sua dieta. 

Dentro deste contexto, os produtos podem ser agrupados em três 
diferentes categorias segundo os custos aos consumidores de se obter informação 
sobre suas qualidades: 1) Bens de Procura: Os atributos podem ser obtidos antes 
da compra apenas por simples observação. Exemplo: Tamanho e cor de uma 
laranja; 2) Bens de Experiência: Características podem ser obtidas após a compra 
do bem ou serviço. Exemplo: Gosto da laranja; 3) Bens de Crença’ (Credencegoods): 
Não é possível se obter informações sobre o produto nem mesmo após a compra. 
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Isso se deve aos altos custos de transação de se avaliar e garantir essas 
características. (GASPARINETTI, 2007). 
 
3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

O experimento deste trabalho busca compreender as preferências dos 
consumidores por determinados atributos do ovo de galinha. Dentre os trabalhos 
encontrados pelos autores até então, a aplicação de um Experimento de Escolhas 
no ramo alimentício ainda é inédita no Brasil. Apesar de não ter sido encontrado 
nenhum estudo preliminar para o caso brasileiro, trabalhos como o de Loureiro e 
Umberger (2004), Alfnes et al. (2006), Lusk e Schroeder (2004), Adamowicz et al. 

(1994) e Ness e Gerhardy (1994), já apresentam a utilização de Experimentos de 
Escolha como uma ferramenta valiosa para o pesquisador que tem como objetivo 
analisar preferências de consumo pelos atributos de um bem.  

A motivação deste trabalho está centrada na possibilidade da primeira 
aplicação do método para o setor alimentício no Brasil, possibilitando análises 
posteriores e mais amplas de diferentes produtos. Esta pesquisa tem como 
objetivo suscitar a aplicação para diversos âmbitos, não se restringindo aeste setor 
específico. Ainda assim, este é um primeiro passo para ampliações posteriores 
deste mesmo trabalho, com o aumento e a diversificação da amostra observada. 

A escolha do ovo de galinha como objeto de análise foi amparada por uma 
série de fatores, incluindo o seu amplo consumo, importância nutricional e a 
grande quantidade de atributos variáveis que este produto pode abarcar. 
Conforme foi apresentado na primeira seção deste trabalho, o ovo se destaca pela 
qualidade da proteína que fornece, além de outros benefícios que o consumo 
regulado de substâncias contidas no ovo pode trazer. 

Seguindo a recomendação de Louviere et al. (2000), foram utilizados 
conjuntos de opções que reunissem as possíveis escolhas que o indivíduo poderia 
fazer em uma situação hipotética similar à realidade. Desta forma, cada 
respondente foi submetido a quatro cenários de escolha, onde cada cenário 
continha três opções apresentando seus atributos. Para cada opção, cinco 
atributos eram variados de acordo com a aplicação do fractional factorial design. 

Conforme apresentado anteriormente, os Experimentos de Escolha 
baseiam-se na análise da utilidade do consumidor através dos atributos de 
determinado produto. Este experimento busca evidenciar a importância destes 
atributos no momento da escolha do ovo de galinha pelo consumidor. Dadas as 
crescentes preocupações com a origem dos alimentos, questões de segurança 
alimentar e o fator nutricional de determinados alimentos, este estudo busca 
compreender as preferências do consumidor de ovos de galinha através dos 
atributos que hoje parecem mais importantes no momento da compra do produto. 

Usando uma proposta de definição de atributos similar à de Ness e 
Gerhardy (1994), buscou-se identificar a partir deste estudo novos atributos que 
surgiram ou tornaram-se mais evidentes no espaço de tempo de vinte anos que 
divide os dois estudos. Além disso, outros fatores obviamente foram considerados 
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no momento da escolha dos atributos (além da larga diferença temporal), como o 
local de aplicação da pesquisa, o contexto em que foi aplicado e a diferença 
informacional entre os respondentes, dado o baixo acesso a informações acerca do 
produto por parte da população de uma forma geral. 

Assim como em Ness e Gerhardy (1994), a escolha dos atributos está 
sujeita a uma situação contextual e a resposta dos indivíduos depende dos pesos 
relativos dados a cada um dos atributos. Todavia, o método de Análise Conjunta se 
mostra contrastante com os Experimentos de Escolhas, uma vez que não é um 
método consistente de forma geral (LOUVIERE et al., 2010). Por esse motivo, a 
fundamentação teórica sólida dos Experimentos de Escolhas (baseados na teoria 
da utilidade aleatória) conduz este estudo à utilização de métodos mais adequados 
para a análise de preferência declarada, como virá a ser apresentado na seção 
referente à metodologia. 

Dessa forma, para uma análise de preferências foram escolhidos como 
atributos a forma de criação das galinhas, o uso de antibióticos nas galinhas 
produtoras de ovos, a presença de ômega-3 nos ovos, a coloração dos ovos e por 
fim, o preço em reais. Cada um destes atributos possui níveis de variação, que 
permitem que o respondente identifique suas preferências por determinados 
fatores.  

Entre as formas como são criadas as galinhas foram escolhidos dois níveis 
de variação: "galinhas soltas" ou "galinhas confinadas", que sugerem 
respectivamente uma criação através de um processo mais natural, sem a 
contenção dos animais em espaços pequenos e a criação através de um processo 
mais industrial, que mantém o animal em espaços pequenos e delimitados. Para 
analisar o uso de antibióticos nas galinhas, foram escolhidos dois níveis: "com uso 
de antibióticos" e "sem uso de antibióticos", assim como para a presença de ômega-
3 nos ovos, que envolveu os níveis: "com ômega-3" e "sem ômega-3". A coloração 
da casca dos ovos foi separada em: "cor branca", "cor vermelha" e "multicolor". 
Esses três níveis representam as colorações mais frequentemente encontradas, 
onde ovos de "cor branca" e "cor vermelha" são vendidos de forma bastante 
homogênea, enquanto os chamados "multicolor" tentam captar a existência de 
ovos heterogêneos que são vendidos em alguns comércios específicos ou 
relacionados à criação de ovos "caipira", onde existe a convivência de galinhas de 
diferentes espécies, com a alimentação diferenciada, possibilitando o surgimento 
de ovos de diversos tamanhos e cores. Por fim, o último atributo é o preço dos ovos 
(em reais), que foi definido em cinco níveis: R$ 3,00; R$ 5,00; R$ 7,00; R$ 9,00 e R$ 
11,00. Esses níveis de preço trazem uma aproximação dos preços das caixas 
contendo dez ovos com diferentes características e atributos.  

 
4. MÉTODO 

 
O método de Experimento de Escolhas (Choice Experiments) permite a 

avaliação de variação de bem-estar específico por atributos (Bateman et al., 2002). 
Este método é utilizado para estudos de demanda para bens e projetos para os 
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quais ainda não há mercados, sendo as áreas de uso mais comum as áreas de 
valoração ambiental/recreação, transporte e marketing. O experimento se baseia 
no Modelo de Utilidade Aleatória (Random Utility Model), discutido previamente, 
que constrói uma relação teórica entre a probabilidade de seleção de uma 
alternativa (em comparação a outras alternativas não escolhidas) por um 
indivíduo e as fontes de utilidade que influenciam sua escolha.  

Dessa forma, a utilidade de um indivíduo i associada com a alternativa j é 
dada pela seguinte relação: 

 = +   ,            i= 1, ..., N ,        j = 1, ..., J , 
 
em que  é a parte determinística da função utilidade que pode ser explicada 

pelas variáveis coletadas e  é um componente não observável pelo pesquisador, 
mas que também define a utilidade do indivíduo. Nesta situação, o tomador de 
decisão i se depara com J alternativas, onde cada uma fornece um determinado 
nível de utilidade. Essa utilidade é conhecida pelo indivíduo, mas não pelo 
pesquisador (TRAIN, 2009). Dessa forma, o indivíduo busca a alternativa que lhe 
fornece a maior utilidade possível, conduzindo à escolha da alternativa j sobre 
qualquer outra alternativa j', se e somente se: 

 > ′   ∀  ≠ ′ 
 

A probabilidade de escolha da alternativa j sobre j' será assim 
determinada pela utilidade de j ser maior do que j': 

 �( > ′) = � + > ′ + ′  

 
Assume-se que o componente não observável  seja independentemente 

e identicamente distribuído (IID) de acordo com a distribuição de Gumbel. Assim, 
a relação entre a utilidade do indivíduo e a probabilidade de que o indivíduo 
escolha a alternativa j sobre j' é dada pela seguinte formulação de logitmultinomial 
(LOUVIEREet al., 2000): 
 � =  exp V∑ exp V ′′=  

 
A probabilidade esperada da escolha de uma alternativa é função da 

utilidade esperada da alternativa escolhida sobre a soma das utilidades esperadas 
das alternativas não escolhidas dentro de um conjunto de escolha. Sendo assim, a 
disposição a pagar é uma função da probabilidade observada das escolhas entre as 
alternativas disponível por grupo de escolha. 
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O modelo utilizado na pesquisa para a interpretação dos resultados da 
modelagem é o logit condicional, uma variação do logitmultinomial que permite 
interpretar os trade-offs entre atributos arranjados aleatoriamente. A diferença 
básica entre os modelos de logitmultinomial e o condicional é que no primeiro a 
probabilidade de o indivíduo escolher uma dada alternativa depende dos atributos 
das alternativas, das características individuais e dos parâmetros desconhecidos -
-que também podem variar de acordo com os atributos e alternativas. Isto é, o peso 
de cada atributo na probabilidade pode variar de acordo com a alternativa. No 
segundo, a probabilidade também depende dos atributos das alternativas, das 
características individuais e de parâmetros desconhecidos, mas estes não variam 
de alternativa para alternativa. Ambos são estimados via Máxima Verossimilhança 
(Maximum Likelihood), que busca os parâmetros de distribuição que melhor se 
adequam à amostra, que maximiza a probabilidade de que uma distribuição X seja 
significativamente semelhante à distribuição da população. 

Considerando as alternativas j = 1,...,J; os atributos e características 
individuais k = 1...K; e os indivíduos i = 1...I,o modelo Logit condicional gera 

estimativas k
̂ que representam a utilidade marginal do késimo atributo ou 

característica individual.A forma funcional da utilidade é assumida como linear e 
aditiva e  função dos atributos e características individuais (Louviere et el., 2000). 
Para um indivíduo i e alternativa j, a utilidade Vij é definida como 

 =  ∑=  

 
O modelo utilizado ao longo deste trabalho segue a seguinte especificação, 

com base nos atributos apresentados na seção anterior e características 
individuais de renda e nível educacional: 

 
 = ç *preçoij + çã *criação + � *antibiótico + � *omega3 +  ℎ *cor_vermelha + *multicor + 

*renda_dom + çã *educação 
 

Em que: Preço (R$3; R$5; R$7; R$9; R$11); Criação (granja=0; solto=1); 
Antibiótico (sem=0; com=1); Omega3 (sem=0; com=1); Ovo de Cor Branca 
(dummy omitida); Ovo de Cor Vermelha (não=0; sim=1); Ovo Multicolor (não=0; 
sim=1); Renda_dom#; Educação#. 

As variáveis demográficas, por permanecerem constantes para um 
mesmo indivíduo, só têm seus efeitos revelados quando interagindo com as 
variáveis que variam aleatoriamente para caracterizar os ovos ofertados em todos 
os conjuntos de escolha. Para simplificação, as interações com as 6 variáveis 
principais foram descrita pelo símbolo # . Sendo assim, existem  interações 
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(uma para cara atributo dos ovos) para cada variável demográfica. Seus 
coeficientes não são diretamente interpretáveis, sendo que os efeitos gerais das 
variáveis demográficas são descritos agregadamente após o cálculo dos efeitos 
marginais do modelo.  

 
5. PESQUISA E QUESTIONÁRIO 

 
A amostra foi coletada em Brasília, DF. Foram escolhidos pontos de 

entrevista que representassem uma parcela significativa dos potenciais 
consumidores de bens alimentícios, mais precisamente, das pessoas que 
efetivamente fazem as compras de alimentos. Dessa forma, 75% das entrevistas 
foram feitas na Central de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA/DF) e as 
outras 25% entrevistas realizadas em pontos de comércio ou movimentação 
comercial ao longo de toda a cidade. A amostra total agregava pessoas de 
diferentes perfis, sexo e idade, sendo principalmente transeuntes, comerciantes, 
clientes, funcionários, prestadores de serviços e outros. 

A escolha da CEASA/DF como o principal local de aplicação das 
entrevistas está ligada à diversidade de frequentadores que poderiam agregar um 
caráter mais próximo da realidade à pesquisa, visto que pessoas de diferentes 
perfis socioeconômicos e de diferentes regiões administrativas do Distrito Federal 
utilizam a Central de Abastecimento para a compra de produtos frescos e de boa 
qualidade. Dessa forma, a pesquisa foi executada em dois sábados durante a 
manhã, o período de maior movimento da CEASA/DF, permitindo que fossem 
entrevistados consumidores, produtores rurais, pequenos empresários, 
transeuntes, prestadores de serviços e ambulantes. 

Um dos aspectos mais importantes da realização desta pesquisa está 
associado à elaboração do desenho de um questionário que permitisse a 
identificação dos atributos adequados a serem analisados e, consequentemente, os 
diferentes níveis que cada um destes atributos poderia englobar. Dessa forma, o 
questionário foi elaborado para que possibilitasse a análise do comportamento e 
preferências de 40 consumidores, reunindo não somente dados sobre as suas 
preferências em cenários hipotéticos de escolha, mas também informações 
socioeconômicas que permitissem um estudo mais profundo da amostra. 

O estudo prévio de trabalhos como o de Ness e Gerhardy (1994), Alfnes et 

al. (2006) e Lusk e Schroeder (2004) no âmbito de modelos de escolha contribuiu 
para a elaboração de um protótipo de questionário, permitindo analisar diferentes 
atributos de cada produto em questão. Por outro lado, a análise de estudos como 
de Burns-Whitmore et al. (2014) e Ayerza e Coates (2001) permitiu a identificação 
de novos atributos que não haviam sido ainda avaliados.  

Embora a semelhança de alguns atributos básicos, como o método de 
produção do ovo, que no caso brasileiro se distingue do modo de produção 
britânico apresentado por Ness e Gerhardy (1994), a influência de recentes 
constatações acerca da importância nutricional do ovo, do consumo de ômega-3 e 
do uso de antibióticos em galinhas ao longo do processo de produção do ovo, 
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trouxe um novo cenário de diferentes atributos que passam a ser explorados pelo 
mercado e procurados ou rejeitados pelos consumidores. 

O procedimento experimental realizado para este trabalho seguiu um 
modelo simplificado similar ao apresentado por Alfnes et al. (2006), realizado em 
etapas. Inicialmente, foi feita a apresentação da temática do trabalho e como 
funcionaria o procedimento experimental. As primeiras perguntas do 
questionário, visavam a ambientação do pesquisador e do respondente acerca das 
suas preferências sobre os atributos dos ovos de uma forma geral. O respondente 
era questionado se consumia ovos e suas preferências no momento da compra 
acerca da criação das galinhas. Esta primeira abordagem contextual é apresentada 
no início do questionário (ver Apêndice, seção 9.1). 

Os participantes eram orientados a realizar suas escolhas como se fossem 
feitas em uma situação real (como se, naquele momento, fossem realizar as suas 
compras), analisando cuidadosamente quatro conjuntos de escolha contendo três 
produtos hipotéticos cada, onde cada opção um continha cinco atributos (criação 
das galinhas, uso de antibióticos nas galinhas, presença de ômega-3 nos ovos, 
coloração dos ovos e preço em reais) variados de acordo com o fractional factorial 

design, apresentado anteriormente.  
As escolhas dos respondentes eram conduzidas sem nenhuma informação 

adicional acerca das propriedades daqueles atributos. Por vezes, as primeiras 
perguntas contextuais eram retomadas, para perceber se o respondente estava 
sendo coerente com as suas afirmações iniciais, mas sem que isso interferisse no 
seu processo de escolha. Após selecionarem em cada conjunto de escolha uma das 
opções apresentadas4, a pesquisa era finalizada com a coleta de informações 
socioeconômicas acerca de cada um dos participantes (ver seção 9.3, Apêndice). 

No Apêndice, encontra-se um o questionário aplicado durante a pesquisa, 
trazendo todas essas etapas reunidas, embora tenha sido apresentando aos 
respondentes apenas os quatro conjuntos de escolha, contendo em cada conjunto 
três opções com variações de atributos. Para obter-se uma aproximação mais 
próxima da realidade na situação de escolha, os atributos foram apresentados por 
meio de imagens legendadas que remetessem às suas diferentes variações. 

 
6. RESULTADOS 
 

A amostra teve as seguintes características médias: 
 

  Média Desv.Padrão Min Max 

Idade 43 15,4 21 75 

                                                                    
4Conforme recomenda o trabalho de Louviere et al. (2000) foi inserida entre as opções a possibilidade 
de não-escolha. Este é um elemento muito claro no processo de escolha, já que o respondente está 
sujeito a uma situação similar à realidade e poderia preferir por não escolher nenhuma das opções 
apresentadas. 
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  Média Desv.Padrão Min Max 

Sexo 
(masculino) 

42,50% - 0 1 

Renda 
domiciliar 

5.883,87 1.975,40 1.810,50 7.640,00 

Pessoas por 
domicílio 

3,2 1,6 1 8 

 

Tabela 1 - Resumo das médias das características dos entrevistados 
 
Da amostra de 40 entrevistados, a renda domiciliar média observada foi 

de R$5.883. A idade mínima observada foi de 21 anos, máxima de 75 anos, sendo 
a média de 43 anos.Antes das perguntas do experimento, foram feitas perguntas 
genéricas (a partir de um questionário de ambientação apresentado no Apêndice) 
sobre o hábito de compra de ovos (experiência nesse tipo de mercado) e das 
preferências gerais sobre os atributos dos tipos de criação das galinhas e 
características dos ovos. 
   

Percentual 

Não 7.50% 

Sim 92.50% 

 

Tabela 2 - Percentual dos entrevistados que costumam comprar ovos 
 

A grande maioria dos entrevistados (92,5%) declarou ter o costume de 
comprar ovos. 

  
Solta Sem 

antibiótico 
Com 

omega3 

Não Prefere 20,0% 7,5% 47,5% 

Prefere 42,5% 70,0% 30,0% 

Não sabe ou 
tanto faz 

37,5% 22,5% 22,5% 

 
Tabela 3 - Preferência declarada por tipos de criação 

 
Entre as características de criação, a criação de galinhas soltas foi 

declarada preferida por 42,5% dos entrevistados, sendo que uma grande 
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proporção (37,5%) declarou não saber ou não se importar com este atributo. O uso 
de antibióticos é visto como uma característica indesejável por 70% dos 
entrevistados, enquanto 22,5% declararam não ter preferência formada sobre este 
atributo. A adição de omega3 é um atributo desejável para 30% dos entrevistados, 
enquanto 70% (47,5% + 22,5%) não sabe ou não prefereria consumir ovos sem 
este tipo de adição. 

A análise destes atributos, em comparação com combinações de custos 
hipotéticos e características, é feita pelo experimento descrito anteriormente. Os 
resultados do modelo logit condicional são descritos a seguir. 

 

 
 
Tabela 4 - Efeitos Marginais estimados para o modelo Logit Condicional 
 

O modelo apresentou um Pseudo R2 de 0,16, considerado razoável para este tipo de modelo. O teste de ajuste dos dados, o Log pseudolikelihood , teve o 
valor de -214,55. 

Entre as variáveis testadas, o preço, o método de criação e a aplicação de 
antibióticos foram determinantes significativos das escolhas. A aplicação de 
antibióticos nas galinhas foi o fator mais importante para a escolha dos ovos, em 
que a presença deste atributo influenciou negativamente as escolhas. Apenas em 
casos extremos, um ovo com antibióticos seria escolhido, ou seja, mantendo-se as 
demais características constantes, apenas um ovo por R$3 a dúzia com antibiótico 
seria escolhido no lugar de um ovo sem antibióticos a R$11. Esse fato pode estar 
ligado com a apresentação do atributo, que pode ter gerado uma reação 
demasiadamente negativa, ou o próprio desconhecimento de que a ampla maioria 
das galinhas produtoras de ovos são sujeitas à aplicação de antibióticos. 

A adição de omega3 aos ovos não influenciou as escolhas. Isso indica que 
a maioria dos consumidores desconhecem os efeitos da alimentação rica em 
omega3 sobre a saúde humana, ou não consideram esse um fator que justifique o 
pagamento de um valor adicional pela sua aquisição. 

Os resultados mostram também que os consumidores preferem ovos com 
cores homogêneas, sem preferência específica entre a cor branca ou vermelha. 
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Interessante notar que os ovos de cores variadas geralmente são indicadores da 
criação caipira, que muitas vezes é mais valorizada. Entretanto, a homogeneidade 
pode passar uma ideia de qualidade, ou controle de qualidade dos ovos. Apesar de 
potencialmente injustificada, é interessante notar a significância da preferência 
por ovos brancos ou vermelhos em relação a ovos multicolores. 

Quanto maior a renda, maior é a chance de a pessoa comprar algum dos 
tipos de ovos oferecidos, ao invés de não comprar nenhum. O aumento da 
escolaridade diminui a probabilidade de que o indivíduo opte por comprar alguma 
das opções oferecidas, ou seja, aumenta a chance de que opte por não comprar 
nenhuma das opções oferecidas. 
  
7. CONCLUSÃO 
 

O diferencial dos Experimentos de Escolha com relação à teoria 
tradicional do consumidor, que torna sua aplicação tão interessante para meio 
acadêmico e para o mercado, está na criação de cenários que se aproximam da 
realidade permitindo que os consumidores se deparem com situações de escolha 
similares às da realidade, seja através de situações hipotéticas ou não hipotéticas. 
A elaboração do questionário e a seleção de atributos que foram analisados ao 
longo deste trabalho possibilitaram a aplicação deste método com a criação de 
cenários hipotéticos onde os respondentes se sujeitavam a situações de escolha 
similares à realidade. 

O método logit condicional foi utilizado para interpretar os trade-offs 
entre atributos arranjados aleatoriamente. A partir deste método, os dados 
coletados geraram resultados acerca das preferências dos consumidores por 
determinados atributos dos ovos de galinha, onde há preferência por ovos de cores 
homogêneas (mesmo que a cor seja um mero indicativo da raça da galinha), 
enquanto ovos enriquecidos com ômega 3 não influenciaram na escolha dos 
indivíduos, o que pode ser explicado ou pela falta de informação acerca deste 
atributo ou pelo fato desse fator não ser levado em conta pelas constantes.  

Por outro lado, a forma como a galinha é criada foi um determinante 
significativo, o que pode ser interpretado tanto com relação ao bem-estar do 
animal, quanto com relação à saúde do animal, onde os animais criados com mais 
espaço são relacionados à criação caipira (que estaria mais próxima da natural). O 
uso de antibióticos também foi determinante no momento da escolha, o que mais 
uma vez pode ser associado com a procura por alimentos saudáveis e mais 
naturais ou sem tratamentos artificiais. Por outro lado, a falta de informação 
também pode ter sido um fator de peso nas preferências estabelecidas por este 
atributo.  Além disso, a renda é diretamente proporcional à probabilidade de que 
o consumidor compre alguma das opções oferecidas do ovo de galinha, enquanto 
a escolaridade é inversamente proporcional a esta mesma probabilidade. 

Apesar de as conclusões do trabalho de Lusk e Schroeder (2004) 
apontarem para o viés de Experimentos de Escolha para situações hipotéticas, a 
intenção deste trabalho é trazer uma primeira abordagem destes experimentos 
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para o ambiente brasileiro, para que futuramente possa ser aplicada em situações 
não hipotéticas de escolha, onde o respondente deve, ao fim da pesquisa, 
realmente consumir o bem (o que implica uma série de custos e preparações aos 
quais este trabalho não teve acesso).Outro elemento que este trabalho visa 
abordar em versões futuras é a análise dos efeitos da informação, quando 
fornecida ao respondente, conforme o estudo de Alfnes et al. (2006), que apresenta 
em seu Experimento de Escolha uma investigação se a provisão de determinadas 
informações afetariam a disposição a pagar de determinados respondentes 
(encontrando influência deste fator para alguns atributos do produto analisado).A 
intenção desta aplicação adicional para ovos de galinha será analisar se 
informações adicionais sobre por exemplo a importância do ômega 3 ou do uso de 
antibióticos pelos produtos afetariam as escolhas e preferências dos respondentes. 



PET Economia – PET/ECO 

115 

  
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ADAMOWICS, W.L., LOUVIERE J., WILLIAMS M. "Combining Stated and Revealed 
Preference Methods for Valuing Environmental Amenities. Journal of 
Environmental Economics and Management. (26):271-292, 1994. 
ALFNES F.; GUTTORMSEN, A. G.; STEINE, G.; KOLSTAD, K. "Consumers' Willingness 
to Pay for the Color of the Salmon: A Choice Experiment with Real Economic 
Incentives". American Journal of Agricultural Economics. 88(4). 1050-1061. 2006 
AYERZA, R.; COATES, W. "Omega-3 enriched eggs: The influence of dietary -
linolenic fatty acid source on egg production and composition", Southwest Center 
for Natural Products Research and Commercialization, Office of Arid Lands 
Studies, The University of Arizona, Tuscon, 2001. 
BATEMAN I. J.; CARSON R. T.; DAY B.; HANEMANN W.M.; HANLEY N.; HETT T.; 
JONES-LEE M.; LOOMES G.; MOURATO S.; ÖZDEM)RO˘GLU E.; PEARCE D. W.; 
SUGDEN R.; SWANSON J. "Economic valuation with stated preference techniques: 
a manual." Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2002. 
BURNS-WHITMORE B.; HADDAD E.; SABATÉ, J.; RAJARAM S. "Effects of 
supplementing n-3 fatty acid enriched eggs and walnuts on cardiovascular disease 
risk markers in healthy free-living lacto-ovo-vegetarians: a randomized, crossover, 
free-living intervention study", Nutrition Journal, Nutrition, 13:29, 2014. 
CAMERER, C. F., LOEWENSTEIN, G. "Behavorial Economics: Past, Present, Future", 
Division of Humanities and Social Sciences 228-77. Caltech. Pasadena, CA 91125, 
2004. 
CECCONELLO, K. B.; MARQUES, F. O. "Efeitos do ômega-3 nas doenças 
inflamatórias intestinais: uma revisão da literatura" Revista Ciência & Saúde, Porto 
Alegre, v. 7, n. 2, p. 98-108, 2014. 
CORTES, M. L.; CASTRO, M. M.; DE JESUS R. P.; NETO, J. A.; KRAYCHETE, D. C. "Uso 
de terapêutica com ácidos graxos ômega-3 em pacientes com dor crônica e 
sintomas ansiosos e depressivos". Revista Dor, São Paulo, 2013. 
FAO. "Agribusiness Handbook - Poultry, Meat&Eggs". Investment Centre Division 
- FAO, Roma, Itália, 2010. 
FAO. "FAO Statistical Yearbook 2014 - Latin and the Caribbean Food and 
Agriculture". Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional 
Office for the Latin America and the Caribbean, Santiago, 2014. 
GASPARINETTI, P. V. "Políticas de Provisão de Informação: Incentivos e Efeitos no 
Mercado Verde". Monografia de conclusão de curso – Bacharelado em Ciências 
Econômicas – Universidade de Brasília, Brasília, Outubro, 2007. 
HELLMEISTER, P.; MENTEN, J. F.; SILVA, M. A.; COELHO, A. A.; SAVINO, V. J. "Efeito 
de Genótipo e do Sistema de Criação sobre o Desempenho de Frangos Tipo Caipira" 
R. Bras. Zootec., v.32, n.6, p.1883-1889, 2003. 
HUANG, Z.; LEIBOVITZ, H.; LEE, C. M.; MILLAR, R. "Effect of Dietary Fish Oil on w-3 
Fatty Acid Levels in Chicken Eggs and Thigh Flesh" Journal of Agric. FoodChem., 
Vol. 38, No. 3, 1990. 



Laboratório de Economia: Monografias 2015 

116 

LODDI, M. M.; GONZALES, E.; TAKITA, T. S.; MENDES, A. A.; ROÇA, R. O. "Uso do 
Probiótico e Antibiótico sobre o Desempenho, o Rendimento e a Qualidade de 
Carcaça de Frangos de Corte", Revista Brasileira de Zootecnia, 29(4): 1124-1131, 
2000. 
LOUREIRO, M. L.; UMBERGER W. J. A "Choice Experiment Model For Beef 
Attributes: What Consumer Preferences Tell Us" Apresentando na American 
Agricultural Economics Association Annual Meetings Denver, Colorado, August 1-
4, 2004. 
LOUVIERE, J. J., HENSHER D. A., SWAIT J. "Stated choice methods: analysis and 
application." Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 
LOUVIERE, J. J.; FLYNN, T. N.; CARSON, R. T. "Discrete Choice Experiments Are Not 
Conjoint Analysis" ￼Journal of Choice Modelling, 3(3), pp 57-72, 2010. 
LUSK, J. L.; SCHROEDER, T. C.; "Are Choice Experiments Incentive Compatible? A 
Test with Quality Differentiated Beef Steaks"; Amer. Journal Agr. Econ. 86(2), Maio, 
2004. 
NESS, M. R., GERHARDY, H. "Consumer Preferences for Quality and Freshness 
Attributes of Eggs". British Food Journal, Vol. 96 No. 3 , pp. 26-34, 1994. 
OLIVEIRA, A. V. M.; TUROLLA, F. A."Financiamento da infraestrutura de 
transportes", Journal of Transport Literature Vol. 7, n. 1, pp. 103-126, Jan 2013. 
SRIKANTIA, S. G. "The Use of Biological Value of a Protein in Evaluating its Quality 
for Human Requirements", FAO/WHO/UNU Expert Consultation on Energy and 
Protein Requirements, Roma, Outubro, 1981. 
TRAESEL, C. K.; LOPES, S. T. A.; WOLKMER, P.; SCHMIDT, C.; SANTURIO, J. M.; 
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crescimento em frangos de corte: perfil de soroproteínas e peroxidaçãolipídica". 
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9. APÊNDICE (QUESTIONÁRIO) 
 

9.1 Perguntas de Ambientação do Pesquisador: 
 
1 Você costuma comprar ovos? (não 0; sim 1) 
2 Você preferiria comprar ovos de galinhas criadas em gaiolas (0), 

soltas (1), ou tanto faz (2)? 
3 Você preferiria comprar ovos de galinhas criadas com antibióticos 

(0), sem antibióticos (1), ou tanto faz/não sabe (2)? 
4 Você preferiria comprar ovos com adição de ômega 3 (0), sem 

adição de ômega 3 (1) ou tanto faz/não sabe (2)? 
 

9.2 Exemplo de Um Conjunto de Opções de Escolha: 
 

Resposta Criacao Hormonio/Antibiótico Omega3 Cor Preco	(R$)

Confinado Sim Sim Marrom $9,00

Solto Nao Nao Multicor $11,00

Confinado Nao Sim Branco $3,00
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9.3 Questionário Socioeconômico: 

 
5 Sexo (masculino 0; feminino 1) 
6 Qual é a sua idade? 
7 Até que ano você estudou? (1 – 4) 
 1 – Ensino Fundamental ou médio incompleto 
 2 – Ensino Médio 
 3 – Ensino Superior Incompleto 
 4 – Ensino Superior 
8 Quantas pessoas moram em sua casa? 
9 Qual é a faixa de renda da sua família? 
 Até R$ 724 
 De R$ 725 a R$ 1.448 
 De R$ 1.449 a R$ 2.172 
 De R$ 2.173 a R$ 2.896 
 De R$ 2.897 a R$ 3.620 
 De R$ 3.621 a R$ 4.344 
 De R$ 4.345 a R$ 5.068 
 De R$ 5.069 a R$ 5.792 
 De R$ 5.793 a R$ 6.516 
 De R$ 6.517 a R$ 7.240 
 Mais de R$ 7.240 
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9.4 Tabela Completa de Resultados: 
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XIX, COM ENFOQUE NO ESTADO DE 
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Resumo 

 
Estimar a renda brasileira no século XIX tem sido um desafio, haja vista a escassez 
de dados disponíveis para renda ao nível de províncias. Uma das soluções 
encontradas foi a utilização dos inventários post mortem. Embasando-se neles o 
presente trabalho busca analisar a distribuição e a composição da riqueza em 
Pernambuco de 1800 a 1888, levando em consideração particularidades da 
economia das diversas regiões da então província. 

 
Palavras-chave: Inventários, Distribuição de riqueza, Índice de Gini, Pobreza, 
Pernambuco, século XIX 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os altos níveis de desigualdade de renda no Brasil e em toda América Latina 

foram e têm sido objeto de estudo de diversos pesquisadores, (Williamson (2015), 
Engerman e Sokoloff (1997) entre outros).  Entre as questões que tais autores 
tentam entender está a que levou os países da América Latina chegarem à 
atualidade com concentração de renda tão alta em comparação aos países da 
América do Norte. 

Estimar como seria a distribuição de renda no Brasil e nos países da 
América Latina em períodos anteriores aos primeiros censos é uma tarefa difícil 
devido à escassez de dados. Uma forma encontrada para superar este problema é 
utilizada por alguns autores como Mattoso (1992) no seu trabalho sobre Bahia, 
Mello (1982) e Machado (1980[1929]) no trabalho sobre São Paulo, que se baseia 
em dados dos inventários post mortem. 

Em sua obra, Vida e Morte do Bandeirante (1980[1929]), Machado explora 
profundamente as informações encontradas em inventários post mortem.  Por 
meio deles o autor reconstituiu parte da vida social e econômica da população de 
São Paulo no início da colonização, deixando, assim, evidentes as possibilidades de 
maior compreensão do contexto socioeconômico no Brasil em períodos anteriores 
aos primeiros censos. 

Jones (1980) também embasou seu trabalho em inventários para 
desenvolver sua análise sobre a concentração de riqueza nos Estados Unidos. Ela 
desenvolveu cuidadosamente métodos para lidar com limitações dos dados 
disponíveis. E como seu enfoque era compreender o contexto econômico e social 
das colônias, a pesquisadora calculou medidas de desigualdade e fez uma 
estimativa de renda baseada na distribuição de riqueza para cada uma das trezes 
colônias.   

Seguindo a linha do que já foi feito por tais autores com o uso de dados 
contidos nos inventários, este trabalho buscará contribuir em alguns pontos para 
um maior entendimento da distribuição de riqueza no Brasil, no século XIX, tendo 
como foco o estado de Pernambuco. 

Como pode ser visto nos trabalhos de Mattoso sobre a Bahia e de Mello 
sobre São Paulo, as informações contidas nos inventários permitem estudos 
interessantes sobre a sociedade em questão. Primeiramente, por se tratar de 
dados sobre a riqueza, tem-se um indicador do nível de desigualdade. No caso do 
trabalho aqui proposto, como serão utilizados os dados do período de 1800 a 1888, 
será possível explorar a evolução da distribuição de riqueza em Pernambuco.  

Além disso, também será realizado um exame da estrutura dos ativos 
inventariados ao longo do tempo, levando em consideração as particularidades de 
cada região da província. Neste aspecto, Mattoso conseguiu observar na Bahia o 
aumento na quantidade de títulos financeiros na segunda metade do século. 
Embora os inventários de Pernambuco possuam menos informações sobre ativos 
financeiros, há o registro de dívidas ativas e passivas, o que possibilita uma análise 
sobre a importância de empréstimos interpessoais ao longo do tempo. 
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De forma mais geral, serão examinadas as alterações nas proporções de 
ativos em meio a mudanças históricas importantes, mesmo com as limitações 
decorrentes dos inventários encontrados em Pernambuco serem menos 
detalhados.  

No que se refere à evolução ao longo do período examinado, não será 
desconsiderado o problema de variações no nível de preço. Para lidar com isso, 
como não há índices de preços abrangentes para o século XIX, separamos a análise 
em períodos. A priori, será utilizada a periodização adotada nos trabalhos 
anteriores de Versiani e Vergolino, 2003. Outra limitação a ser levada em conta 
refere-se à exclusão de indivíduos mais pobres, que não teriam nada em sua posse 
para ser inventariado, e também o fato de que a maioria dos falecidos 
inventariados, pertenciam à faixa etária mais alta. 

O trabalho será dividido em cinco seções, contando com a introdução. A 
segunda seção descreverá os cuidados e os limites da base de dados utilizada, os 
inventários, referindo alguns estudos que também utilizaram esta fonte. A terceira 
seção tem como objetivo contextualizar as regiões de Pernambuco para tornar 
mais informativos os resultados sobre a concentração de renda. Logo após isso, na 
quarta seção serão apresentadas os resultados e análises realizados. Por fim, na 
quinta seção estarão as considerações finais.  

 
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DE INVENTÁRIOS POST MORTEM 

 
A utilização de inventários post mortem como fonte de dados tem sido uma 

alternativa interessante tanto para complementar informações contidas em outras 
fontes, quanto para dar alguma noção de contextos e períodos com poucos dados 
disponíveis.  

No Brasil, trabalhos embasados em inventários que merecem destaque, 
como o de Machado (1980[1929]) sobre São Paulo e Mattoso (1992) sobre Bahia, 
conseguiram extrapolar as informações pontuais da descrição dos bens para uma 
contextualização da vida socioeconômica da região.  

Mello (1982) aproveitou os dados contidos nesse meio para analisar a 
evolução da riqueza em São Paulo, e Mattoso (1992) chegou a conclusões 
relevantes sobre aspectos econômicos da Bahia ao longo do século XIX. Vale 
ressaltar que, no caso da Bahia, a composição de ativos financeiros se encontra 
bem detalhada nos inventários, o que possibilitou um estudo aprofundado sobre 
este ponto. 

É evidente que as possibilidades de estudos com base em inventários são 
sensíveis à conservação dos documentos históricos de cada região, e que há 
diversos níveis de detalhamento nos documentos das diferentes regiões do país. O 
presente estudo, com enfoque em Pernambuco, conta com 3953 inventários, 
referentes ao período de 1800-1888, e não contém informações detalhadas sobre 
os indivíduos inventariados tais como profissão, diferente dos inventários 
encontrados em São Paulo e na Bahia. 
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Apesar de conterem menos detalhes, os dados disponíveis de Pernambuco 
permitem uma boa análise e alguma contribuição para o estudo sobre 
concentração de riqueza, já que tratam de uma amostra ampla. O trabalho de 
Versiani e Vergolino (2003), com ênfase na posse de escravos, demonstra um 
pouco disto.  

O uso de inventários traz em si a vantagem de ser uma fonte fidedigna 
quanto aos valores dos bens arrolados, pois é de interesse dos herdeiros 
envolvidos que os bens descritos não tenham seu valor de mercado subestimado 
ou superestimado. Se o valor fosse considerado incorreto, haveria perda ou ganho 
para os herdeiros, é de se esperar que eles recorressem para não ficarem 
prejudicados. Além do mais, a utilização desta base de dados também possibilita a 
avaliação da evolução da riqueza ao longo do tempo e as modificações na sua 
estrutura.   

Por outro lado, existem limitações. Primeiramente, dado que a finalidade 
básica dos inventários é avaliar as propriedades do falecido a serem partilhadas 
entre os herdeiros, não se pode supor que estes sejam uma amostra representativa 
da sociedade, pois não faz sentido considerar que todos os falecidos tiveram seus 
bens arrolados. A parcela da população mais pobre que não possuía bens de valor 
não está entre os inventariados.  

Mattoso (1992) ao mencionar esta limitação levanta o questionamento 
sobre qual porcentagem da população adulta livre falecida teria bens a inventariar. 
E para superar tal problema, faz uma estimativa da parcela de homens livres na 
sociedade, com o objetivo de encontrar o percentual de inventariados dentre o 
número total de falecidos. 

No que toca aos objetivos do presente trabalho, o fato de os mais pobres não 
serem levados em conta significa que a concentração real da riqueza será, de fato, 
maior do que a revelada pela análise dos inventários. Ou seja, os indicadores de 
pobreza relativa estarão subestimados. Deste modo, fará sentido considerar que o 
nível de concentração de riqueza existente no período estudado, seja ainda 
superior ao descrito aqui.  

 Outro ponto relacionado ao uso de inventários é que por se referirem a 
bens de falecidos, evidentemente representam a riqueza acumulada de indivíduos 
mais velhos do que a média da população. Assim, não refletiriam a riqueza média 
da população adulta, mas a acumulação de riqueza. Contudo, há indicações na 
literatura, (Z. Frank, 2004, Versiani e Vergolino 2003, cap 2), de que a relação entre 
riqueza e idade não seria tão relevante, a ponto de distorcer significativamente os 
dados derivados de inventários. Portanto, os dados encontrados nos inventários 
podem ser considerados uma aproximação razoável da população como um todo. 

 
3. PERNAMBUCO NO SÉCULO XIX 

 
Para entender melhor a distribuição de riqueza em Pernambuco é 

fundamental contextualizar a economia da região no século XIX. Tendo como 
fundamento Andrade (1998), a análise construída por Vergolino e Versiani (2003) 
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sobre a posse de escravos em Pernambuco e o trabalho de Versiani e Nogueról 
sobre a escravidão no Nordeste e no Sul, começaremos caracterizando a 
composição desta região. 

Pernambuco é composto de quatro regiões com características fisiográficas 
diferentes. São elas: Zona da Mata, Sertão, Agreste e a região urbana do Recife. A 
primeira corresponde à faixa litorânea da região, que desde o início da colonização 
esteve envolvida na produção de cana. Logo, grandes propriedades voltadas para 
tal atividade predominavam nessa região.  

Algumas particularidades desta produção são destacadas em Andrade 
(1998), como a presença, em número significativo, dos chamados "lavradores". 
Lavradores eram indivíduos que apenas plantavam cana, não possuindo engenhos; 
e em geral o faziam em área cedida por um senhor de engenho.  Via de regra, os 
lavradores possuíam alguns escravos e animais, mas o valor de seu patrimônio era 
muito inferior ao dos senhores de engenho. Cerca de 30% dos escravos dos 
engenhos pertenciam a lavradores Versiani e Nogueról (orgs.), cap. 3. Cabe 
mencionar que, mesmo na Zona da Mata, havia escravos em serviços não 
relacionados a produção de açúcar. 

Os escravos representavam, no período, proporção importante da riqueza 
inventariada. Mas essa proporção tendeu a decrescer, ao longo do século, 
provavelmente em função do aumento do preço relativo dos escravos, a partir da 
década de 1850. No entanto, a Zona da Mata foi a região onde ocorreu menor 
redução. Isso pode ser atribuído ao tipo de tarefas tipicamente exercidas pelos 
escravos, nos engenhos: eram tarefas onde predominava a força, nas quais o 
trabalho forçado tem maior vantagem relativa sobre o trabalho livre (Versiani e 
Vergolino, 2003). No trabalho dos autores foi analisada a evolução da posse de 
escravos ao longo do tempo. Vale, portanto, ressaltar que apesar da redução da 
proporção de inventários que continham escravos ao longo do século, das regiões 
que abrangem Pernambuco, a Zona da Mata foi onde ocorreu menor redução. Para 
justificar isso os autores chamam a atenção para o tipo de atividade exercida e a 
eficiência do trabalho escravo em serviços de esforço intensivo. 

A segunda região, o Sertão, cobre a maior parte de Pernambuco (cerca dois 
terços) e é caracterizada por baixa pluviosidade e secas periódicas. A principal 
atividade produtiva, na época, era a criação de gado, além de pequena produção 
agrícola para autoconsumo ou para o mercado local.  Em geral, as propriedades 
eram de grande extensão, e tinham pequeno número de escravos. (Andrade,1998, 
e Versiani e Nogueról, cap 2). 

A região intermediária entre a Zona da Mata e o Sertão é o chamado Agreste, 
onde predominavam propriedades de pequeno porte, com atividade produtiva 
diversificada, com destaque para o cultivo do algodão. (Andrade, 1998). 

Assim como nas demais regiões, ocorreu redução do peso dos escravos nos 
inventários ao longo do século (Versiani e Nogueról, cap 3). Esta diminuição foi 
maior do que a observada na Zona da Mata, o que deve ser atribuído à mão de obra 
escrava ter menor vantagem de custo, em relação ao trabalho livre, nas tarefas da 
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criação de gado e no cultivo do algodão, assim como na lavoura em pequena escala, 
(Versiani e Nogueról, cap 2). 

Para fechar a caracterização de Pernambuco, na região urbana do Recife, 
onde os escravos estavam espalhados em serviços domésticos e urbanos, após 
1850 aparentemente não havia muitas restrições à substituição da mão de obra 
escrava pelo trabalho livre, considerando as tarefas tipicamente exercidas na 
escravidão urbana. Haja vista os inventários sem escravos passaram a ser a 
maioria, (Versiani e Vergolino, 2003). 

No período que será estudado, 1800 a 1888, a pauta de exportação de 
Pernambuco consistia basicamente em açúcar (Andrade (1980) e Versiani e 
Nogueról (orgs.) cap 3). Em alguns anos, o algodão e a couro se destacaram, mas 
não por muito tempo. Nisto, é interessante pontuar, como apresentado por tais 
autores, que mesmo não tendo uma grade exportadora diversificada, havia certo 
nível de flexibilidade na produção da região. Não era raro propriedades que 
alternavam sua produção entre cana e algodão de acordo com o que observavam 
no mercado. 

Vale adicionar também que o comércio interno tinha importância 
considerável para a produção de Pernambuco, um novo aspecto estudado e 
discutido por Versiani e Nogueirol (orgs.) (cap 3). Em alguns períodos, durante a 
segunda metade do século XIX, as vendas do açúcar para outras províncias do país, 
não apenas se aproximaram da quantia exportada, como chegaram a superar a 
mesma, (Versiani e Nogueról (orgs) cap. 3). 

Os dados das diversas regiões de Pernambuco chamam a atenção para a 
existência de pequenas posses de escravos. O trabalho de Versiani e Vergolino, 
2003, aponta que a maioria dos proprietários de escravos tinham menos de dez 
cativos. Além disso, eram em pequenas propriedades onde se encontrava metade 
dos cativos da região até 1850, o que aumentou ainda mais na segunda metade do 
século, (Versiani e Vergolino, 2003). 

E como, segundo os estudos de Versiani e Vergolino (2003) e de Andrade 
(1963), apenas metade dos escravos se encontravam na área da Zona da Mata, não 
há como insistir no argumento de que os escravos estariam somente nos engenhos 
de açúcar. 

 
4. DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA 

 
4.1. Primeiras análises 

 
A base de dados do trabalho, como já citado, consiste em 3953 inventários 

de Pernambuco. Os bens inventariados foram agrupados em vinte categorias, 
merecendo destaques: escravos, dinheiro, metais preciosos, títulos, dívidas ativas 
e passivas, engenhos, terras, edificações, equipamentos, móveis e animais.  

Em uma primeira análise dos dados observou-se a proporção de riqueza 
total para determinados estratos da sociedade. Sem fazer distinção entre as 



Laboratório de Economia: Monografias 2015 

126 

regiões de Pernambuco, computou-se a evolução da distribuição de riqueza entre 
os dez por cento mais ricos e cinquenta por cento mais pobres de 1800 a 1888.  

Foram definidos cinco subperíodos, com o propósito de minimizar a 
variação de preços relativos, em cada período de análise2. São os seguintes, esses 
subperíodos: 1800 - 1819, 1820 - 1839, 1840 - 1859, 1860 - 1879, e 1880 - 1888. 
No que se refere ao montante da riqueza inventariada, considerou-se a riqueza 
líquida, ou seja, incluindo as dívidas ativas (as importâncias devidas ao 
inventariado) e deduzindo as dívidas passivas (as que o inventariado tinha a pagar, 
quando de sua morte). Para isto dividiu-se o período em cinco, e foram utilizadas 
a riqueza global líquida. Ou seja, riqueza global levando em conta dívidas ativas e 
passivas. 

Como pode ser visto nas Tabelas 1 a 5, em anexo, e no Gráfico 1 abaixo, os 
mais pobres (definidos como os 50% de menor patrimônio) detêm menos de 6% 
da riqueza total em todos os períodos avaliados. Ao recordar que os inventários 
não consideram a parcela de indivíduos tão pobres a ponto de não ter nada a ser 
arrolado reconhece-se que o nível de pobreza é provavelmente subestimado. Isto 
reforça a ideia de um alto nível de desigualdade na primeira metade dos 1800, o 
que vai de encontro a teses de autores como Williamson (2015), que atribuem 
desigualdade exacerbada como fruto do século XX. 

Cabe ainda ressaltar a queda da proporção de riqueza total detida pelos 
50% mais pobres ao longo de todo o período, pois observa-se que esta caiu 2% de 
1800 - 1819 para 1880 - 1888. Ao mesmo tempo há uma pequena melhora na 
proporção de riqueza dos 40% que se encontram entre os mais ricos e os mais 
pobres. Esta parcela da sociedade chega a deter cerca de 30% da riqueza total 
próximo ao final do século XIX. Os 10% mais ricos, têm sua parcela da riqueza 
pouco alterada, variando entre 65,5% a 70,4%.  Entretanto, a média da riqueza 
líquida dos mais ricos ficou entre 4.696,3 mil réis e 26.354,3 mil réis, tendo 
trajetória crescente em todos períodos.  

 
 

                                                                    
2 Não há séries abrangentes de preços para esse período; e que nos subperíodos escolhidos os preços de 
escravos não variam muito ao redor da média.  São preços relevantes, uma vez que cerca de 15% da riqueza 
correspondia a escravos. 
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Figura 1 - Distribuição riqueza Pernambuco ao longo do século 
 
O aumento da desigualdade ao longo do século, isto é, a redução da porção 

da riqueza global em posse dos 50% mais pobres foi observada em quase todas as 
regiões, além do todo de Pernambuco. Os inventários foram divididos em quatro 
partes referentes ao Sertão, ao Agreste, à Zona da Mata e a Recife, e em dois 
períodos, 1800-1850 e 1851-1888.  

No Agreste, a parcela da riqueza dos 50% mais pobres foi reduzida em 
1.66% ao longo do século XIX. Fica evidente no gráfico 2 que não houve alteração 
significativa na proporção detida pelos mais pobres, e muito menos uma melhora 
na mesma. E assim como encontrado no estudo para Pernambuco há o aumento 
da proporção de riqueza em mãos dos 40% do meio, e queda da proporção detida 
pelos mais ricos. A variação do índice de Gini nessa região fortalece a análise acima, 
ele caiu de 0,67 para 0,63. Cabe ainda pontuar que o Agreste é uma das regiões 
onde os mais pobres detêm uma das maiores porções com relação à riqueza global. 
Conforme descrito no trabalho de Versiani e Nogueról (orgs) cap. 3, isto pode ser 
justificado pela predominância de pequenas propriedades nessa região.  
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Figura 2 – Proporção de riqueza no século XIX no Agreste 
 
O Sertão, caracterizado pela criação de gado, algum cultivo de algodão e 

pequenos engenhos produzindo para consumo local, tinha predominância de 
propriedades com grande extensão, muito gado e poucos escravos, ao lado de 
propriedades menores, com produção diversificada. Essa foi a única região onde 
aparentemente houve uma variação positiva da parcela da riqueza em posse dos 
mais pobres, o que pode estar relacionado com uma expansão relativa das 
pequenas propriedades. Nesta região a proporção de riqueza em mãos dos 50% 
mais pobres aumentou em 2% na segunda metade do século. Tal resultado se 
manteve com os cálculos usando os dados convertidos para libras esterlinas. Tanto 
a proporção de riqueza dos mais ricos quanto a do estrato intermediário não 
sofreram grandes alterações ao longo do século, como pode ser verificado no 
Gráfico 2. O cálculo do índice de Gini para o Sertão nos dois períodos reforça este 
resultado, o índice se manteve praticamente constante em 0.51. 
 

 
 

Figura 3 – Proporção de riqueza no século XIX no Sertão 
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Na Zona da Mata, de 1800-1850, a proporção da riqueza global em posse 

dos 50% mais pobres não se alterou muito, apenas variando positivamente em 
0.44%. A tendência da queda da proporção em mãos dos 10% mais ricos e 
aumento da proporção dos 40% do meio foi observada, como pode ser verificado 
abaixo. A variação que se constatou observando o índice de Gini para a região ao 
longo do século reforça a ideia de alguma melhora, a variação do índice foi de 0.77 
para 0.74. 

 

 
 

Figura 4 – Proporção de riqueza no século XIX na Zona da Mata 
 
Por fim, na região urbana do Recife, dentre todas as regiões de Pernambuco, 

teve a pior distribuição de riqueza na segunda metade do século. Como pode ser 
visto no gráfico abaixo, a redução da proporção da riqueza total possuída pelos 
50% mais pobres mais que dobrou. Apesar de estar no início do século próxima 
das outras regiões, a proporção de riqueza possuída pelos mais pobres caiu 2% na 
segunda metade do século. A tendência do aumento da participação dos 40% do 
meio observada nas outras regiões não se manteve na região urbana do Recife, já 
que lá houve queda de 10% na proporção detida por eles, enquanto os 10% mais 
ricos aumentaram de forma expressiva sua participação, que era de 54.8% para 
66.6%. O índice de Gini dos dois períodos, 1800 -1850 e 1851 - 1888 refletem esta 
piora na distribuição, passaram de 0.52 para 0.64 
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Figura 5 – Proporção de riqueza no século XIX no Recife 
 
Uma objeção que pode ser levantada aos dados acima é que não se levou em 

conta a variação de preços, ao longo do período. Segundo Goldsmith (1986), teria 
havido um aumento de preços continuado, especialmente a partir de 1840. Para 
isolar a influência da variação de preços, o cálculo das proporções de riqueza foi 
repetido, com conversão dos valores para libras esterlinas¹.  

Feita a conversão, percebe-se a mesma tendência de redução da parte da 
riqueza total possuída pelos mais pobres. Os inventários com suas riquezas 
convertidas para libras foram divididos em quatro grupos: 1800-1819, 1820 – 
1839, 1840- 1859, 1860-1879, e 1880-1888. Foi considerada a riqueza líquida, 
assim como havia sido feito com os dados em réis. Como pode ser visto no gráfico 
abaixo não houve variação considerável nas proporções de riqueza. Em anexo, se 
encontram tabelas detalhando em libras as alterações na proporção3 de riqueza 
para cada subperíodo. 

 
 

                                                                    
3 Foram usados valores convertidos em libras a partir de trabalho Moura (2006). 
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Figura 6 - Proporção da riqueza total dos 50% mais pobres 
 

O resultado encontrado confirma a falta de aumento na parcela da riqueza 
detida pelos mais pobres no decorrer da segunda metade do século XIX. Os 
resultados não foram substancialmente alterados quando se consideram os dados 
em libras, a partir da comparação referida acima. O que sugere que as variações de 
preço não causaram distorção considerável, na análise da distribuição de riqueza 
ao longo do período do estudo. 

Como encontrado com os dados em réis, houve uma queda na proporção de 
riqueza que se encontrava em posse dos 50% mais pobres de 2,37% 
correspondente a todo período da análise. Para comparar os dados foram 
considerados os mesmos subperíodos mencionados em réis. Ademais, não houve 
alteração nos valores descobertos nem diferença alta entre as proporções 
encontradas, como visto acima no gráfico. 

No início do século os inventários da faixa intermediária de riqueza 
detinham por volta de 22.6% da riqueza total, o que foi se alterando até chegar em 
34.5% em 1800-1888. Assim, ao estudar com mais cuidado as flutuações de 
distribuição da riqueza total entre os diversos estratos verificam-se que foram os 
40% intermediários aqueles aumentarem sua participação na riqueza total ao 
longo do século. Tanto o uso dos dados em libras quanto em réis corrobora isso. 

Pode-se considerar ainda que mesmo que a distribuição de riqueza tenha 
permanecido sem muitas alterações ao longo do período, tenha ocorrido uma 
melhora geral no nível de riqueza para todos os estratos da população. Para 
verificar isto e levar em conta as distorções inflacionárias utiliza-se os dados em 
libras para comparar o montante de riqueza dos mais ricos, mais pobres e 
intermediários em Pernambuco de 1800 - 1850 e de 1851 - 1888.   
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Os resultados encontrados, tabela 14 e 15 em anexo, sugerem que houve um 
aumento no montante de riqueza de todos os estratos da população ao longo do 
século, mas como verificado nas análises anteriores não houve mudanças ou 
melhoras na distribuição de riqueza. Na análise para todo o estado de Pernambuco, 
os mais pobres detinham em 1800-1850, cerca de 1,6% da riqueza total, o que 
correspondia a 18.536.92 libras. No período de 1851 -1888, a proporção de 
riqueza em mão dos mais pobres não se alterou ficando em 1,2 % do total, mas o 
montante de riqueza em correspondente aos mais pobres passou a ser 68.916,58 
libras. 

  
4.2. Evolução distribuição de riqueza e índice de Gini 

 
A partir dos dados retirados dos inventários foi computado um indicador 

da distribuição de riqueza, o índice de Gini, para toda a região de Pernambuco 
durante o século XIX. Tal índice é uma ferramenta utilizada para medir a 
concentração de renda, também aplicado para estudos sobre a concentração de 
riqueza, terra e outros aspectos.  

O índice de Gini varia de zero a um, quanto mais próximo de um, mais 
concentrada a riqueza, e logo mais desigual é a sociedade. Ou seja, em zero tem-se 
sociedade na qual todos têm a mesma renda e em um apenas uma pessoa detém 
toda a renda. O coeficiente de Gini é construído a partir da Curva de Lorenz, que 
representa a forma como a proporção acumulada de renda varia para com a 
proporção acumulada da população. 

Ele é amplamente utilizado em trabalhos que tem como objetivo estimar 
distribuição de renda em períodos com poucos dados. Williamson (2015), por 
exemplo, usou estimativas de renda para calcular o índice de Gini da América 
Latina antes e depois da colonização. Sua pesquisa, porém, é estruturada em dados 
muitos questionáveis, quando se referem a períodos remotos, para os quais há 
poucas informações quantitativas. Jones (1980) também fez uso do índice de Gini 
para avaliar a concentração de renda nas treze colônias dos Estados Unidos, 
baseando-se nos já mencionados inventários, e no caso dela, com o cuidado de 
estimar a renda a partir das riquezas descritas.  

Para os propósitos do presente trabalho, usaremos apenas as medidas de 
riqueza, não estimando a renda. A relação entre renda e riqueza, numa perspectiva 
histórica, foi examinada a fundo na obra recente de Piketty (2014). Ao discorrer 
sobre isto Piketty (2014) ressalta que sempre a desigualdade de riqueza é maior 
que a desigualdade de renda do trabalho, independentemente do tempo ou do 
lugar. Ele afirma que a forte concentração de patrimônio, de riqueza pode ser 
compreendida uma vez reconhecendo a importância da herança e seus efeitos na 
renda do indivíduo. 

Seria possível, com a adoção de certas hipóteses, procurar obter dados de 
renda partindo das avaliações de riqueza contidas nos inventários, como fez, por 
exemplo, Jones (1980), para o caso das colônias norte-americanas. Mas não é essa 
nossa intenção: pretendemos nos ater ao exame da riqueza.   
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O índice de Gini4 estimado para todo o século XIX em Pernambuco é 0.715. 
Tal estimativa embasou-se nas riquezas globais em réis, sem considerar dívidas, 
com divisões em estratos de riqueza conforme Mattoso (1992). O resultado 
reafirma a existência de um alto nível de desigualdade já percebido no primeiro 
momento, com o estudo da divisão da proporção de riqueza entre os mais ricos e 
os mais pobres. Abaixo, a Tabela 1, mostra os estratos utilizados e a proporção de 
cada um com relação à riqueza total de Pernambuco.  
 

Classes Frequências % Média 

0,00 - 200.000,00 136 3,442% 89.316,76 

201.000,00 - 1.000.000,00 696 17,616% 605.421,22 

1.001.000,00 - 2.099.000,00 680 17,211% 1.511.814,12 

2.100.000,00 - 10.099.000,00 1399 35,409% 4.828.634,86 

10.100.000,00 - 50.000.000,00 775 19,615% 22.876.851,41 

50.100.000,00 - 200.000.000,00 240 6,074% 88.660.817,30 

200.100.000,00 - 
500.000.000,00 

25 
0,633% 

306.414.955,44 

Total 3951 100%  

 

Tabela 1: Estratos de riqueza e sua frequência em Pernambuco de 1800-
1888 

Fontes: inventários do Projeto Versiani e Vergolino 
 
Para melhor entender a evolução da concentração de riqueza em 

Pernambuco, os dados foram separados em dois períodos, 1800-1850 e 1851-
1888, e o índice de Gini foi calculado para cada um deles.  

Considerando também os resultados do tópico anterior para a distribuição 
de riquezas ao longo do tempo, os resultados do índice de Gini para 1800-1851 de 
0,72 e para 1851-1888 de 0,69, não surpreendem. Pois de fato, os mais ricos 
tiveram sua participação na riqueza diminuída, e os intermediários aumentaram 
sua parcela. O que vale ressaltar nestes valores estimados é que há evidências de 
que os 50% mais pobres não foram beneficiados por esta minúscula melhora na 
distribuição de riqueza ao longo do século XIX. Pois nas análises acima quando 
considerado a evolução das proporções de riquezas não houve aumento na 
proporção que cabia aos mais pobres.  

Outro ponto analisado, a evolução da proporção de dívidas ativas e passivas, 
teve como motivação as conclusões às quais Mattoso (1992) chegou com o estudo 

                                                                    
4 O cálculo do Gini foi realizado a partir de um programa de computador elaborado pelo Prof. Herbert 
Klein, da Un. de Columbia, cedido pelo Prof. Iraci Costa, da USP.  
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da riqueza sobre a Bahia. Para estudar este aspecto computou-se a participação 
das dívidas nos inventários durante os períodos de 1800-1850 e 1851-1888. 

O encontrado condiz com a tendência assinalada por Mattoso (1992): há 
uma redução na quantidade de inventários que possuem dividas ativas e/ou 
passivas na segunda metade do século. A hipótese sobre esta redução, por Mattoso, 
parte da ideia de que haveria, em 1851-1888, mais possibilidades de investimento 
e de obter recursos, ações, títulos do governo, por exemplo. 

Com esta redução, verificam-se indícios de que houve um aumento no uso 
de ativos financeiros na segunda metade do século XIX, uma vez que, tanto dividas 
ativas quanto passivas caíram proporcionalmente no segundo período. Fato 
possivelmente justificado pelo uso de outros meios de financiamento e, de 
realização de investimentos, além dos empréstimos interpessoais.         

 Quanto aos escravos, que como foi dito eram um ativo de grande relevância 
no período, os inventários que continham escravos correspondiam a 76,4% da 
amostra. Uma constatação que os dados permitem fazer é a importância da posse 
de poucos escravos. Ao contrário de visões recorrentes na literatura, grande parte 
dos escravos de Pernambuco pertenciam a posses de menos de 20 escravos: quase 
a metade, na primeira parte do século, e próximo de dois terços, após 1850. A posse 
de dezenas de escravos era mais exceção do que regra. (Versiani e Vergolino, cap 
6) 
 
5. CONCLUSÃO 

 
Os dados examinados acima indicam que em Pernambuco não parece ter 

havido baixo nível de desigualdade no século XIX, nem ter havido melhora na 
distribuição de riqueza que favorece a parcela mais pobre ao longo do século. Essa 
conclusão converge com o que foi encontrado por Mattoso (1992) para a Bahia, e 
Mello (1985) para São Paulo, com uso de dados da mesma natureza.  Observa-se 
que mesmo com as particularidades de cada cidade e região do país, os trabalhos 
que ousaram ir um pouco além do primeiro censo oficial no Brasil, realizado em 
1872, com o uso de inventários, mantêm a mesma resposta quanto ao alto nível de 
concentração de riqueza, Mattoso (1992), Mello (1985). 

O presente estudo visou a contribuir para uma análise mais cuidadosa da 
variação da concentração de riqueza em Pernambuco. Com suas limitações, os 
inventários ainda assim se mostram como uma fonte fidedigna e que permite 
algumas análises sobre a distribuição de riqueza. 

Os valores encontrados ao longo do trabalho confirmaram que durante o 
século XIX, na região estudada, não houve melhora na distribuição de riqueza, e 
desde o início do período havia um considerável nível de concentração de renda. 
No primeiro período considerado, 1800-1839 já era perceptível o quão 
insignificante era a parcela de riqueza dos 50% mais pobres em comparação à 
riqueza global. E recordando que os inventários desconsideram indivíduos tão 
pobres que não têm bens a serem inventariados, pode-se supor com certa 
segurança que o alto nível de desigualdade encontrado é menor do que o que 
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realmente ocorria. Com a passagem do tempo, os dados mostram variações na 
parcela possuída pelos mais ricos, mas não há melhora alguma na situação dos 
50% mais pobres.  

As variações na segunda metade do século na maioria das regiões de 
Pernambuco deixam claro o aumento da participação na riqueza global dos 
intermediários entre os 10% mais ricos e os 50% mais pobres. De modo que houve 
sim, uma redistribuição de riqueza, mas ela não afetou a parcela mais vulnerável 
da população.  

Os índices de Gini estimados a partir das riquezas globais, sem levar em 
conta dívidas, em réis, detalhadas nos inventários reafirmam o exposto acima. Para 
Pernambuco, ao longo de todo o século XIX, o encontrado é um índice de 0.71. 
Quanto mais próximo de um, significa que mais desigual é a sociedade analisada. 
Como foi observado, quando separado em dois períodos, a desigualdade na 
distribuição de riqueza permanece igualmente alta, embora com uma pequena 
redução na segunda metade. É interessante ressaltar que há um aumento do 
montante de riqueza em mãos dos mais pobres ao longo do século, mas não há 
mudança na proporção de riqueza destes. Observou-se com os dados que a riqueza 
total aumentou entre os períodos 1800-1850 e 1851-1888 para todos os estratos, 
mas isto não se refletiu em melhora na distribuição de riqueza entre todos os 
estratos. 

Outro ponto que os dados em inventários possibilitaram investigar foi a 
proporção de dívidas ativas e passivas no decorrer do século. A partir da 
composição dos inventários ao longo dos anos, tentou-se encontrar indícios em 
Pernambuco, do mesmo que Mattoso apresentou quanto a Bahia; uma redução da 
proporção da riqueza que se devia a dívidas, passivas ou ativas, e o aumento do 
uso de outros meios de investimentos e de se obter recursos, ativos financeiros, 
tais como títulos e ações. E o observado foi que houve sim uma redução na 
proporção das dívidas com relação aos ativos totais.  

De toda forma, a análise construída embasada em inventários reforça o 
argumento de que já havia um alto nível de concentração de renda no Brasil no 
século XIX. Levantar evidências de que a desigualdade na distribuição de riqueza 
era um problema no país neste período vai de encontro a teses, como a de 
Williamson (2015), que afirmam que a concentração de renda só se tornou grave 
na América Latina a partir do século XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laboratório de Economia: Monografias 2015 

136 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

ALCÂNTARA MACHADO, J. de.  Vida e Morte do Bandeirante.  Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1980.  (Publicado inicialmente em 1929).  
ANDRADE, Manuel Correia de.   A Terra e o Homem no Nordeste.  6ed.  Recife: Ed. 
Universitária da UFPE, 1998.  (1ª ed.: 1963).]   
BÉRTOLA, L., C. CASTELNOVO, E. REIS & H. WILLEBALD.  An Exploration into the 
Distribution of Income in Brazil, 1839-1939.  Paper presented at the XIV 
International Economic History Congress, Helsinki, Finland 21-25 August 2006 
 ENGERMAN, S. L.; SOKOLOFF, K. L. Factor Endowments, Intitutions, and 
Differential Paths of Growth Among New world economies: A view from Economic 
Historians of United States. In: HUBER, Stephen. How Latin America Fell Behind. 
Stanford University Press, 1997. p. 1–45.  
FRANK, Zephyr L.  Dutra’s World; Wealth and Family in Nineteenth-Century Rio de 

Janeiro.  Albuquerque: University of New Mexico Press, 2004.   
GOLDSMITH, Raymond W. Brasil: 1850-1984: Desenvolvimento Financeiro sob 
um Século de Inflação. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1986.  
JONES, Alice Hanson. Wealth of a Nation to be: The American Colonies on the Eve 
of the Revolution. New York: Columbia University Press, 1980. 
MATTOSO, Kátia M.Q.  Bahia, Século XIX; uma Província no Império.  Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1992.   
MELLO, Zélia C. de. Metamorfoses da Riqueza; São Paulo, 1845-1895. São Paulo: 
Hucitec, 1985.  
MOURA FILHO, Heitor (2006): Câmbio de longo prazo do mil-réis: uma abordagem 

empírica referente às taxas contra a libra esterlina e o dólar (1795-1913). Published 
in: Cadernos de História , Vol. 11, No. 14 (January 2009): pp. 9-34. 
PIKETTY, T.  O Capital no Século XXI.  Trad. M.B de Bolle. Rio de Janeiro: Intrínseca, 
2014. 
VERSIANI, F. R. e J. R. O.  VERGOLINO.  Posse de Escravos e Estrutura da Riqueza 
no Agreste e Sertão de Pernambuco, 1777-1887.  Estudos Econômicos.  São Paulo.  
33(2):353-393,  abr./jun. 2003.  
VERSIANI, Flávio R.  e Luiz Paulo F. NOGUERÓL (orgs.). Muitos Escravos, Muitos 
Senhores; Escravidão Nordestina e Gaúcha no Século XIX.  Aracaju e Brasília: 
Editora da Universidade de Sergipe e Editora Universidade de Brasília (no prelo). 
Capítulos citados: 2, 3 e 6: 
Capitulo 2: Sobre as Fontes: Inventários, Censos e Matrículas (Marcondes, Versiani, 
Noguerol) 
Capítulo 3: Maranhão, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Sul: Inter-relações 
Econômicas e Trabalho Escravo (Marcondes, Versiani, Noguerol, Vergolino) 
Capítulo 6: Estrutura de Posse de Escravos em Pernambuco (Versiani e Vergolinio) 
WILLIAMSON, J. G. Latin American Inequality: Colonial Origins, Commodity 
Booms, or a Missed 20th Century Leveling?   Cambridge, MA: National Bureau of 
Economic Research, 2015. (NBER Working Paper 20915). 
 



PET Economia – PET/ECO 

137 

7. ANEXOS 

 

 

Tabela 1: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em réis 1800- 1819 
Fontes: inventários do Projeto. 

 

 
Tabela 2: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em réis 1820-1839 

Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 
 

Estratos 
Número de 
inventários 

Total riqueza 
por estrato Média 

Proporção 
com 

relação 
riqueza 

total 

10% + 
23 790639994,00 34.375.651,91 73,72% 

50% - 
114 46778255,00 405.820,77 4,36% 

40% do 
meio 

91 236057930,00 2.594.043,19 22,01% 

  
1072555671,00 

 
100% 

Estratos 
Número de 
inventários 

Total riqueza 
por estrato Média 

Proporç
ão com 
relação 
riqueza 

total 

10% + 
49 1.994.947.835,00 40.713.221,12 65,50% 

50% - 
243 168056616 691591 5,52% 

40% do 
meio 

194 882660907 4549798 28,98% 

  
3.045.665.358,00 6.266.801,00 100% 
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Tabela 3: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em réis 1840-59 

Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 
 

Estratos 
Número de 
inventários 

Total riqueza por 
estrato Média 

Proporção com 
relação 

riqueza total 

10% + 
164 27.453.423.667,00 167.398.924,80 67,91% 

50% - 
822 1.130.922.273,41 1.377.493,63 2,80% 

40% do 
meio 

658 11.843.789.918,00 17.999.680,73 29,30% 

 
1644 40.428.135.858,41 24.802.751 

 
 

Tabela 4: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em réis 1860-79 
Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratos 
Número de 
inventários 

Total riqueza 
por estrato Média 

Proporção com 
relação 

riqueza total 

10% + 
92 6.213.365.575,00 67.536.582,34 70,37% 

50% - 
459 468.875.047,00 1.021.514,26 5,31% 

40% do 
meio 

367 2.147.007.613,00 5.850.156,98 24,32% 

  
8.829.248.235,00 9.617.917,47 

 



PET Economia – PET/ECO 

139 

 

Tabela 5: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em réis 1880-1888 
Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 

 

Estratos 

Número de 
inventário

s 
Total riqueza 

por estrato Média 

Proporção 
com relação 
riqueza total 

10% + 
65 

10.654.039.938,0
0 

166.469.374,0
3 62,57905538 

50% - 
324 487.345.465,50 1.508.809,49 2,862540318 

40% do 
meio 

259 5.883.543.902,00 22.716.385,72 34,5584043 

  

17.024.929.305,5
0 26.354.379,73 100 

 

Tabela 6: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em réis 1870-1888 
Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani. 

Estratos 
Número de 
inventários 

Total riqueza por 
estrato Média 

Proporção 
com relação 
riqueza total 

10% + 153 77.640.816.895,00 507.456.319,58 84,49% 

50% - 766 1.001.610.392,91 1.307.585,37 1,09% 
40% do 

meio 613 13.255.176.606,00 21.623.452,86 14,42% 

 1532 91.897.603.893,91 59.985.381,13  
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Tabela 7: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em libras 1800-1819 
Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 

 

Estratos 
Número de 
inventários 

Total riqueza 
por estrato Média 

Proporção 
com relação 
riqueza total 

10% + 49 298.818,39 6.098,33 63,76% 

50% - 244 25.967,95 106,43 5,54% 
40% do 

meio 195 143.850,97 737,70 30,70% 

 488 468.637,30 960,32  
 

Tabela 8: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em libras 1820-1839 
Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 

 

Estratos 
Número de 
inventários 

Total riqueza 
por estrato Média 

Proporção 
com relação 
riqueza total 

10% + 92 712.304,87 7.742,44 70,64% 

50% - 458 53.422,81 116,14 5,30% 
40% do 

meio 367 242.672,52 663,04 24,07% 

 917 1.008.400,20 1.098,48  
 

Tabela 9: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em libras 1840-1859 
Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 

 

Estratos 
Número de 
inventários 

Total riqueza 
por estrato Média 

Proporção 
com relação 
riqueza total 

10% + 23 175.861,32 7.646,14 68,17% 

50% - 113 12.724,12 111,62 4,93% 
40% do 

meio 91 69.407,60 771,20 26,90% 

 227 257.993,04 1.136,53 100% 
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Estratos 
Número de 
inventários 

Total 
riqueza por 

estrato Média 

Proporção 
com relação 
riqueza total 

10% + 
164 2.746.681,84 16.748,06 68,2% 

50% - 
822 101.887,69 123,95 2,5% 

40% do 
meio 

658 1.181.296,29 1.795,28 29,3% 

 
1644 4.029.865,82 2.451,26 100,0% 

Tabela 10: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em libras 1860-1879 
Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 

 
 
 

Estratos 
Número de 
inventários 

Total riqueza 
por estrato Média 

Proporção 
com relação 
riqueza total 

10% + 
152 2.955.047,94 19.441,10 68,51% 

50% - 
759 94.494,21 971,54 2,19% 

40% do 
meio 

607 1.358.118,25 994,23 31,49% 

 
1518 4.313.166,20 2.841,35 100% 

 

Tabela 11: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em libras 1870-1888 
Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 

 

Estratos 
Número de 
inventários 

Total riqueza 
por estrato Média 

Proporção 
com relação 
riqueza total 

10% + 65 1.134.314,81 17.451,00 66,77% 

50% - 324 43.435,47 134,48 2,56% 
40% do 

meio 258 521.062,80 521.062,80 30,67% 

647 1.698.813,08 2.625,68 100% 
 



Laboratório de Economia: Monografias 2015 

142 

Tabela 12: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em libras 1880 - 1888 
Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 

 
 

 
1800-1850 1851-1888 

 
Inventários % Inventários % 

Não possuíam 
ativos 

financeiros 311 29,42% 1019 35,20% 

Com dividas 
ativas 320 30,27% 873 30,16% 

Com dividas 
passivas 426 40,30% 1003 34,65% 

Possuíam ativos 
financeiros 746 70,58% 1876 64,80% 

Total inventários 1057 
 

       2895 

 
Tabela 13: Proporção de inventários com dívidas 

Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 
 

Estratos 
Número de 
inventários 

Total riqueza 
por estrato 

Proporção com 
relação riqueza 

total 

10% + 106 774.731,10 71% 

50% - 528 18.536,90 1% 
40% do 

meio 422 299.809,10 27% 

1056 1.093.077,10 100% 
 

Tabela 14: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em libras 1800 - 1850 
Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 
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Estratos 
Número de 
inventários 

Total riqueza 
por estrato 

Proporção 
com relação 
riqueza total 

10% + 289 9.244.331,74 83% 

50% - 1447 69.341,03 0,6% 
40% do 

meio 1159 1.806.620,74 16% 

2895 11.120.293,51 100 
 

Tabela 15: RIQUEZA GLOBAL (com dívida líquida) em libras 1851 - 1888 
Fontes: inventários do Projeto, Vergolino e Versiani 
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ANÁLISE COMPARATIVA DE ALGUMAS 
VARIÁVEIS DE CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 
 

Jonathan Mpoto1 
 

Orientador: Carlos Alberto Ramos 
 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar e comparar algumas variáveis do 
crescimento econômico da República Democrática do Congo e do Brasil. 
Discutimos algumas teorias de crescimento econômico, como o Modelo de Solow 
e o Modelo Cepalino, para depois discorrer sobre as histórias dos dois países, 
principalmente da República Democrática do Congo. E finalmente comparamos os 
dados. Constatou-se que a taxa do crescimento populacional da República 
Democrática do Congo ficou bem alta em relação à sua taxa de poupança, o que 
colocou o país em uma trajetória de crescimento ruim. É possível observar isso 
pelo PIB per capita do país que decresceu ao longo do tempo. O Brasil por sua vez, 
melhorou a sua situação ao comparar à situação das décadas de 60. Com a taxa de 

crescimento populacional caindo, o Brasil melhorou o seu PIB per capita.  
 
Palavras-chave: Crescimento Econômico, Brasil, República Democrática do 
Congo.  
 
Classificação JEL: E01, E02, N36, N37.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
A comparação entre países, geralmente, é feita entre aqueles que não têm 

as mesmas características, ou seja, a economia, o tamanho e a população são 
diferentes, só para citar algumas variáveis. Assim, com base em que poderíamos 
fazer uma comparação entre países? 

Existem vários fatores que podemos usar para fazer uma tal comparação. 
Sabendo que o governo busca a melhoria dos padrões de vida da população, uma 
variável que vem à mente é o Produto Interno Bruto — PIB—, que é o preço do 
mercado de todos os bens e serviços produzidos em uma dada economia em um 
período do tempo definido. Assim, para ter uma imagem da economia de um país, 
analisamos o PIB deste último.  
 A elevação do PIB no longo prazo é conhecida como crescimento 
econômico. O propósito deste trabalho é analisar algumas variáveis que 
influenciam o crescimento econômico do Brasil e da República Democrática do 
Congo. São muitas variáveis que têm influência no crescimento econômico de um 
país, mas aqui, analisaremos algumas que a literatura identifica relevantes e sobre 
as quais encontramos dados disponíveis. 
 O desenvolvimento do trabalho dar-se-á da seguinte maneira: além desta 
introdução, a seção 2 discute algumas teorias do crescimento econômico no longo 
prazo, principalmente o Modelo de Solow e a Teoria Cepalina. A seção 3 discorre 
sobre a história da República Democrática do Congo para entender melhor alguns 
parâmetros que influenciam as variáveis econômicas. A seção 4 apresenta uma 
breve história do Brasil. A seção 5 analisa os dados recolhidos nos sites confiáveis 
dos órgãos oficiais do Brasil e da República Democrática do Congo. Finalmente a 
seção 6 apresenta a conclusão. 
 
2. O CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 
O crescimento econômico é definido como uma elevação contínua e 

sustentada do produto efetivo de uma economia per capita (Mankiw, 2011). Esta 
definição enfatiza a natureza contínua e sustentada do processo da elevação de 
produto real, uma vez que o crescimento econômico deve ter um impacto sobre os 
padrões de vida das pessoas no decorrer do tempo. Assim, quando se fala do 
crescimento econômico, logo se pensa nos impactos sobre o desenvolvimento 
econômico. Este conceito envolve outros fatores ligados ao bem-estar de um povo. 
No entanto, várias críticas podem ser levantadas contra esta abordagem, em 
particular, por não capturar a distribuição da renda do crescimento dentro da 
comunidade para melhorar o bem-estar individual. Mas neste trabalho, não 
trataremos do problema de distribuição de renda. 



Laboratório de Economia: Monografias 2015 

146 

Para lidar com esta fraqueza, alguns propõem uma definição que permita 
compreender a dimensão do enriquecimento de indivíduos. Assim, o crescimento 
econômico também é definido como um fenômeno que resulta em um aumento 

contínuo e sustentado da renda per capita
�

 com  o produto e  o trabalho. 

 
2.1. Modelo de Solow 

 
2.1.1. O Modelo de Solow tradicional 
 
Muitas análises sobre o crescimento econômico tomam como ponto de 

partida o Modelo de Solow (1956), que explica de onde vem a diferença entre os 
padrões de vida de diversos países. De uma outra maneira, responde a perguntado 
historiador econômico David S. Landes durante uma palestra proferida no 
encontro anual de 1989 da American Economic Association: Por que somos tão ricos e eles tão pobres? 2 

O Modelo de Solow é construído em torno de duas equações: uma função 
de produção e uma equação de acumulação de capital. Antes de apresentá-lo, 
notamos que Solow levantou várias hipóteses. Entre elas, a hipótese de que o 
mundo que consideraremos será formado por países que produzem e consomem 
um único bem homogêneo (produto), a economia está fechada e usa dois fatores 
de produção (trabalho denotado por L e Capital denotado por K). Há concorrência 
perfeita no mercado de bens e serviços e nos fatores de produção. A tecnologia e a 
poupança são exógenas.  

A função de produção descreve como insumos se combinam para gerar 
produto. O insumo é agrupado em duas categorias, capital K e trabalho L e o 
produto será denotado por Y. A função de produção considerada será a função de 
Cobb-Douglas, com retornos constantes de escala (se todos os insumos forem 
duplicados, o produto dobrará): 

 = , = −  (2.1), 
com   entre 0 e 1.  

A outra equação fundamental do Modelo de Solow é uma equação que 
descreve acumulação de capital. Ela é dada por: ̇ = −                                (2.2), 

De acordo com essa equação, a variação no estoque de capital, ̇ , é igual 
ao montante do investimento bruto, , menos o montante da depreciação que 
ocorre durante o processo produtivo, 3. 

O nosso interesse é explicar o crescimento econômico. Para isso, 
usaremos o produto por trabalhador ou o produto per capita. Sendo assim, vamos 
reescrever a nossa função de produção, usando a segunda notação 

                                                                    
2 Ver Landes (1990). 
3Jones (2000). 
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≡ � 

 

(2.3) 

≡   

 

(2.4) 

 
Assim, se dividirmos a equação (2.1) por L, obtemos que:                                 =   (2.5) 
A equação (2.5) mostra que a evolução do produto per capita depende do 

capital por trabalhador.  
Podemos reescrever o capital por trabalhador aplicando logaritmos e 

fazendo derivações. 
 ≡  → log =  log − log  (2.5) → ̇ =  ̇ −  ̇

 
(2.6) 

                                
A taxa de crescimento da força do trabalho é ̇ ⁄ . Uma outra hipótese que 

podemos acrescentar nas citadas acima, é que a taxa de participação da força do 
trabalho é constante e que a taxa de crescimento populacional é dada pelo 
parâmetro n. Se = , ; então a população e a força de trabalho estão crescendo % ao ano4. Esse crescimento exponencial pode ser expresso na relação: =                                                                (2.7) 

 
Tirando os logaritmos e derivando, temos  log =  log → log = + log → �̇� =                        (2.8) 

 
Agora, combinando (2.2) , (2.6), e (2.8), temos: ̇ =  � − − −  = − −  

Assim, ̇ = − +  
 

(2.9) 

A equação (2.9) nos diz que a variação no capital por trabalhador é 
determinada, a cada período, por três termos.  Dois deles são análogos aos da 
equação de acumulação de capital original (2.2). O investimento por trabalhador, 

, aumenta , enquanto a depreciação por trabalhador, , reduz . O termo novo 
aqui é uma redução em  devido ao crescimento populacional. Assim reduzimos ̇  
de . 

                                                                    
4Exemplo citado na página 21, Introdução à teoria do crescimento econômico, Charles I. Jones. 
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Imaginemos que nossa economia é representada pela Figura 2.1, e tenha, 
hoje, o nível de capital per capita . Neste ponto, o montante de investimento por 
trabalhador é superior ao necessário para se manter constante o capital por 
trabalhador, então  aumenta ao longo do tempo. Este fenômeno é conhecido 
como o aprofundamento do capital;   crescerá até atingir ∗, ponto em que  =+ . Assim ̇ = . O capital por trabalhador permanece constante neste 
ponto, chamado estado estacionário. 

O raciocínio oposto vale quando o capital inicial for maior do que ∗, 
observamos então uma queda do capital por trabalhador até atingir o ponto 
estacionário.   

O diagrama de Solow representado na Figura 2.1 determina o valor do 
capital por trabalhador no estado estacionário. 
 

 

 
 

Figura 1: O Diagrama Básico De Solow 
Fonte: Elaboração própria 

 
Então, vamos fazer ̇ =  para determinar o nível estacionário ∗. Temos   ̇ = − + =  implica:  = +   (2.10) 

 
No estado estacionário temos que: → ∗ = +⁄  (2.11) 
De acordo com (2.5),  =   
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Combinando (2.5) e (2.11), temos: 
 ∗ =  [ +⁄ ]  

 
 

− ∗ =  [ +⁄ ]  
 

 

∗ =  [ +⁄ ] �1−� 
 

(2.12) 

 
Dada a equação (2.12), concluímos que o produto por trabalhador ao 

longo do tempo é determinado pela taxa de poupança e pela taxa de crescimento 
populacional. 

Esta equação revela a resposta dada pelo modelo de Solow à pergunta Por que somos tão ricos e eles tão pobres?  Países com altas razões 
poupança/investimento tenderão a ser mais ricos, ceteris paribus5. Esses países 
acumulam mais capital por trabalhador, e países com mais capital por trabalhador 
têm maior produto por trabalhador. Em contrapartida, países com altas taxas de 
crescimento populacional tenderão a ser mais pobres, de acordo com o modelo de 
Solow (Jones e Vollarth, 2015). 

O Modelo de Solow foi um dos primeiros que descreveram o crescimento 
econômico a longo prazo. Resumindo, conforme este modelo, os países conhecerão 
um crescimento maior se investirem mais, ou seja, com uma taxa de poupança 
maior, teremos um investimento maior. Lembre-se que este crescimento vai até 
atingir o ponto estacionário. Também uma menor taxa de crescimento 
populacional permite acumular mais capital por trabalhador e, assim, aumentar a 
produtividade da mão de obra. O Modelo de Solow, desde a sua publicação, se 
tornou canônico na literatura de crescimento econômico. 

Mas logo depois da publicação, começaram a surgir as críticas. A mais 
óbvia é sobre a exogeneidade do progresso tecnológico: não havia uma explicação 
no modelo sobre a origem da tecnologia, que constitui o motor do crescimento 
econômico. 

Os economistas começaram a buscar soluções para este problema e 
muitos propuseram endogenizar o progresso tecnológico. Daí nasceu a teoria do 
crescimento endógeno. 

 
2.1.2. Modelo De Solow Com Capital Humano 
 
Em 1992, Gregory Mankiw, David Romer e David Weil avaliaram as 

implicações empíricas do Modelo de Solow, e observaram que ele precisaria de um 
ajustamento, incluindo assim o capital humano. 

Antes disso, em 1988, Robert Lucas fez a crítica não só do motor de 
crescimento ser exógeno ao Modelo de Solow, mas defendeu também uma maior 

                                                                    
5Expressão latina cujo significado é tudo o mais mantendo-se constante . 
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especificação sobre este motor tecnológico. Falando da diferença tecnológica entre 
países, Lucas argumentou que o verdadeiro objeto em discussão é o conhecimento 
específico de algumas pessoas. 

Lucas (1988) partiu do pressuposto que as pessoas gastam tempo 
acumulando qualificações, como quando os estudantes frequentam a escola. Então 
nessa economia, as pessoas gastam uma fração de tempo  para adquirir 
habilidades, aumentando assim o capital humano. Suponha que as pessoas que 
estão adquirindo habilidades geram o trabalho qualificado  de acordo com: 

 =  � , (2.14) 
 
com  uma constante positiva que representa o aumento na produtividade dos 
trabalhadores para cada parcela de  (fração de tempo). Para observar magnitude 
de   tiramos o logaritmo e derivamos a equação (2.14) com respeito a : 
 =  log

                               (2.15) 

 
O novo produto da nossa economia é obtido substituindo  por  na 

equação (2.1), o que resulta em: 
 = , = −   (2.16) 
 
Este Modelo é similar ao Modelo (2.1), então para resolvê-lo, vamos usar 

as mesmas técnicas empregadas para (2.1). Primeiro,vamos representar as 
variáveis em termo per capita, ou seja dividi-las por , que é o estoque do trabalho 
não-qualificado. Então o produto por trabalhador é dado por: 

 = ℎ −  (2.17) 
 

Já que as equações do produto por trabalhador sem capital humano e com 
capital humano apresentam muitas semelhanças, vamos reportar diretamente a 
expressão da renda no estado estacionário por trabalhador qualificado efetivo, que 
é: 

 ∗ =  ℎ[ + +⁄ ] 1�−1                               (2.18) 

 
A equação (2.18) apresenta semelhanças com o resultado do Modelo de 

Solow.  
Esta última equação resume a explicação pelas riquezas e pobrezas de 

alguns países.  Assim chegamos à conclusão de que alguns países são ricos pois 
têm uma alta taxa em poupança, o que implica uma alta taxa de investimento, e 
gastam um tempo maior para adquirir habilidades (ℎ =  � ), uma alta taxa de 
progresso tecnológico e uma baixa taxa de crescimento populacional. 
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Criticando o Modelo de Solow; Mankiw, Romer e Weil (1992) afirmaram 
que o modelo não fala da verdadeira amplitude dos efeitos da poupaça e da taxa 
de crescimento populacional sobre a renda, embora o modelo fale que dada a 
equação (2.13), o produto por trabalhador ao longo do tempo é determinado pela 
tecnologia, pela taxa de poupança e pela taxa de crescimento populacional.  
Segundo esses mesmos autores, empiricamente a taxa de poupança e do 
crescimento populacional são muito importantes.  

Diante deste fato, eles propuseram acrescentar a acumulação de capital 
humano e o capital físico ao Modelo de Solow. Incluindo essas variáveis, Mankiw, 
Romer e Weil afirmaram que o Modelo de Solow forneceria uma explicação melhor 
do porquê alguns países são ricos e alguns pobres. 

 
2.2. Modelo Cepalino 

 
2.2.1. Modelo Cepalino Tradicional 

 
A concepção originária cepalina postula que a economia mundial está 

composta por dois polos, o centro e a periferia, e que as estruturas produtivas dos 
mesmos diferem de modo substancial (Rodrguez, 1986). A estrutura produtiva da 
periferia se diz heterogênea, para indicar que nela coexistem atividades onde a 
produtividade do trabalho é elevada, como no setor exportador, com outras de 
produtividade reduzida, como a agricultura de subsistência. Ademais, indica-se 
que essa estrutura é especializada, em um duplo sentido: as exportações se 
concentram em um ou em poucos bens primários; a diversificação horizontal, a 
complementariedade intersetorial e a integração vertical da produção possuem 
escasso desenvolvimento, de tal modo que uma gama muito ampla de bens — 
sobretudo manufaturas — deve obter-se mediante a importação. Estas duas 
características fundamentais (a heterogeneidade e a especialização) se definem 
por contraste com aquelas da estrutura produtiva dos centros, que se considera, 
comparativamente, homogênea e diversificada (Rodriguez, 1986). 

As diferenças de estrutura servem de base às distintas funções que cada 
polo cumpre no esquema tradicional da divisão internacional do trabalho. Tais 
funções se refletem em um tipo de comércio internacional caracterizado pelo 
intercâmbio de alimentos e matérias-primas por bens industrializados.  

A concepção básica reconhece a existência de uma diferenciação 
originária6:em certo ponto do tempo, o centro já havia logrado implantar técnicas 
modernas e elevar a produtividade do trabalho em muito maior medida que a 
periferia. Mas esta só adquire realmente suas características diferenciais por meio 
do desenvolvimento para fora. A heterogeneidade e a especialização se conformam 
e se consolidam nessa etapa, onde a periferia cresce primordialmente com base na 
expansão de atividades exportadoras de bens primários. Ao aumentar o nível da 

                                                                    
6A concepção originária postula que a economia mundial está composta por dois polos, o centro e a 
periferia, e que as estruturas produtivas dos mesmos diferem de modo substancial. 
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renda da economia mundial e da própria periferia, o padrão de desenvolvimento 
desta se altera de forma espontânea. 

Os principais traços da evolução econômica a longo prazo do sistema 
centro-periferia podem resumir-se da seguinte maneira: 

 A estrutura produtiva da periferia permanece atrasada. A persistência 
deste atraso a impede de gerar progresso técnico e incorporá-lo à 
produção em medida similar ao centro. Esta disparidade serve de 
fundamento ao postulado segundo, que diz que a produtividade do 
trabalho se incrementa menos no setor primário exportador da periferia 
do que na indústria cêntrica, e que seu aumento médio tende também a 
ser menor na primeira. 

 O atraso estrutural tem um papel-chave na interpretação da tendência à 
deterioração dos termos de trocas. Em última instância, esta se considera 
provocada pela geração contínua de um excedente de mão de obra nos 
setores de baixa produtividade, que pressiona persistentemente os 
salários da periferia e, através deles, os preços de suas exportações 
primárias. 

 Ambos os fenômenos (a diferenciação da produtividade do trabalho e a 
deterioração da relação de troca) explicam porque os níveis de renda real 
média tendem a se diferenciar entre os dois polos do sistema. Por sua vez, 
esta diferenciação contribui para explicar porque as condições de atraso 
da estrutura produtiva periférica não são superadas, mas se perpetuam. 

 No sistema centro-periferia existe, pois, uma tendência ao 
desenvolvimento desigual dos dois polos que o constituem. Desigualdade 
crescente entre os níveis de renda real média, por um lado; por outro, 
desigualdade quanto ao grau de penetração e difusão do progresso 
técnico (homogeneidade) e quanto ao grau de complementariedade 
intersetorial e integração vertical de suas estruturas produtivas 
(diversificação). 

 
Segundo Rodriguez (1986), a principal limitação desta teoria se vincula ao 

fato de que, ao concentrar a análise na transformação da estrutura produtiva, o 
pensamento cepalino deixa de lado (ou só examina lateral e superficialmente) as 
relações entre as diferentes classes e grupos sociais, que são as que, em última 
instância, impulsionam tal transformação. 

A CEPAL argumenta que para crescer a uma taxa superior àquela imposta 
pelos fatores anteriormente mencionados, evitando o desequilíbrio, requer-se, por 
um lado, empreender a elaboração interna de alguns bens industriais e, por outro, 
impedir as importações dos mesmos, assim como de outros bens prescindíveis, de 
modo a satisfazer a demanda de importações induzida pela produção substitutiva 
e, em geral, pelo crescimento da renda (Rodriguez, 1986). A substituição de 
importações deve ser acompanhada por uma mudança na sua composição, dado 
que se faz necessário reduzir a importação de algumas categorias de bens (por 
exemplo, os bens de consumo de fácil elaboração, durante as primeiras etapas da 
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expansão industrial) e aumentar a de outros tipos distintos (como os insumos 
intermediários e máquinas). 

A industrialização era vista como meio de superar a pobreza ou de reduzir 
a diferença entre os países menos desenvolvidos e os países ricos, e de atingir uma 
independência política e econômica através de um crescimento econômico 
autossustentado (Bielschowsky,2004). 

Assim, após as independências dos países africanos por volta de 1960, a 
estratégia de industrialização estava no centro do planejamento econômico destes 
Estados. Seu objetivo principal era o de assegurar a autonomia da economia 
nacional através da criação de um parque industrial de substituição de 
importações e estimular a exportação de produtos agrícolas e mineração para fora 
do continente. 

Rodriguez (1986) afirma que na periferia, a industrialização se inicia em 
condições de especialização primário-exportadora e de baixos níveis de 
produtividade das atividades denominadas heterogêneas, o que impede 
empreender a substituição de importações, de forma mais ou menos simultânea, 
nos distintos segmentos da cadeia produtiva (por exemplo, em bens de consumo, 
bens intermediários e bens de capital). 

 
2.2.2. Modelo Keynesiano 

 
O Modelo keynesiano é uma teoria voltada para a chamada determinação do nível da renda nacional de equilíbrio  no sentido de que a oferta agregada – isto 

é, a produção total de bens e serviços de uma economia – seja igual à demanda 
agregada – ou seja, igual aos dispêndios da coletividade com estes bens e serviços. 
Invertendo o pressuposto da Lei de Say a oferta cria sua própria demanda , a 
abordagem keynesiana afirma que a demanda agregada determina o nível da 
oferta agregada e, consequentemente, o nível da renda de equilíbrio. 

A economia pode estar em equilíbrio mas com desemprego de mão de 
obra e com fábricas produzindo aquém de sua capacidade de produção. Para que 
a economia atinja o nível do pleno, é necessário que a demanda agregada seja 
aumentada através do aumento de qualquer de seus componentes (Foschete, 
2015). 

 Este Modelo Keynesiano não consegue elevar o crescimento econômico, 
pois o modelo explica só como aumentar a demanda agregada. Ora, precisamos de 
uma oferta grande quando aumentamos a demanda. Assim, o Modelo explica só 
um lado para o crescimento.  

O que fazer para aumentar a oferta? De acordo com as teorias cepalinas, 
para aumentar a oferta interna e puxar um crescimento, seria melhor substituir 
importação por industrialização e ter barreiras na economia para assegurar esses 
investimentos. 

A industrialização, projetada tanto como uma multiplicação de atividades 
industriais, tais como processos de transformação e de produção, utilizando 
máquinas, está no coração de todos os desenvolvimentos econômicos (ONUDI 



Laboratório de Economia: Monografias 2015 

154 

1990 /1991). Para os países em desenvolvimento, a industrialização significa mais 
do que simplesmente aumentar a renda e o volume da produção. Constitui uma 
forma de modernizar a sua estrutura primitiva de produção e transformar toda a 
tradição sócio-econômica associada a ela. 

Assim, em muitos países africanos, inclusive no Congo, bem depois das 
independências, nos anos 1960, a estratégia da industrialização estava no centro 
de suas políticas econômicas, com objetivo de garantir a autonomia econômica 
nacional, criando uma capacidade industrial por meio da política de substituição 
às importações, pelas exportações dos produtos agrícolas e mineiros.  

Um elemento capaz de puxar a oferta é o protecionismo da indústria 
nascente. Um dos pioneiros na análise do tema da indústria nascente foi Stuart Mill 
(1965), que afirmou em um de seus livros que o protecionismo poderia ser 
defendido se fosse imposto temporariamente (especialmente em nações jovens e 
em processo de desenvolvimento). Porém, o autor afirma que há uma necessidade 
de que a proteção tenha um limite claro de duração pois deve ser assegurado seu 
gradual decréscimo até que possa ser dispensada pela indústria; e os produtores 
domésticos não podem esperar que a proteção vá muito além do tempo realmente 
necessário para a indústria em questão se tornar competitiva. 

Friedrich List foi o primeiro a analisar o argumento da indústria nascente 
com maior profundidade. No seu livro The National System of Political Economy 

(1960), argumenta que a proteção da indústria nascente deve ser removida 
gradativamente até que esta se torne independente. Ele admite que uma nação 
possa sacrificar parte do conforto presente em nome de uma maior prosperidade 
futura, com firmas mais produtivas. Contudo, ele previne que a proteção seria 
justificável apenas se a nação conseguisse manter a indústria favorecida com 
capacidade de competir com o mesmo grau de eficiência que outras indústrias 
estrangeiras. Afinal, a proteção pode provocar algumas distorções no mercado, por 
isso não deve ser feita sem razão ou fundamento. 

Robert Baldwin (1969) acrescenta que, existindo uma expectativa de que 
uma indústria tenha potencial de vantagem comparativa sobre outras, as firmas 
nesta indústria conseguiriam captar recursos do mercado de capitais para cobrir 
os custos iniciais excessivos, não necessitando de ajuda alguma (problema 
de informação assimétrica). Mas ele não observa a questão de maior aversão ao 
risco do setor privado em relação ao setor público. 

 
3. HISTÓRIA DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 

 
A República Democrática do Congo — também conhecida como RD 

CONGO, RDC, ex-Zaire ou ainda Congo-Kinshasa, para distingui-la do outro país 
que também se chama Congo — é um  país com imensos recursos (EPSP,2005) e o 
segundo maior país africano com uma área de 2 345 000 km². O país fica no centro 
do continente africano e tem 9 países vizinhos. O país possui vários climas, em 
vitude de suas diferentes altitudes. Sendo um país equatorial, a República 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Stuart_Mill
https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_List
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Baldwin&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o_assim%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avers%C3%A3o_ao_risco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avers%C3%A3o_ao_risco
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Democrática do Congo possui a segunda maior floresta tropical do mundo, atrás 
da Amazônia. Esta floresta tropical cobre uma grande parte do país. 

O país possui também o rio Congo com 4700 km, o oitavo maior rio 
mundial. O rio Congo apresenta um ritmo notável: 40.000 m3/s (200.000 m3/s 
para a Amazônia), ou seja, quinze vezes mais poderoso que o Nilo. O rio Congo é 
considerado um dos rios mais profundos do mundo (220 m de profundidade em 
lugares) (Coquet, 2016). O número dos habitantes é 71.246.000 de pessoas, de 
acordo com o último relatório do Instituto Nacional de Estatística do Congo (2015).  

 Além disso, a República Democrática do Congo tem quase 80% das 
reservas mundiais do coltan — conhecido também como ouro azul —, uma peça 
indispensável na indústria eletrônica. O coltan é uma mistura de dois 
minerais: columbite e tantalite. Em português essa mistura recebe o nome 
coulumbite-tantalita. Da coulumbite se extrai o nióbio e da tantalita, o tântalo. Este 
último é um metal de alta resistência térmica, eletro-magnética e corrosiva e por 
tais capacidades seu uso é muito difundido na composição de pequenos 
capacitores utilizados na maioria dos eletrônicos portáteis (celulares, smartfones, 
notebooks, computadores automotivos de bordo, etc). O nióbio é semelhante ao 
tântalo e ambos têm potencial como supercondutores e os dois metais foram e 
continuam sendo fundamentais para a tecnologia relacionada a equipamentos 
eletrônicos (Martineau, 2003). 

Embora possuindo imensos recursos naturais (e talvez por isso mesmo), 
sua história tem sido marcada por acontecimentos trágicos (Fagundes, 2010), pois 
apenas um dia depois da independência em 30 de junho de 1960, começaram 
revoltas internas. Até sua independência, o país era uma colônia da Bélgica. Após 
tornar-se independente, sofreu uma guerra civil e uma ditadura de 32 anos 
(apoiada pelo Ocidente). Um ano antes da saída do mais longevo ditador do país, 
em 1996, começou uma guerra que parou em maio de 1997 e recomeçou em agosto de . Esta guerra é conhecida como a guerra do Congo , a guerra mundial africana  ou a grande guerra da África . )sso porque esta guerra é o 
conflito mais sangrento desde a segunda guerra mundial, com aproximadamente 
6  milhões de mortes (International Rescue Committee, 2008). Esta situação faz com 
que o país esteja em decadência. Desde 2010, a situação tem melhorado, 
apresentando uma taxa do crescimento do PIB de 9,04% a.a em 20147.  

O país se tornou independente no dia 30 de junho de 1960. Logo depois, 
no dia 17 de janeiro de 1961, o primeiro ministro do país foi assassinado. As 
tendências regionalistas e conservadoras dos políticos congoleses daquela época 
levaram o país à guerra civil e as divisões, da forma que o governo controlava 
somente um quarto do Congo. 

No dia 24 de novembro de 1965, o chefe do estado maior — o coronel 
Mobutu Sese Seko — tomou o poder por meio de um golpe. Ele mudou o nome do 
país, de República Democrática do Congo para Zaire, e se notabilizou por ter um 
lugar de destaque durante a Guerra Fria e pelo uso de meios autoritários. O 

                                                                    
7 World Bank. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Columbite&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tantalite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B3bio
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2ntalo_(elemento_qu%C3%ADmico)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
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presidente Mobutu passou 32 anos no poder e durante este período foi apoiado 
pelo Ocidente, e cada vez que seu poder era ameaçado por qualquer revolta 
popular, paraquedistas franceses e belgas vinham em seu auxílio (Ngbanda, 1998). 
Com o fim da Guerra Fria, seu governo perdeu a importância estratégica e a legitimidade .  
 O genocídio em 1994 em Ruanda (confrontos entre hutus e tutsis) acabou 
sendo o estopim para a eclosão do conflito mais sangrento depois da segunda 
Guerra Mundial: a Guerra do Congo. Ngbanda (1998) afirma que este genocídio foi 
planejado para terminar no Congo (RDC), após se iniciar em Ruanda. Isto porque 
quando terminou o genocídio em Ruanda, ou seja, os assassinatos contras os 
tutsis8, milhares de hutus fugiram para o Zaire, hoje RDC — principalmente na 
região de Kivu —, incluindo a população hutu, os políticos, o exercito ruandês da 
época, e os pertencentes à antiga milícia popular interahamwe, que participava do 
massacre. Assim os tutsis uma vez no poder em Ruanda, começaram a pensar em 
uma caça contra os inimigos hutus que se deslocaram para a República 
Democrática do Congo. Daí começou uma rebelião apoiada pelos governos ruandês 
e ugandês, para desestabilizar o presidente Mobutu (Ngbanda, 2004). Foi nesse 
momento (1996) que começou a primeira Guerra do Congo. 
 De acordo com Ngbanda (2004), tudo foi planejado um bom tempo antes, 
nada foi improvisado. Ou seja, o plano de desestabilização da República 
Democrática do Congo foi lançado no assassinato do ex-presidente ruandês 
Juvenal Habiarimana. No entender desse mesmo autor, era claro que o presidente 
que substituiu Mobutu com o apoio de Ruanda e Uganda seria assassinado.  
 Quando Laurent-desiré Kabila se autoproclamou presidente no dia 17 de 
maio de 1997, o país voltou a denominar-se RDC. Logo depois de se tornar 
presidente, Kabila ficou em uma situação difícil, sobretudo devido a alguns erros 
estratégicos e ao não-cumprimento de promessas feitas aos seus aliados tutsis 
ruandeses. Alguns ruandeses tinham cargos importantes na RDC, como por 
exemplo James Kabarebe que era o chefe do estado maior da RDC nessa época e 
que agora é ministro da defesa de Ruanda. Isso não agradou a população. Então, 
para mostrar o poder, Kabila expulsou as tropas ruandesas e ugandeses que 
estavam no país. Logo depois de voltarem aos seus países, começou a Segunda 
Guerra do Congo (1998), que até hoje tem impactos na região. 
 Dois anos após o início do segundo conflito, o presidente Kabila foi 
assassinado, em 16 de janeiro de 2001 e ficou decidido que seu filho, Joseph Kabila, 
tomaria posse. Observa-se que a instabilidade na R.D. Congo começou alguns dias 
depois da independência, o que deu ao exército mais poder, primeiro suspendendo 
as instituições em setembro 19609, e 5 anos depois por meio de um golpe que 
colocou Mobutu no poder e que lá permaneceu de 1965 a 1997. Enquanto isso, o 

                                                                    
8 Os tutsis são um grupo étnico existindo principalmente em Ruanda e no Burindi, mas também nas 
regiões vizinhas, como RDC, Uganda, Tanzânia. Eles representam uma minoria em Ruanda.   
9O coronel Mobutu junto com outros militares suspenderam o Presidente e o Primeiro Ministro da 
República no dia 5 de setembro de 1960. 
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país procurava a experiência de liberalização política por meio das eleições 
democráticas, sem grande sucesso. 

Em 2006, as eleições multipartidárias inauguraram o início de uma era 
democrática na RDC mas, permanecendo a insegurança enfrentada na sua parte 
oriental, causada pela presença de vários grupos armados nacionais e 
estrangeiros. O país ainda sente hoje o legado de um longo período de gestão 
econômica e política não saudável, seguido por uma década de conflitos armados 
que mataram provavelmente mais de 6 milhões de habitantes. 
 

CHOQUES EXÓGENOS 

N° Período Eventos Efeito 

1 1967-1972 Aumento do preço do café, cobre e outros Positivo 

2 1973-1974 Primeiro choque de Petróleo e declínio nos 
preços mundias de metais 

Negativo 

3 1979-1981 Segundo choque de petróleo Negativo 

4 -       1989 Fim da guerra fria Negativo 

5 -       1990 Colapso da mina de kamoto Negativo 

6 Janeiro 2002 Erupção vulcânica Negativo 

7 2006-2007 Aumento dos preços mundiais de minerais  Positivo 

8 2008-2009 Crise financeira internacional Negativo 

 

Tabela 1: Principais Choques Exógenos Na R. D. Congo De 1960 A 2014 
Fonte: Kabuya e Tsasa (2012) 

 
CHOQUES DE SEGURANÇA 

N° Período Eventos Efeito 

1 Julho 1960 Secessão de Katanga Negativo 
2 Agosto 1960 Secessão do Sul-Kasaï Negativo 
3 Setembro 1960 Suspensão das instituições pelas forças 

armadas 
Negativo 

4 Janeiro 1961 Assassinato de Lumumba P.E. 
Morte de Secretário Dag Hammarskjöld, 
em um acidente de avião 

Negativo 

5 Janeiro 1963 Fim da secessão de Katanga Positivo 
6 1963-1965 Insurreição Muleliste, afetando ¾ do país Negativo 
7 1964 Rebelião de inspiração comunista Negativo 
8 Novembro 

1965 
Golpe militar contra o Presidente 
Kasavubu 

Negativo 

9 Julho 1966 Rebelião em Kisangani Negativo 
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CHOQUES DE SEGURANÇA 

N° Período Eventos Efeito 

10 Julho 1967 Motim em Kisangani Negativo 
11 1969 Os movimentos sociais de greves e 

protestos 
Negativo 

12 1971 Os movimentos sociais de greves e 
protestos 

Negativo 

13 1977 Primeira guerra Shaba Negativo 
14 Maio 1978 Segunda guerra Shaba Negativo 
15 1986 Grandes movimentos estudantis Negativo 
16 1990 Movimentos estudantis e distúrbios 

étnicos em Shaba [Katanga] 
Negativo 

17 Setembro 1991 Motins e pillages  Negativo 
18 1993 Abusos; pillages  e conflitos étnicos, 

especialmente no norte da provincia Kivu 
Negativo 

19 Julho 1994 Chegada dos refugiados rwandeses no 
leste do Zaire 

Negativo 

20 1996 Massacre dos tutshis zairenses Negativo 
21 Novembro 

1996 
Início da rebelião no leste do país apoiada 
por Rwanda e Uganda (Primeira guerra do 
Congo) 

Negativo 

22 Maio 1997 Fim da rebelião de 1996 Positivo 
23 Agosto 1998 Início de uma nova rebelião no leste 

congolês (segunda guerra do congo ou 
primeira guerra mundial africana) 

Negativo 

24 Julho 1999 A ratificação de um cessar-fogo em Lusaka 
entre RD Congo partes rebeldes e aliados 

Positivo 

25 Novembro 
1999 

Autorização de uma missão da ONU para o 
Congo [com cerca de 5500 homens] para 
supervisionar o cessar-fogo 

Positivo 

26 Junho 2000 Guerra dos Seis Dias [guerra Kisangani] Negativo 
27 Janeiro 2001 Assassinato do presidente Kabila L.D Negativo 
28 Outubro 2001 O diálogo intercongolês em Addis Abeba Positivo 
29 Abril 2002 A formalização do acordo de Sun City Positivo 
30 Julho 2002 Acordo de paz de Pretória entre a RDC e 

Ruanda 
Positivo 

31 Setembro 2002 Assinatura do Acordo de Luanda que 
formaliza a paz entre Congo e Uganda 

Positivo 

32 Decembre 2002 Assinatura do acordo de Gbadolite pelos 
três grupos rebeldes [MLC, RCD-ML & 
RCD-N] para acabar com as hostilidades e 
permitir que os observadores da ONU 
chegassem às áreas que eles controlam. 

Positivo 
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CHOQUES DE SEGURANÇA 

N° Período Eventos Efeito 

33 Abril 2003 A ratificação do Acordo Global e Inclusivo 
de Pretória a Sun City 

Positivo 

34 Junho 2003 Fim formal da segunda guerra do Congo Positivo 
35 2003-2008 Muitos confrontos armados entre frações 

diferentes: Batalha em Bunia, Guerra de 
Ituri, batalha de Mushake, Guerra Kivu, 
Batalha na região de Sake 

Negativo 

36 Março 2007 Confronto entre as forças de Kabila e 
Bemba: bombardeios, fogo e luta de rua 
em Kinshasa 

Negativo 

37 Janeiro 2009 A operação militar no leste do país entre 
RD Congo e Ruanda para restaurar a paz 

Negativo 

38 2012-2013 A rebelião do M23  Negativo 
 

Tabela 2: Principais Choques De Segurança Na R. D. Congo De 1960 A 2014 
Fonte: Kabuya e Tsasa (2012) 

 
As tabelas acima mostram os principais choques exógenos e choques de 

segurança que afetaram a República Democrática do Congo. Alguns tiveram efeitos 
positivos, mas a maioria efeitos negativos (64,52%). Um bom exemplo, para 
ilustrar a magnitude de alguns efeitos negativos, é a média das mortes da segunda 
guerra do Congo, 1379 por dia (Kalala e Tsasa, 2012) totalizando 
aproximadamente 6 milhões de mortes (International Rescue Committe, 2008). 

 
4. HISTÓRIA DO BRASIL 

 
O Brasil, diferentemente do Congo, não é um país jovem. Teve a sua 

independência em 1822. O Brasil é o maior país da América do Sul e da América 
Latina, com uma área total de 8 515 767 km2. Com essa área é classificado como o 
quinto maior país do mundo em área territorial. O Brasil tem uma população de 
mais de 200 milhões de habitantes. É uma das nações mais multiculturais e 
etnicamente diversas além de ser o maior país lusófono do planeta. O Brasil, assim 
como a República Democrática do Congo, tem vários países vizinhos, faz fronteira 
com todos os países sul-americanos, exceto Chile e Equador. 

O Brasil é um país muito rico também em recursos naturais. Tem, por 
exemplo, o rio Amazonas, o maior rio do mundo tanto em comprimento como em 
termos de volume de água. Tem a floresta Amazônica, reconhecida como tendo a 
maior diversidade biológica do mundo. O país dispõe de uma ampla variedade de 
clima. 

O Brasil não passou pelas mesmas situações que o Congo. Enquanto a RDC 
se tornava independente, o Presidente Juscelino Kubitschek lançava o Plano de 
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Metas (1956-1961). De acordo com a teoria cepalina, o processo de 
desenvolvimento, que envolve a redução significativa do atraso econômico e social 
dos países periféricos em relação aos países centrais, depende, essencialmente, de 
estratégias domésticas promovidas pelos Estados nacionais em articulação com os 
capitais públicos e privados; Então o Plano de Metas procurou realizar a instalação 
de um conjunto amplo e diversificado de setores industriais, modificando 
radicalmente a estrutura produtiva do país. Isto foi realizado por meio da 
expansão dos investimentos das empresas estatais (energia elétrica, petróleo, 
rodovias, portos etc.), das companhias de capital privado nacional (autopeças, 
têxteis, alimentícias etc.) e das corporações multinacionais (setor automobilístico, 
farmacêutico, metal-mecânico), até a construção de uma nova capital, Brasília. 

Nos últimos 60 anos, a democracia e o Estado brasileiros passaram por 
grandes mudanças. Comparando-se a realidade do início dos anos 1960 – antes do 
início do regime autoritário, em 1964–com a atual, notam-se mudanças 
quantitativas e qualitativas significativas naquelas dimensões (IPEA, 2010). 

No Brasil, os últimos 4 anos da República Nova (1961-64), correspondem 
a um período muito conturbado politicamente, em que os efeitos do 
desenvolvimentismo adotado por governos anteriores se expressaram em crises 
fiscais e de setor externo. A taxa média de crescimento foi praticamente nula 
(0,05% a.a.) nestes anos. Assim, a economia brasileira  teve um pequeno 
crescimento a partir de 1964, e só voltou a crescer bastante em 1968. 

Em 1964 começou a ditadura militar, que durou até 1985. No início foi 
marcada por dificuldades de estabilização da economia, a despeito da introdução 
do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), cujos objetivos explícitos 
eram promover a estabilização, reformas institucionais e garantir a retomada do 
crescimento. É melhor ter em mente que as ditaduras da RDC e do Brasil diferem bastante, pois o milagre econômico  brasileiro aconteceu durante esse período, 
milagre porque naquele ano até 1973, o crescimento econômico estava na média 
de 11%, o Balanço de pagamento equilibrado e a inflação estável com tendência de 
baixa. 

Chegando a década de 80, as coisas pioraram: queda nos investimentos e inflação de % ao ano em . Essa década é conhecida como década perdida . Em 1992, durante o processo do impeachment do então presidente 
Collor, ele renuncia e assume o seu Vice Itamar Franco. Em 1994, o plano real foi 
lançado. 

No que diz respeito à democracia brasileira, o período pós 1988 tem 
fomentado e consolidado novas formas de participação popular na formulação e 
controle das políticas públicas (IPEA, 2010). 

 
Depois desse tempo de baixo crescimento, o Brasil voltou a crescer com o 

plano real que teve início em junho 1993, com o Plano de Ação Imediata. No dia 1° 
de julho de 1994, foi lançada a nova moeda real que equivalia a 1 dólar americano. 

No final do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, a economia 
desacelerou um pouco, teve uma taxa de desemprego de 12% (IPEA). Mas quando 
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Lula tomou posso (2003), o desempregou caiu, a inflação ficou baixa também e o 
governou incentivou os programas sociais como o Bolsa Família por exemplo. 

 
5. ANÁLISE DE DADOS 
 

Agora que descrevemos alguns fatos históricos que nos ajudam a entender 
as duas economias, faremos uma análise comparativa de algumas variáveis 
relevantes do crescimento econômico da República Democrática do Congo e do 
Brasil.  

A República Democrática do Congo mostrou um PIB decrescente ao longo 
do tempo. Ao contrário da previsão de um dos fatos estilizados10 de Kaldor, o PIB 
per capita na República Democrática do Congo diminuiu ao longo do tempo. A 
teoria macroeconômica clássica postula que o PIB per capita cresce no longo prazo 
e que, além disso, este aumento pode não ser regular. Podemos dizer que o caso da 
República Democrática do Congo é um paradoxo? Diminuir o ritmo do PIB per 

capita não é um paradoxo, mas a expressão de muitos choques que o país conheceu 
durante o período 1960-2010 como foram mencionados acima.  

Analisando o gráfico abaixo, observa-se que o PIB per capita da economia 
congolesa decresce. Esta conclusão contradiz então um dos fatos estilizados. Por 
exemplo, o PIB per capita de 2006 foi quase 3,6 vezes menor que o de 1960. 

 
 

Figura 2 - O PIB Per Capita Da República Democrática Do Congo De 1960 A 2014 
Fonte: World Bank (2015), Elaboração própria. 

 
Já no caso brasileiro, apesar de apresentar vários choques durante esse 

mesmo período (1960-2014), o PIB per capita do Brasil cresceu bastante. Por 

                                                                    
10O conceito de fatos estilizados, introduzidas por Kaldor, reflete as regularidades que qualquer teoria 
ou Modelo deve, pelo menos, explicar para entender o fenômeno do crescimento econômico. 
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exemplo, o PIB de 2006 foi quase 3 vezes maior que o de 1960. Essa situação é 
oposta à da República Democrática do Congo. 

 

 
 

Figura 3: O PIB Per Capita Do Brasil De 1960 A 2014 
Fonte: World Bank (2015), Elaboração própria. 

 
 Poderíamos analisar os dados desses países em 3 diferentes períodos, ou 
seja, o período de substituição das importações para a industrialização (1960-
1970) , o período da crise (1980-1990) e o período da retomada (2000-2014). 
 Sendo assim,  percebemos que no período de substituição das 
importações, a República Democrática do Congo (RDC) teve uma média de 0,56% 
do crescimento do seu PIB per capita e a do Brasil foi 3,25%.  Já na época da crise, 
a taxa média do crescimento da RDC foi -1,74% e a do Brasil foi 0,30%. Já no 
período de 2000-2014, a taxa de crescimento média da RDC foi de 1,54% e a do 
Brasil passou a ser 2,12%. 

Temos de assinalar que a população congolesa decresceu menos que a 
população brasileira, essa última passou de 2,4% de crescimento ao ano em 1970 
para 0.8% em 2012. Nesse mesmo período, a população da República 
Democrática do Congo passou de quase 3% para 2.7%. As figuras abaixo 
mostram essas evoluções durante o tempo. 
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Figura 4: Taxa Do Crescimento Da População De 1970 A 2012 
Fonte: Unesco (2015), Elaboração própria. 

 
Analisando os dados disponíveis, observamos que a taxa média do 

crescimento da população congolesa no período da crise (1980-1990) estava bem 
alta, ou seja 2,80%, um elemento que fez com que a taxa média do crescimento do 
PIB per capita fosse -1,74%. Nesse mesmo período, a população brasileira cresceu 
a uma taxa de 2,08%. Analisando os dados de 2000-2012, o crescimento da 
população congolesa ficou quase constante com uma taxa de 2,76%; enquanto a 
taxa do Brasil caiu bastante. 

Esses dados explicam o porquê o PIB per capita do Congo caiu ao longo do 
tempo, pois o PIB total da República Democrática do Congo subiu muito até atingir 
uma taxa de 9,04% em 2014 e o do Brasil estava em 0,14%. Mas com a 
desigualdade existente na RDC, esse crescimento alto não se observa na população 
como um tudo.  
 Por outro lado, teve um aumento considerável nos dois países da 
expectativa de vida ao longo do tempo como mostram os gráficos abaixos. 
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Figura 5: Expectativa De Vida De 1970 A 2011 
Fonte: Unesco (2015), Elaboração própria. 

 
País 1980-1990 2000-2011 

R. D. Congo 46,86 47,87 

Brasil 64,56 71,83 

 

Tabela 3: Taxa Média Da Expectativa De Vida Em Anos 
Fonte: Unesco (2015), Elaboração própria. 

 
Como vimos acima, de acordo com o Modelo de Solow, quanto maior a taxa 

de poupança, maior será a sua renda per capitaaté atingir o ponto estacionário. 
Segue-se que, os países que não poupam geralmente são países menos 
desenvolvidos. Assim, torna-se um ciclo vicioso, os países pobres se tornam cada 
vez mais pobres, e os países ricos vão se tornando cada vez mais ricos até atingir 
o ponto estacionário, pois os ricos vão poupar mais e os pobres vão poupar menos. 

Portanto, precisamos dos dados sobre a taxa de poupança de cada 
período. A tabela abaixo apresenta esses dados. 

 
País 1960-1970 1980-1990 2000-2014 

R. D. Congo 9,91 10,80 9,26 

Brasil 19,85 23,26 19,48 

 

Tabela 4: Taxa Média Da Poupança Interna Bruta (% Do PIB) 
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Fonte: Banco Mundial (2015), Elaboração própria. 
 

A tabela mostra que a taxa de poupança da República Democrática do 
Congo e do Brasil dos anos 60 é quase a mesma que a dos anos 2000, lembrando 
que a população congolesa cresceu bastante neste período. Isso se observa 
também pela taxa da fertilidade — nascimento por mulher — da República 
Democrática do Congo e do Brasil (Ver tabela 5 abaixo). 

 
País 1980-1990 2000-2011 

R. D. Congo 6,85 3,44 

Brasil 6,65 2,05 

 

Tabela 5: Taxa Média De Fertilidade Por Mulher 
Fonte: Unesco (2015), Elaboração própria. 

 
De acordo com os últimos dados coletados pelo Unesco, uma mulher 

congolesa tem na média 6,65 crianças, enquanto a do Brasil tem 2,05 crianças. Isso 
explica em boa parte a situação pela qual está passando a República Democrática 
do Congo.  Pois como falaram Mankiw, Romer e Weil (1992), a taxa de fertilidade 
tem influência crucial no crescimento econômico. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)11é a contrapartida do desenvolvimento para além do P)B . Com o )D(, a ONU analisa não apenas o 
crescimento econômico, mas a qualidade de vida que os países apresentam. Hoje, 
o IDH é visto como um dos melhores indicadores para medir o padrão de vida de 
uma nação. 
 

País 1980-1990 2000-2011 

R. D. Congo 0,334 0,577 

Brasil 0,309 0,7249 

 

Tabela 6: Média Do Índice De Desenvolvimento Humano. 
Fonte: Unesco (2015), Elaboração própria. 

 
 
 
 
 

                                                                    
11O IDH é uma medida média das conquistas de desenvolvimento humano básico em um país. Como 
todas as médias, o IDH mascara a desigualdade na distribuição do desenvolvimento humano entre a 
população no nível de país.Os três pilares que constituem o IDH são a saúde, a educação e a renda. 
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6. CONCLUSÃO 
 
O objetivo deste trabalho foi analisar algumas variáveis do crescimento 

econômico do Brasil e da República Democrática do Congo. Para isso, foi preciso 
entender primeiro a história dos dois países para compreender melhor os fatos 
que aconteceram nessas economias. Salientamos a história da República 
Democrática do Congo que teve 116 choques que afetaram negativamente o bem-
estar da população ( Kabuya e Tsasa, 2012) 

A limitação maior que tivemos foi a de ampliar a análise com outros dados 
e a descontinuidade dos dados disponíveis em órgãos oficiais, como Banco 
Mundial e Unesco, sobretudo da República Democrática do Congo.  

Nos dados disponíveis, percebemos que no final da década de 60, os dois 
países tiveram um crescimento rápido. Durante a crise de setenta, as duas 
economias desaceleraram, só que a situação na República Democrática do Congo 
foi bem mais grave. 

Na última década, os dois países melhoraram os seus padrões de vida em 
relação aos anos anteriores. Isso fez com que suas populações desfrutassem uma 
vida melhor. 

Porém, apesar do crescimento econômico que têm tido os dois países 
ultimamente, a diferença no padrão de vida de um cidadão médio congolês é 
diversa da do brasileiro. Portanto, um dos motivos que explica a diferença de 
crescimento econômico parece ter sido a diferença no crescimento populacional 
entre os dois países, pois como foi mencionado acima, a taxa do crescimento 
populacional do Brasil caiu bastante em relação à taxa populacional da República 
Democrática do Congo. Assim, com um aumento da população, o investimento por 
trabalhador se torna insuficiente para manter constante a razão capital-trabalho.  
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Resumo 
 
Este trabalho usa a modelagem insumo-produto para verificar o impacto do setor 
de abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca na 
economia brasileira a partir da Matriz Insumo-Produto do ano de 2013. Além 
disso, mede-se a ligação intersetorial do setor de abate e produtos de carne, 
inclusive os produtos do laticínio e das pescas com os demais setores da economia 
e avalia os efeitos multiplicadores de produto, renda e emprego, dada uma 
variação na demanda final. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil experimentou, em anos recentes, elevações consecutivas do 
produto da economia. Esse período foi marcado por um forte aumento da demanda 
externa por produtos primários que compõem nossa pauta de exportação e, nesse 
contexto, vale destacar o papel do setor carnes, já que o Brasil ocupa posição de 
liderança nas exportações, possuindo o maior rebanho comercial do mundo e se 
posicionando entre os principais produtores, logo atrás dos Estados Unidos e 
seguido pela União Europeia e China (ABDI, 2011). O Sucesso do setor está ligado 
à combinação de ampla disponibilidade de terras com clima favorável.  

Além do mercado interno, o próprio mercado consumidor brasileiro se 
expandiu, sendo um dos maiores demandantes de proteína animal e responsável 
por absorver cerca de 75% de toda a produção nacional. Nas duas últimas décadas, 
o número de frigoríficos no Brasil cresceu 45%, com crescimento concentrado 
entre 2001 e 2005, o que sugere que a expansão da atividade está ligada ao 
desempenho do cenário econômico como um todo (ABDI, 2011). 

Por esses motivos, é razoável supor que esse setor tenha impacto 
significativo sobre o produto nacional e que, como é natural de qualquer atividade 
econômica, esteja relacionado com outros ramos da economia.  

Como ilustração, suponha um abatedouro de bovinos. Neste caso, o gado 
é sua principal matéria prima, em outras palavras, seu principal insumo. Todavia, 
antes de chegar ao frigorífico, foi necessário utilizar vários outros bens e serviços 
que serviram também de insumos à criação dos animais como, por exemplo, 
rações, materiais veterinários, mão de obra, energia elétrica e transporte. Ainda 
assim, a ligação com outros setores da economia não para uma vez feito o abate. A 
partir deste momento, pode ser ofertada a carne como produto final, seja aos 
consumidores, seja como bem para exportação, ou ainda ser utilizada como 
insumo na indústria de alimentos. Esse exemplo denota como os processos da 
atividade econômica estão ligados uns aos outros e indica como a expansão de um 
setor-chave da economia pode ter impacto significativo sobre toda a produção.  

Podemos ver que o bom desempenho do setor de carnes foi acompanhado 
pelo bom desempenho das empresas de proteína animal, fazendo a indústria 
frigorífica brasileira competitiva a nível internacional. O sucesso das duas maiores 
empresas (JBS e Marfrig) advém da estratégia de crescimento através de 
aquisições de outras empresas, o que foi possível graças a recursos oriundos de 
abertura de capital e aplicação de recursos do BNDES (ABDI, 2011). É possível 
verificar o esforço do Banco em auxiliar o processo de internacionalização dessas 
empresas. No caso da JBS, por exemplo, para que ela adquirisse o frigorífico Swift 
Argentina o banco liberou empréstimo de US$80 milhões e entre os anos de 2004 
e 2009, o valor dos empréstimos e financiamentos saltou de R$1,1 bilhão para 
R$9,2 bilhões (Petite, 2010). 

Além do setor de abates, a própria pecuária bovina de corte recebeu maior 
fluxo de créditos em décadas recentes: entre 1995 e 2006, o montante desse 
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crédito cresceu à taxa real de 214,1% (Macedo, 2009), contando com políticas 
governamentais de estímulo ao setor. 

Sob a justificativa de fortalecer as empresas nacionais a fim de criar mais 
empregos, aumentar exportações e gerar inovações (BNDES, 2012), entre 2007 e 
2012, só o BNDES financiou 91 das maiores empresas do país. As operações de 
crédito beneficiaram, inclusive, empresas do setor de abates. Cabe, portanto, 
perguntar qual o impacto que o estímulo a esse setor gera na totalidade da 
economia brasileira.  

O trabalho apresenta a derivação do modelo de insumo-produto e o básico 
da análise de impacto. Na secção seguinte faz-se a discussão de dados e por fim são 
apresentadas as conclusões obtidas a partir do modelo.   
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Derivação do modelo  
 

Representamos na tabela abaixo uma economia que conta com apenas 
duas atividades. No quadrante I temos o consumo intermediário e cada entrada Bij 
mostra a quantidade de insumos que a atividade i vende para a atividade j. A 
demanda final é dada no quadrante II por C (consumo das famílias), I 
(investimento), G (consumo do governo) e X (exportações). Por sua vez, o 
quadrante III apresenta o valor das importações e o valor adicionado por cada 
atividade (salários, impostos sobre a produção, excedente operacional bruto).  
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Tabela 1 – Economia com apenas duas atividades. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
A produção total de cada setor pode ser obtida através da soma do que o 

setor i vende para si mesmo com a soma do que ele vende para os outros setores 
mais a venda para demanda final. Isso corresponde à adição dos elementos da 
linha da tabela de transações.  

Temos que a demanda agregada da economia é dada pela soma do 
consumo das famílias mais o consumo do governo, o gasto das empresas em 
investimento e a demanda externa por exportações. Assim, podemos chegar à 
expressão que indica a demanda final do setor j: 
 

Fj = Cj + Gj + Ij + Ej 

 

Em que: 

 

Setores 

Compras 

Produção 
total 

 
Demanda 

Intermediária 

 
Demanda Final 

Atividade 
1 

Atividade 
2 

C I G E 

V
en

d
as

 Atividade 
1 

I II  
Atividade 

2 

Importações 

III  
 

Impostos 
indiretos 
líquidos 

Valor 
Adicionado 

Salários 
Excedente 

Operacional 
Bruto 

Valor Bruto da 
Produção 
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 Fj corresponde à demanda final; 

 Cj é o consumo das famílias; 

 Gj é o consumo do governo; 

 Ij é o gasto em investimento; 

 Ej é o valor das exportações. 

 
Além de atender à demanda final, parte do que é produzido na economia 

é utilizada durante o processo produtivo para produzir outros bens. Isso equivale 
dizer que parte da produção é utilizada como consumo intermediário. Portanto, 
para obtermos o valor total da produção do setor j precisamos somar o que esse 
setor produz para atender à demanda final mais o que o setor produz para ser 
utilizado como consumo intermediário. Temos então que: 
 =  ∑ +  

 
Em que: 
 

 Xj é o valor da produção; 

 Bij é quanto o setor i vende para o setor j, isto é, cada elemento da tabela 

de transações; 

 Fj corresponde à demanda final. 

 
Alternativamente, é possível obter o valor da produção somando o que 

cada setorj compra de si mesmo com o que ele compra de outros setores da 
economia e bens importados e com o que é pago em valor adicionado e impostos. 
Nesse caso trata-se de uma soma dos elementos de uma coluna e seu valor será 
igual ao da soma em linha. 
 
 

2.2 Coeficiente técnico de produção 
 

Define-se um coeficiente técnico de produçãoaijcomo a relação entre 
insumo consumido em cada atividade e a produção total alcançada por essa 
atividade. Desse modo: =  

 
Rearranjando, teremos: 
 = ×  
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O coeficiente técnico de produção nos diz quanto a atividade j compra da 

atividade i para produzir uma unidade monetária de seu produto final. Utilizando 
essas expressões obtemos:  

 =  ∑ × +   

2.3 Matriz de Leontief  
 

É possível representar a equação (1) usando a notação de matrizes. Seja: 

 Xo vetor coluna cujas entradas representam o valor da produção do 
setor i; 

 Anxn=[aij] a matriz dos coeficientes técnicos diretos 
 f o vetor coluna de demanda final  

 = +  − =  − =  = − −  
 

Chamaremos Z = (I-A)-1f. Logo, teremos 
 =  

 
A matriz Z é a chamada matriz inversa de Leontief ou matriz de 

coeficientes técnicos diretos e indiretos de produção. Cada elemento dessa matriz 
é interpretado como a quantidade que o setor i deve produzir para cada unidade 
de demanda final do setor j, mostrando o impacto direto e indireto de um aumento 
no valor da produção da atividade j sobre a produção da atividade i. 
 

2.4 Indicadores-Síntese de Produção 
 

O objetivo dos indicadores-síntese de produção é sintetizar as 
informações trazidas pela matriz Z de coeficientes técnicos diretos e indiretos. 
Com eles é possível medir o impacto que uma variação na demanda final gera sobre 
a produção de toda a economia. Uma vez definidos os indicadores, teremos uma 
metodologia para identificar setores estratégicos para o crescimento da economia. 
Os indicadores-síntese mais utilizados são os forward linkages e backward likages. 
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2.5 Forward Linkages 
 

O forward linkage diz em quanto vai aumentar a produção de todos os 
setores quando acontece o aumento de uma unidade monetária da demanda final 
para o i-ésimo setor. Corresponde a soma da linha da matriz inversa de Leontief. 
 = ∑  

 
2.6 Backward Linkages 

 

O backward linkage diz o em quanto deve aumentar a produção da 
economia quando acontece o aumento de uma unidade monetária de demanda 
final do setor j. Corresponde a soma da coluna da matriz inversa de Leontief. 
 = ∑  

 
2.7 Índice de Hirschiman-Rasmussem 

 
Para que possamos identificar setores estratégicos para o crescimento da 

economia utilizamos índices normalizados; para isso, obtemos a média das somas 
das linhas e colunas, o que corresponde à média do forward linkage e backward 

linkage. As expressões são dadas por: 
 ̅̅̅̅ =  ∑

 

 ̅̅ ̅̅ =  ∑
 

 
A média total dos coeficientes é: 

 = × ∑ ∑  

 
Definimos então o índice de Hirschiman-Rasmussem como o valor 

normalizado dividido pela média total dos coeficientes. Chegamos assim ao poder 

de dispersão da atividade j, que mostra o tamanho do impacto que uma variação na 
demanda final da atividade j (compradora) tem sobre seus fornecedores: 
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 � = ̅̅̅̅
 

 
Um poder de dispersão acima de 1 indica impactos acima da média da 

economia. Por sua vez, analisando a linha temos a sensibilidade de dispersão, que 
mostra o quão sensível a atividade i é em relação ao aumento da demanda final em 
todas as atividades:  
 = ̅̅̅̅

 

 
2.8 Coeficiente de Variação 

 
Como o cálculo de médias pode ser influenciado por valores muito 

dispersos, para cima ou para baixo da média, utilizamos o coeficiente de variação 
definido como desvio-padrão dividido pela média das linhas e colunas para 
verificar se uma atividade tem impacto uniforme sobre todos os setores, ou seja, 
um coeficiente de variação pequeno e concentrado em torno da média; ou se o a 
impacto do setor é disperso, isto é, apresenta coeficiente com valores grandes. 
 

= √ − ∑ − ∑∑  

 

= √ − ∑ − ∑∑  

 
3. MULTIPLICADORES 
 

3.1 Coeficientes Diretos 
 

Definiremos inicialmente um coeficiente de renda, emprego, impostos, 
valor adicionado etc. como: 
 ̅ =  

 
Em que: 
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 vi é o resultado obtido seja em renda, emprego, impostos, valor 

adicionado, dentre outros, pelo i-ésimo setor. 

 Xié a produção do i-ésimo setor 

Com o coeficiente é possível saber o quanto o setor i gera de salário, 
emprego, impostos valor adicionado etc. quando produz uma unidade monetária 
de seu bem. 
 

3.2 Geradores 
 

Uma vez obtidos os coeficientes diretos vi, é possível estimar, para cada 
setor da economia, o quanto é gerado direta e indiretamente de renda, emprego, 
impostos, valor adicionado, dentre outros para cada unidade monetária produzida 
para a demanda final. Ou seja: 
 = ∑ ̅=  

 
3.3 Multiplicadores 

 
O multiplicador indica quanto é gerado, direta e indiretamente, de renda, 

emprego, impostos, valor adicionado, dentre outros, para cada unidade 
diretamente gerada desses itens. O valor é obtido dividindo o gerador pelo seu 
respectivo coeficiente direto.  No caso do multiplicador de empregos, por exemplo, 
é calculada a quantidade de empregos que são criados, direta e indiretamente, para 
cada unidade de emprego direto criado. A expressão é dada por: 
 =  

 
4. DISCUSSÃO DE DADOS 
 

4.1 Produção e Fator Trabalho 
 

A análise a seguir será baseada na matriz insumo-produto de 68 setores 
estimada por Guilhoto para o ano de 2013. Na Tabela 2 podemos verificar que o 
valor total da produção da economia brasileira foi de R$ 9.090.434 milhões. O setor 
que mais contribuiu para esse número foi o de Comércio por atacado e a varejo, 
exceto veículos automotores (42). Esse também é de longe o maior empregador da 
economia. Logo em seguida vem Administração pública, defesa e seguridade social 
(61); seguido por Construção (40); Atividades imobiliárias (54) e Intermediação 
financeira, seguros e previdência complementar (53).  
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Além de Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores 
(42), os maiores empregadores de fator trabalho são Construção (40); Serviços 
domésticos (63); Pecuária, inclusive o apoio à pecuária (2) e Agricultura, inclusive 
o apoio à agricultura e a pós-colheita (1).  

O setor de Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e 
da pesca (8) obteve uma produção de R$ 208.644 milhões, correspondente a 2,3% 
de toda a produção nacional no período. Esse número coloca o setor na décima 
primeira posição dos maiores produtores do país. Em termos de pessoal ocupado, 
o setor empregou 676.626 trabalhadores, o que equivale a cerca de 0,66% de toda 
a força de trabalho da economia e vigésimo oitavo lugar no ranking. 

 

Setor  
Valor da Produção Pessoal Ocupado 

Ordem Valor  Ordem Valor 

Agricultura, inclusive o apoio à 
agricultura e a pós-colheita 

 
8 265.107 

 
5 6.083.373 

 
Pecuária, inclusive o apoio à 

pecuária 

 
25 

115.344 

 
4 

6.422.856 
 

Produção florestal; pesca e 
aquicultura 

 
60 

29.049 

 
20 

941.887 
 

Extração de carvão mineral e de 
minerais não-metálicos 

 
65 

19.448 

 
55 

146.907 
 

Extração de petróleo e gás, 
inclusive as atividades de apoio 

 
13 

192.840 

 
62 

70.370 
 

Extração de minério de ferro, 
inclusive beneficiamentos e a 

aglomeração 

 
 

36 
78.124 

 
 

65 
56.055 

 
Extração de minerais metálicos 

não-ferrosos, inclusive 
beneficiamentos 

 
 

68 
11.760 

 
 

66 
35.080 

 
Abate e produtos de carne, 

inclusive os produtos do laticínio e 
da pesca 

 
11 

208.644 

 
28 

676.626 
 

Fabricação e refino de açúcar 
 

47 52.724 
 

44 232.800 
 

Outros produtos alimentares 
 

10 224.397 
 

18 1.284.075 
  62.716  180.180 
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Setor  
Valor da Produção Pessoal Ocupado 

Ordem Valor  Ordem Valor 
Fabricação de bebidas 42 50 

 
Fabricação de produtos do fumo 

 
67 15.272 

 
68 19.165 

 
Fabricação de produtos têxteis 

 
50 46.634 

 
29 663.324 

 
Confecção de artefatos do vestuário 

e acessórios 

 
43 

60.567 

 
16 

1.812.183 
 

Fabricação de calçados e de 
artefatos de couro 

 
54 

38.136 

 
33 

554.059 
Fabricação de produtos da madeira 61 25.749 37 424.526 

 
Fabricação de celulose, papel e 

produtos de papel 

 
40 

 
66.502 

 
47 

 
205.613 

 
Impressão e reprodução de 

gravações 

 
64 

21.287 

 
46 

208.523 

Refino de petróleo e coquerias 
 

6 319.082 
 

67 26.144 
 

Fabricação de biocombustíveis 
 

58 32.241 
 

61 92.651 
 

Fabricação de químicos orgânicos e 
inorgânicos, resinas e elastômeros 

 
24 

124.304 

 
60 

97.022 
 

Fabricação de defensivos, 
desinfestantes, tintas e químicos 

diversos 

 
 

41 
63.035 

 
 

59 
100.745 

 
Fabricação de produtos de limpeza, 

cosméticos/perfumaria e higiene 
pessoal 

 
 

55 
35.511 

 
 

52 
150.491 

 
Fabricação de produtos 

farmoquímicos e farmacêuticos 

 
 

48 50.692 

 
 

58 105.440 
 

Fabricação de produtos de 
borracha e de material plástico 

 
 

29 97.053 

 
 

35 506.552 

 
 

33 86.780 
 

27 693.703 
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Setor  
Valor da Produção Pessoal Ocupado 

Ordem Valor  Ordem Valor 
Fabricação de produtos de minerais 

não-metálicos 
 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, 
siderurgia e tubos de aço sem 

costura 

 
 

26 
104.408 

 
 

54 
147.041 

 
Metalurgia de metais não-ferosos e 

a fundição de metais 

 
 

49 49.609 

 
 

57 117.467 
 

Fabricação de produtos de metal, 
exceto máquinas e equipamentos 

 
 

30 92.851 

 
 

25 790.496 
 

Fabricação de equipamentos de 
informática, produtos eletrônicos e 

ópticos 

 
32 

88.197 

 
48 

185.009 
 

Fabricação de máquinas e 
equipamentos elétricos 

 
37 

71.166 

 
42 

265.913 
 

Fabricação de máquinas e 
equipamentos mecânicos 

 
22 

131.325 

 
36 

499.854 
 

Fabricação de automóveis, 
caminhões e ônibus, exceto peças 

 
12 

194.474 

 
45 

209.249 
 

Fabricação de peças e acessórios 
para veículos automotores 

 
31 

89.100 

 
40 

347.083 
 

Fabricação de outros equipamentos 
de transporte, exceto veículos 

automotores 

 
 

52 
42.779 

 
 

56 
133.949 

 
Fabricação de móveis e de produtos 

de indústrias diversas 

 
39 

67.071 

 
23 

834.202 
 

Manutenção, reparação e instalação 
de máquinas e equipamentos 

 
45 

55.016 

 
32 

556.537 
 

Energia elétrica, gás natural e 
outras utilidades 

 
16 

180.886 

 
53 

147.078 
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Setor  
Valor da Produção Pessoal Ocupado 

Ordem Valor  Ordem Valor 
 

Água, esgoto e gestão de resíduos 
 

44 56.737 
 

30 607.614 
 
 

Construção 

 
 

3 627.986 

 
 

2 8.808.155 
 

Comércio e reparação de veículos 
automotores e motocicletas 

 
21 

139.739 

 
12 

2.828.619 
 

Comércio por atacado e a varejo, 
exceto veículos automotores 

 
 

1 822.348 

 
 

1 15.759.192 
 

Transporte terrestre 
 

7 290.078 
 

11 3.674.692 
 

Transporte aquaviário 
 

66 16.016 
 

64 60.895 
 

Transporte aéreo 
 

56 35.430 
 

63 67.528 
Armazenamento, atividades 

auxiliares dos transportes e correio 
 

28 100.401 
 

24 832.185 
 

Alojamento 
 

63 21.312 
 

38 414.051 
 

Alimentação 
 

14 192.196 
 

7 4.654.397 
 

Edição e edição integrada à 
impressão 

 
 

62 21.590 

 
 

51 167.745 
 

Atividades de televisão, rádio, 
cinema egravação/edição de som e 

imagem 

 
 

53 
38.494 

 
 

49 
181.725 

 
Telecomunicações 

18 
160.382 

43 
249.984 

 
Desenvolvimento de sistemas e 
outros serviços de informação 

 
 

27 101.707 

 
 

26 701.864 
 

Intermediação financeira, seguros e 
previdência complementar 

 
5 

444.766 

 
19 

1.124.207 
 

Atividades imobiliárias 
 

4 457.749 
 

39 391.661 
  160.406  1.620.625 



Laboratório de Economia: Monografias 2015 

182 

 

Setor  
Valor da Produção Pessoal Ocupado 

Ordem Valor  Ordem Valor 
Atividades jurídicas, contábeis, 

consultoria e sedes de empresas 
 

17 
 

17 
 

Serviços de arquitetura, 
engenharia, testes/análises 

técnicas e P & D 

 
 

38 
69.319 

 
 

31 
589.652 

 
Outras atividades profissionais, 

científicas e técnicas 

 
 

35 80.404 

 
 

34 517.025 
 

Aluguéis não-imobiliários e gestão 
de ativos de propriedade 

intelectual 

 
 

51 
45.210 

 
 

41 
335.754 

 
Outras atividades administrativas e 

serviços complementares 

 
 

15 182.232 

 
 

9 4.089.460 
 

Atividades de vigilância, segurança 
e investigação 

 
 

57 33.105 

 
 

22 850.968 
 

Administração pública, defesa e 
seguridade social 

 
2 

 
628.194 

 
6 

 
5.479.282 

 
Educação pública 

 
9 252.328 

 
8 4.270.759 

 
Educação privada 

 
34 83.639 

 
14 2.321.981 

 
Saúde pública 

 
20 146.225 

 
15 1.839.563 

 
Saúde privada 

 
19 156.557 

 
13 2.604.866 

 
Atividades artísticas, criativas e de 

espetáculos 

 
59 

31.169 

 
21 

927.199 
 

Organizações associativas e outros 
serviços pessoais 

 
23 

131.179 

 
10 

3.969.881 
 

Serviços domésticos 
 

46 53.656 
 

3 6.571.677 
 

Tabela 2 - Valor da Produção e Número de Trabalhadores Empregados. 
Fonte: Elaboração própria. 
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4.2 Índice de Hirschiman-Rasmussem 
 

Para que possamos identificar um setor-chave, devemos verificar se ele 
possui forte ligação intersetorial. Isto significa que o aumento da produção da 
atividade em questão vai gerar grandes impactos nas demais atividades via 
aumento de demanda. Um forte encadeamento para trás mostra o poder de 
compra do setor e sua capacidade de demandar insumos quando há variação de 
produção. Há trinta e três setores-chave na economia brasileira, ou seja, setores 
com índice de Hirschiman-Rasmussemn maior que um.  

Em primeiro lugar aparece Refino de petróleo e coquerias (19), seguido 
por Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca (8); 
Fabricação e refino de açúcar (9); Fabricação de biocombustíveis (20) e outros 
produtos alimentares (10).  

Em termos de poder de encadeamento para frente, há vinte e um setores 
com índice de Hirschiman-Rasmussem maiores que um. O destaque fica com 
Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores (42). Na sequência 
vem Refino de petróleo e coquerias (19); Transporte terrestre (43); Intermediação 
financeira, seguros e previdência complementar (53) e Agricultura, inclusive o 
apoio à agricultura e à pós-colheita (1). Abate e produtos de carne, inclusive os 
produtos do laticínio e da pesca (8) só aparece na posição trigésima-nona, 
marcando 0,7552961 pontos. Isso indica que o setor não é um grande fornecedor 
de insumos. No entanto, o resultado não deve surpreender visto que os produtos 
desse setor são em sua maioria bens finais, destinados ao consumo das famílias ou 
exportados.  

Somente onze setores apresentam ambos os índices para trás e para 
frente maior que um. São eles: Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 
(17); Refino de petróleo e coquerias (19); Fabricação de químicos orgânicos e 
inorgânicos, resinas e elastômeros (21); Fabricação de defensivos, desinfetantes, 
tintas e químicos diversos (22); Fabricação de produtos de borracha e de material 
plástico (25); Produção de ferro-gusa/ferro ligas, siderurgia e tubos de aço sem 
costura (27); Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 
(29); Energia elétrica, gás natural e outras utilidades (38); Transporte terrestre 
(43); Telecomunicações (51) e Outras atividades profissionais, científicas e 
técnicas (57). Segundo McGilvray (1977) somente esses setores devem ser 
considerados chave porque são os únicos que apresentam os índices de ligação 
intersetorial tanto para frente quanto para trás maiores que um. 
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Para trás Para frente 

Seto
r 
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r 

D
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1 
Agricultura, inclusive o apoio à 
agricultura e a pós-colheita 45 0,90 19,79 5 1,84 5,23 

2 
Pecuária, inclusive o apoio à 
pecuária 40 0,97 12,13 30 0,89 4,88 

3 
Produção florestal; pesca e 
aquicultura 64 0,76 37,22 38 0,77 6,37 

4 
Extração de carvão mineral e 
de minerais não-metálicos 37 0,99 38,30 50 0,69 4,64 

5 
Extração de petróleo e gás, 
inclusive as atividades de apoio 59 0,79 33,90 8 1,72 5,95 

6 

Extração de minério de ferro, 
inclusive beneficiamentos e a 
aglomeração 55 0,80 34,64 43 0,72 5,73 

7 

Extração de minerais metálicos 
não-ferrosos, inclusive 
beneficiamentos 6 1,23 35,69 44 0,71 3,94 

8 

Abate e produtos de carne, 
inclusive os produtos do 
laticínio e da pesca 2 1,35 11,14 39 0,76 3,85 

9 Fabricação e refino de açúcar 3 1,28 37,42 49 0,69 4,08 
10 Outros produtos alimentares 5 1,24 30,25 22 0,93 4,11 
11 Fabricação de bebidas 14 1,14 52,96 46 0,70 4,34 

12 
Fabricação de produtos do 
fumo 22 1,09 42,26 66 0,56 4,38 

13 Fabricação de produtos têxteis 20 1,11 30,18 23 0,93 4,95 

14 
Confecção de artefatos do 
vestuário e acessórios 30 1,02 16,84 63 0,60 4,72 

15 
Fabricação de calçados e de 
artefatos de couro 23 1,09 41,07 61 0,61 4,57 

16 
Fabricação de produtos da 
madeira 28 1,04 37,30 41 0,75 4,97 

17 
Fabricação de celulose, papel e 
produtos de papel 13 1,14 42,01 18 1,05 4,60 
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18 
Impressão e reprodução de 
gravações 35 0,99 33,34 35 0,79 4,85 

19 Refino de petróleo e coquerias 1 1,35 23,44 2 2,45 4,91 
20 Fabricação de biocombustíveis 4 1,26 14,62 53 0,66 3,98 

21 

Fabricação de químicos 
orgânicos e inorgânicos, 
resinas e elastômeros 11 1,15 25,57 7 1,77 4,88 

22 

Fabricação de defensivos, 
desinfestantes, tintas e 
químicos diversos 18 1,12 29,17 17 1,06 4,50 

23 

Fabricação de produtos de 
limpeza, 
cosméticos/perfumaria e 
higiene pessoal 9 1,17 50,06 60 0,61 3,97 

24 
Fabricação de produtos 
farmoquímicos e farmacêuticos 42 0,97 35,99 55 0,63 4,90 

25 
Fabricação de produtos de 
borracha e de material plástico 17 1,12 27,67 12 1,21 4,71 

26 
Fabricação de produtos de 
minerais não-metálicos 21 1,11 14,02 32 0,84 4,53 

27 

Produção de ferro-
gusa/ferroligas, siderurgia e 
tubos de aço sem costura 10 1,16 29,12 13 1,20 4,43 

28 
Metalurgia de metais não-
ferosos e a fundição de metais 7 1,22 30,13 24 0,93 4,33 

29 

Fabricação de produtos de 
metal, exceto máquinas e 
equipamentos 24 1,08 38,54 20 1,02 4,59 

30 

Fabricação de equipamentos de 
informática, produtos 
eletrônicos e ópticos 36 0,99 33,37 37 0,77 5,42 

31 
Fabricação de máquinas e 
equipamentos elétricos 16 1,13 30,85 36 0,79 4,40 
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32 
Fabricação de máquinas e 
equipamentos mecânicos 25 1,08 15,18 28 0,91 4,75 

33 

Fabricação de automóveis, 
caminhões e ônibus, exceto 
peças 8 1,19 35,37 64 0,59 4,00 

34 

Fabricação de peças e 
acessórios para veículos 
automotores 15 1,13 30,42 31 0,87 4,45 

35 

Fabricação de outros 
equipamentos de transporte, 
exceto veículos automotores 27 1,05 45,58 52 0,68 5,04 

36 

Fabricação de móveis e de 
produtos de indústrias 
diversas 34 1,00 32,33 54 0,64 4,67 

37 

Manutenção, reparação e 
instalação de máquinas e 
equipamentos 39 0,98 25,22 15 1,12 4,74 

38 
Energia elétrica, gás natural e 
outras utilidades 12 1,15 15,48 9 1,69 5,71 

39 
Água, esgoto e gestão de 
resíduos 52 0,84 29,30 34 0,80 5,42 

40 Construção 32 1,01 28,58 26 0,92 4,97 

41 

Comércio e reparação de 
veículos automotores e 
motocicletas 49 0,85 36,51 33 0,80 5,47 

42 

Comércio por atacado e a 
varejo, exceto veículos 
automotores 53 0,84 21,05 1 3,52 5,59 

43 Transporte terrestre 26 1,08 22,48 3 2,12 4,80 
44 Transporte aquaviário 29 1,02 18,90 51 0,69 4,79 
45 Transporte aéreo 43 0,92 28,53 45 0,71 4,94 

46 

Armazenamento, atividades 
auxiliares dos transportes e 
correio 48 0,86 23,46 11 1,32 5,44 
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47 Alojamento 46 0,89 37,88 59 0,62 5,06 
48 Alimentação 38 0,98 27,62 47 0,70 4,63 

49 
Edição e edição integrada à 
impressão 33 1,01 29,09 57 0,62 4,55 

50 

Atividades de televisão, rádio, 
cinema egravação/edição de 
som e imagem 41 0,97 18,94 16 1,11 5,35 

51 Telecomunicações 31 1,01 25,23 19 1,04 5,22 

52 
Desenvolvimento de sistemas e 
outros serviços de informação 62 0,78 25,35 29 0,91 6,14 

53 

Intermediação financeira, 
seguros e previdência 
complementar 50 0,85 25,15 4 2,05 6,13 

54 Atividades imobiliárias 67 0,61 24,24 21 1,02 7,45 

55 

Atividades jurídicas, contábeis, 
consultoria e sedes de 
empresas 57 0,79 23,11 6 1,78 6,21 

56 

Serviços de arquitetura, 
engenharia, testes/análises 
técnicas e P & D 54 0,81 19,35 27 0,92 5,87 

57 
Outras atividades profissionais, 
científicas e técnicas 19 1,11 24,35 14 1,17 4,49 

58 

Aluguéis não-imobiliários e 
gestão de ativos de 
propriedade intelectual 61 0,78 24,33 25 0,93 5,92 

59 

Outras atividades 
administrativas e serviços 
complementares 60 0,78 25,41 10 1,42 5,93 

60 
Atividades de vigilância, 
segurança e investigação 66 0,68 24,24 40 0,75 6,62 

61 
Administração pública, defesa e 
seguridade social 63 0,77 24,37 42 0,73 5,91 

62 Educação pública 65 0,70 21,28 65 0,56 6,42 
63 Educação privada 58 0,79 24,17 56 0,63 5,70 
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64 Saúde pública 56 0,80 24,87 67 0,55 5,64 
65 Saúde privada 51 0,85 27,65 62 0,61 5,87 

66 
Atividades artísticas, criativas e 
de espetáculos 47 0,87 22,69 58 0,62 5,26 

67 
Organizações associativas e 
outros serviços pessoais 44 0,92 22,80 48 0,69 4,93 

68 Serviços domésticos 68 0,55 21,69 68 0,55 8,25 
 

Tabela 3 - Índice de Rasmussen-Hirschman. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
4.3 Multiplicadores 

 
O setor de abates apresenta grande capacidade em gerar renda, ficando 

em segundo lugar no ranking dos maiores multiplicadores. A sequência é 
composta em primeiro lugar pelo setor de Refino de petróleo e coquerias (19); 
seguido por Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da 
pesca (8); Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças (33); 
Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros (21) e 
Fabricação de produtos do fumo (12). 

Analisando o multiplicador de empregos, a posição do setor de abates 
ainda merece destaque, ocupando o terceiro lugar no grupo de 68 setores. A maior 
capacidade de gerar empregos é de Refino de petróleo e coquerias (19); seguido 
por Fabricação de produtos do fumo (12); Abate e produtos de carne, inclusive os 
produtos do laticínio e da pesca (8); Extração de petróleo e gás, inclusive as 
atividades de apoio (5) e Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto 
peças (33). 

Resumindo as informações para o setor de Abate e produtos de carne, 
inclusive os produtos do laticínio e da pesca (8) temos a seguinte tabela: 
 
 

Tipo de Multiplicador Ordem Valor 

Salário       2 3,85741 
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Valor Adicionado       1 5,50726 

Pessoal Ocupado       3 10,4443 

Produção       2 2,45592 
 

Tabela 4 - Multiplicadores do Setor de Carnes. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
5. CONCLUSÃO 
 

O trabalho analisou o setor de abate e produtos de carne, inclusive os 
produtos do laticínio e da pesca através da metodologia de insumo-produto e com 
isso obteve seus efeitos multiplicadores de renda, valor adicionado, emprego, 
produção e encadeamento com as demais atividades. De posse desses dados, 
obteve-se respostas a respeito do questionamento sobre a importância desses 
setores para a economia brasileira.  

De fato, o setor de carnes de abate apresentou números relevantes em 
termos de produção, sendo responsável por 2,3% do que é produzido pela 
economia. Além disso, possui forte encadeamento para trás, o quede acordo com a 
metodologia de Rasmussem-Hirschmam, coloca-o como atividade estratégica para 
a economia (RH para trás maior que um). Entretanto, analisando o coeficiente de 
variação, apesar de uma relevância estratégica, o setor de carnes não atinge um 
número relevante de setores por ter um coeficiente de variação alto. 

Em relação aos números de emprego o setor se destaca pelo seu 
multiplicador elevado. O resultado favorável se repte em relação aos 
multiplicadores de renda, valor adicionado e produção; em todas essas categorias 
a posição ocupado nos rankings fica entre as três primeiras. Esses resultados 
indicam que o setor de carnes de abate realmente se trata de um setor estratégico 
e sugerem que os aumentos dos investimentos no setor geram impactos positivos 
na totalidade da economia brasileira. No entanto, é preciso ressaltar que segundo 
a metodologia de McGilvray (977) o setor não é estratégico por não ser um 
fornecedor importante de insumos, isto é, ter um poder de encadeamento para 
frente maior que um. Vale notar ainda que, apesar da grande capacidade de gerar 
empregos, não se discute a qualidade e produtividade dos postos de trabalhos 
gerados. 
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Resumo 
 

A ratificação da 18ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos - que proibiu a 
fabricação, transporte e venda de bebidas intoxicantes - inaugurou um período na 
história americana conhecido como Lei Seca. Resultado de um movimento de 
temperança generalizada durante a primeira década do século 20, a Proibição foi difícil de ser aplicada, apesar de a legislação conhecida como Volstead Act  dar as 
bases legais para a execução do banimento alcoólico. O aumento do contrabando, 
a proliferação de bares clandestinos e a ascensão da violência de gangues e outros 
crimes levaram à diminuição do apoio à Lei Seca no final da década de 1920. No 
início de 1933, o Congresso aprovou uma resolução que propôs uma alteração à 
Constituição: a Vigésima Primeira Emenda que revogaria a Décima Oitava. Ela foi 
ratificada no final desse mesmo ano, trazendo a era da proibição ao fim. Como é de 
extrema importância compreender fenômenos que afetem o bem-estar social, 
principalmente aqueles que geram resultados adversos dos esperados, esse 
trabalho visa a compreender o processo de criação da Lei Seca e suas implicações, 
além de sugerir estudos mais aprofundados nas questões de proibição e 
legalização de drogas. 
 
Palavras-chave: proibição, legalização, Lei Seca dos EUA, consumo de álcool, 
política anti-drogas.  
 
Classificação JEL: N32, N42. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Em 1920, o governo dos Estados Unidos tornou ilegal a venda, fabricação 
e transporte de bebidas alcoólicas com o objetivo de consumo. Também conhecida como Lei Seca , Prohibition  ou Nobre Experimento , a ª emenda da 
Constituição Americana resultou de políticas guiadas em favor da temperança, 
através de organizações de cunho mais conservador além da participação dos 
Progressistas dos dois partidos americanos, os democratas e os republicanos. Esse 
movimento marcou um dos últimos estágios da chamada Era Progressista (1900-
1920). Durante o século 19, o alcoolismo, o abuso de drogas, o vício no jogo e uma 
variedade de outros males sociais e abusos conduziram a população ao ativismo 
para tentar resolver os problemas percebidos na comunidade. Tais 
comportamentos levaram muitas comunidades do final do século 19 e início do 
século 20 a introduzir a proibição do álcool.  

A Proibição teve implicações profundas nas relações econômicas dos EUA, 
gerando um mercado negro e aumentando o crime organizado. A produtividade 
diminuiu no setor de bebidas alcoólicas, antes de proeminência industrial de 
grande escala, mas durante a proibição as bebidas eram conseguidas ou de forma 
caseira ou através de contrabando. Isso acabou gerando um decaimento de 
qualidade do produto, com um aumento da potencialidade do álcool e, 
consequentemente, tornando-o mais prejudicial (THORNTON, 1991). Existem 
muitas contradições com relação ao legado social deixado pela Lei Seca; alguns 
historiadores, como Blocker (2003), dizem que ela reduziu o consumo geral de 
álcool pela metade durante os anos 1920 e que ele se manteve abaixo dos níveis 
pré-Proibição até os anos 1940, sugerindo que a proibição forçou hábitos de 
temperança, pelo menos, temporariamente, mas esse tópico será discutido em 
uma sessão seguinte desse trabalho. Blocker (2006) também afirma que o fracasso 
político do movimento proibicionista é mais atribuível a um contexto histórico do 
que às características da própria Lei Seca. Mas é um fato que a proibição levou a 
consequências não intencionais, tais como o crescimento de organizações 
criminosas, que geraram um aumento da violência e da corrupção. Por isso o Nobre Experimento  – nome dado à política proibicionista - foi perdendo adeptos 
a cada ano, além de gerar uma perda de receita fiscal que o Estado americano viu 
necessária quando a Grande Depressão começou em 1929 (HALL, 2010). A lei foi 
revogada em 1933, época de recessão econômica decorrente da Grande Depressão 
de 1929, em que, entre pressões públicas, o governo americano percebeu que 
necessitava urgentemente da renda decorrente da taxação das bebidas alcoólicas 
e isso seria uma boa justificativa política para se acabar de vez com a Décima 
Oitava Emenda. 

A intenção desse trabalho é dialogar com as visões socioeconômicas no 
que diz respeito à proibição do álcool no período de 1920 a 1933, investigando 
suas causas e consequências. Inicialmente o trabalho explicita alguns conceitos 
econômicos que dizem respeito ao assunto trabalhado: a economia do crime; a 
corrupção e como ela afeta mecanismos sociais; e a proibição e suas consequências 
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econômicas. Na sessão seguinte é feita uma análise histórica, entendendo-se o 
caminho até chegar à Lei Seca, eventos importantes e organizações que tomaram 
a frente do movimento de temperança. Em seguida utilizam-se estudos empíricos 
para comprovar os problemas não intencionais gerados pela Proibição. O trabalho 
finaliza com o panorama histórico gerado pelos anos de proibição e sua 
consequente revogação. 
 

1.1 Economia do Crime 
 
  Inicialmente é interessante começar abordando um pouco da literatura no 
que diz respeito ao crime e a punição. A teoria econômica pode ser utilizada para 
explicar os custos de agir de forma ilegal, o porquê de essas atitudes serem 
escolhidas e como deve ser a punição.  

O início da teoria sobre o crime tem base em teóricos como Thomas More, 
Adam Smith e Frederick Engels (THORNTON, 1991). Bentham (1887), usando sua ética utilitarista, baseada na felicidade da maioria , defendia que qualquer ação 
contra o bem-estar geral deveria ser punida com prisão; mais que isso, dizia que o 
crime era racional, em razão do baixo custo de oportunidade, já que a 
predominância teórica aceita era de que criminosos normalmente advinham de 
condições economicamente vulneráveis. Outra teoria do crime dizia respeito à 
genética e ao ambiente em que se crescia. Características físicas seriam observadas 
como um padrão para cometer crimes (o que deu impulso à teoria da frenologia 
em que se estudava, por exemplo, o tamanho do crânio para determinar 
comportamentos criminosos; hoje é reconhecida como uma pseudociência, mas 
principalmente no século XIX serviu de base para comportamentos racistas, visando a eugenia . 

Becker (1968) utiliza uma análise em que se comparam os benefícios e 
custos. Ademais, mostra que diferentes aplicações das leis vão implicar diferentes 
punições e respectivos recursos demandados. Sendo assim uma resposta ótima 
para combater um comportamento ilegal vai passar também por uma alocação 
ótima de recursos, minimizando as consequências para a sociedade, ao mesmo 
tempo em que torna o custo do crime o mais alto possível dentro dessa resposta 
ótima. 

Tullock (1974) corrobora essa visão e explica que o crime funciona como 
qualquer outro bem: aumentando-se a punição, o custo de agir criminosamente 
cresce, deslocando a curva de demanda para baixo. O autor admite que outros 
indicadores sociais afetam o índice de criminalidade (como desemprego) mas o 
que se encontra dentro do espectro de ação pública são exatamente as punições e 
a força policial.  
 

1.2 Os Males Sociais da Corrupção 
 

A corrupção é uma falha social considerada prejudicial para o andamento 
de mecanismos sociais. Ela pode ser definida no campo legal como uma falha na 
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relação entre o agente e o principal, em que o agente escolhe sacrificar os 
interesses originais de seu principal em função de interesse próprio (um político 
[ou agente] corrupto que aceita propina falha com os seus eleitores [o principal] 
que esperavam um comportamento íntegro, por exemplo) (BANFIELD, 1975).  

Rothbard (1970) vê a corrupção como uma consequência da intervenção 
governamental, sendo que indivíduos no âmbito privado também podem se 
corromper, mas apenas com a interferência do Estado. Rose-Ackerman (1997) 
comenta sobre o papel acelerador das propinas numa burocracia. O contraponto é 
que o início da ação corrupta pode estar na intenção de evitar mecanismos 
vagarosos, mas o oficial que aceitou esse suborno pode perceber um ganho maior 
no uso de seu status de poder e violar outras leis. Em vez de um comportamento 
conivente, uma cultura de ilegalidade talvez tornasse essas ações mais 
condenáveis moralmente. A autora conclui seu estudo dizendo: 

 
Corruption can never be entirely eliminated. Under many 

realistic conditions, it will simply be too expensive to reduce 

corruption to zero. Furthermore, a single-minded focus on 

corruption prevention can have a negative effect on personal 

freedoms and human rights. Such a focus could produce a 

government that is rigid and unresponsive. Thus, the aim is not 

to achieve complete rectitude but rather a fundamental 

honesty in the honesty – and the efficiency, fairness, and 

political legitimacy – of government. (ROSE-ACKERMAN, 
1997) 
 

A corrupção também pode ser vista como um custo da intervenção 
governamental. Benson e Baden (1985) argumentam ser impossível levar um país 
a um nível zero de corrupção e que o ato é um resultado do controle 
governamental sobre os direitos de propriedade. Os autores adaptam a análise de 
Becker (1968) e também assumem que o ato corrupto dependeria dos benefícios, 
custos e probabilidade de ser pego. Benson (1988) também mostrou que a 
corrupção é diretamente proporcional aos recursos direcionados ao policiamento 
e ao número de crimes. 

A lógica por trás do aumento da corrupção decorrente da proibição é a 
seguinte: com a proibição, o risco de ser detectado vendendo o bem ilegal aumenta, 
mas também aumenta o preço do produto proibido. Portanto, do lado ofertante, 
faz sentido oferecer propinas ao executor das leis para se proteger de eventuais 
punições. Com uma receita maior, o contrabandista pode arcar com esse custo a mais. A corrupção é uma função do preço do produto proibido  T(ORNTON, 
1991). Além disso, quanto maior a vigilância, mais a corrupção ganha em vantagem 
comparativa a outros meios de se evitar riscos, como tecnologias e transportes 
mais ágeis e menos detectáveis.  

A literatura também discute as motivações individuais e o meio inserido 
para se cometer um crime como a corrupção. Rasmusen (1996, apud COSTA, 2013) 
desenvolve seu argumento que a punição moral de um crime é menor quando 
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existem outros criminosos em ambientes próximos ao infrator, já que agentes honestos  estariam menos propensos a interagir com o criminoso . Além disso, o 
contágio do crime no ambiente também vai ter importância, já que para se cometer 
crimes mais violentos, como assaltos e invasões de propriedade, os contatos vão 
ter papel importante para cometer esse tipo de infração.  

 
Essa interpretação explica também porque o efeito de 
contágio seria maior para os crimes de furto e roubo de 
automóvel e menor para o de homicídio. Enquanto os 
primeiros exigem um preparo para a invasão de propriedade, 
arrombamento e um meio para vender o fruto da infração, o 
último dependeria menos de conexões sociais para a sua 
execução e mais da motivação do próprio agente. Nesse 
contexto a corrupção surgiria como um crime de alto 
conteúdo social. (COSTA, 2013) 
 

 Estudos também falam que o custo de se cometer o primeiro crime é maior 
do que para continuar cometendo outros. A familiaridade com o ato ilegal torna o 
agente menos pesaroso moralmente (THORNTON, 1991, p.132) 
 

1.3 Economia e Proibição 
 

A proibição de uma atividade é um assunto polêmico, com diversas teorias 
sobre o porquê de proibir e como isso traria benefícios para sociedade. A proibição 
afeta predominantemente o lado da oferta, deslocando sua curva para a direita, 
através da inviabilização das trocas de determinado bem. 

Em uma monografia de Rickett e Woods reunida no livro Prohibitions  
por Meadowcroft (2008), os autores apresentam dois principais argumentos 
econômicos que a proibição aparenta quebrar: primeiro, a economia se baseia em 
premissas individualistas; segundo, a disciplina é predominantemente utilitarista.  O primeiro motivo quer dizer que o indivíduo é o conhecedor do seu 
próprio bem-estar , e pode-se utilizar a escola austríaca para traduzir esse 
conceito. Representada principalmente por Hayek (1937) e Mises (1949), diz que 
a ação humana é voltada para melhorar sua utilidade individual, sob as condições 
de incerteza e conhecimento imperfeito. Outra ideia que também pode ser utilizada para compreender esse princípio individualista é o ótimo de Pareto , em 
que a eficiência (de uma política, por exemplo) é observada quando para a situação 
melhorar para um indivíduo, a mesma situação não pode piorar para outro.  

Já o segundo motivo implica que análises de políticas devem seguir um 
raciocínio de custo-benefício. A situação ótima vai requerer que qualquer custo 
social marginal pelo menos se iguale ao benefício social. Usando da analogia dos 
autores, pode existir um momento em que exista muito trânsito ou muito barulho 
em determinados lugares, mas dificilmente a resposta ótima vai ser extinguir 
totalmente o tráfego.  
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Seguindo a estrutura do artigo dos autores acima mencionados, pode-se 
traçar os seguintes conceitos econômicos relacionados à proibição: 

 
1.4 Processo de Mercado 

 
Os mecanismos de interação social devem se basear em premissas básicas 

de convivência, em que se respeita a liberdade do outro. Portanto as proibições 
quanto a matar, roubar, dar falso testemunho, etc. estão dentro dessas regras. 
Ninguém pode usar da força para obter o que não é seu. Logo, o mercado deve 
funcionar sob instituições de propriedade e de trocas justas. Quanto mais o 
indivíduo tenha empatia com o próximo, menos recursos serão devotados a guerra 
e crimes.  Dessa forma, mesmo com a existência de leis, o custo dos litígios seria 
baixo por raramente serem requeridos. Os mercados funcionam bem quando todos entendem suas regras . A proibição nos mercados, por indução, deve ser 
sobre os métodos utilizados de forma inadequada, como força indevida e fraude, e 
não sobre as atividades-fim e produtos. 

 
1.5 Preferências 

 Existem alguns bens ditos viciantes , como drogas, álcool ou jogos de 
aposta. Esses bens violam algumas premissas da microeconomia, como a que diz 
que o consumidor não está disposto a pagar um preço maior por unidades 
adicionais do bem (uma herança das teorias marginalistas de 1870). Isso implica 
em uma diversificação de sua renda em diversas cestas de bens. Porém, em bens viciantes  isso não é verdade e teoricamente seria possível que o indivíduo 
exaurisse sua renda em apenas um bem já que a demanda é praticamente 
inelástica. Portanto existe sentido em certas limitações nessa espécie de bens, que 
podem ser dadas, por exemplo, através de proibição nacional. A maior dificuldade é conseguir medir se quem ganha  com a proibição equivale a quem perde . )sso 
depende das preferências, custos e benefícios de cada um, além do risco quando 
não se conhece a respectiva suscetibilidade a vícios (algo bastante comum, já que 
só se descobre um vício quando já se está nele). Portanto, pode-se ou não estar 
disposto a abrir mão de um âmbito de sua liberdade em função de um maior bem-
estar social.  

Contudo, a corrente libertária diz que nenhum tipo de proibição forçada 
faz sentido, porque quem teria mais a perder com vícios ficaria longe desses bens, 
enquanto os menos avessos ao risco os usariam. Interessante também notar que 
mesmo quando os interesses individuais são claros, a proibição pode ter 
resultados contraditórios, como o exemplo da proibição de fumar em lugares 
públicos feita em diversos países; depoimentos descontentes de não-fumantes 
foram feitos com relação à restrição de liberdade dessa lei, mas vários fumantes 
agradeceram porque poderiam ter mais facilidade para largar o vício, agora sem a 
influência de outros fumantes em lugares públicos. 
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1.6 Paternalismo 
 Dworkin , na Stanford Encyclopedia of Philosophy , define paternalismo como um comportamento de uma organização ou Estado que limita 

a liberdade ou autonomia de uma pessoa ou grupo com base no que se é presumido como sendo para o próprio bem da pessoa ou grupo . Portanto proibições cabem 
totalmente nesse âmbito, visando ao bem do corpo social. Esse paternalismo 
normalmente decorre da crença de que a pessoa não consegue julgar 
propriamente seu bem-estar. Existem razões claras para que isso aconteça como 
legislações proibindo trabalho infantil e limitando o número de horas trabalhadas 
(a primeira em razão de imaturidade e inexperiência; a segunda, por privilégios de 
mercado do lado do empregador). Porém nem sempre esse é o caso e limitações 
em nome do bem-estar dos indivíduos podem ser tomadas, justificando-se na ignorância  das opções alheias. É claro que a resposta para esse tipo de 
argumento seria investir na disseminação de informações, no intuito de minimizar a ignorância .  

Ainda assim, comportamentos contraintuitivos podem ser observados, 
muito em razão da dificuldade de interpretar informações complexas no que diz respeito a riscos de acidentes, além do conhecido problema da miopia  dos 
agentes econômicos, em que o horizonte temporal em que se planeja é menor do 
que ocorre na realidade (ARTUS, 1995 apud HOLLAND, 1999). As decisões também podem ser influenciadas pela dissonância cognitiva  especificada por Akerloff e Dickens  e definida por Festinger  como uma situação em 
que uma pessoa possui uma opinião ou um comportamento que não condiz com o que pensa de si, das suas opiniões ou de seu comportamento ; em outras palavras, 
quando uma pessoa escolhe uma firma com trabalho dito perigoso, dificilmente 
esse indivíduo será convencido a trocar de empresa, porque acredita que sua 
primeira opção (de trabalhar nessa firma) foi correta. 

Além dessa dificuldade de proibir sem ir contra os reais interesses dos 
agentes, existe a questão da informação. É possível que, de fato, o Estado tenha 
informações agregadas o suficiente sobre os indivíduos de uma sociedade para 
poder tomar decisões desse porte, que acabam por afetar a todos? Hayek (1945) 
acredita convictamente que isso é impossível. A informação de como cada 
indivíduo se coloca na sociedade e suas respectivas preferências são tão dinâmicas 
e específicas que uma agregação de tal porte seria totalmente irrealizável e sempre 
acabaria por prejudicar bem-estar social. Portanto a proibição em termos 
paternalistas é de difícil justificativa no campo econômico. 
 

1.7 Externalidades Negativas 
 

Negociações em geral dizem respeito apenas aos agentes envolvidos nessa troca. Porém, existem situações em que os custos da transação se espalham  
afetando indivíduos alheios a ela. São as externalidades negativas. Para resolver 
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externalidades negativas pode-se recorrer a três predominantes soluções: 
regulação, taxação ou direitos sobre a propriedade. 

Rickett e Woods (2008) exemplificam duas regulações com resultados 
satisfatórios: a proibição da queima de carvão no Reino Unido em 1956 e o 
banimento dos gases CFCs. O primeiro estava prejudicando a saúde dos cidadãos 
ingleses; enquanto o segundo provou-se acelerador da destruição da camada de 
ozônio, aumentando a incidência de radiação prejudicial ao ser humano. Ambos 
tiveram os resultados esperados, com os níveis de doenças respiratórias 
diminuindo no Reino Unido e a comprovação de que a camada de ozônio diminuiu 
seu estado de desintegração, havendo até resultados de reconstituição.  

Porém essa poderia não ser a única solução. Pigou (1924) postulou que 
uma taxação sobre os produtos que geram a externalidade pode ser efetiva para 
diminuir a produção dos bens que provocam as externalidades negativas. Isso 
gera, porém, um alto custo de monitoramento. Nos dois exemplos acima, a 
indicação seria cobrar uma taxa por determinadas emissões de ar poluído e depois 
checar se essas taxas estavam sendo pagas corretamente por cada um que 
poluísse, o que é bastante complexo.  Coase , por sua vez propôs a alternativa dos direitos de propriedade . Se uma propriedade for definida, divisível e defensável  e os custos 
de transação forem relativamente baixos, poder-se-á resolver o problema de 
externalidades através de negociações entre a parte prejudicada e o agente 
causador da externalidade negativa. Entretanto, novamente voltando aos 
exemplos anteriores, para essa solução ser válida seria necessário traçar um 
direito de propriedade sobre o ar limpo, além de utilizar o Direito Penal 
Internacional para resolver litígios no caso dos CFCs. Claramente os custos de 
transação seriam altos. 

Mas a fim de que uma regulação, tal qual a proibição, dê certo em relação 
às suas externalidades, é necessário que existam bens substitutos para o que será 
proibido. Em ambos os casos os substitutos já podiam ser encontrados facilmente 
(caso do carvão) ou estavam em processo de serem finalizados (caso dos CFCs). 

 
1.8 Policiamento e Execução de Leis 

 
Com proibições, advém também a força policial para fazer compelir essa 

política no campo legal. Mas um grande problema para fazer cumprir essas leis é 
observado quando se existe um sentimento de baixa legitimidade por parte da sociedade, podendo gerar uma desobediência civil . Não só isso, mas como a 
demanda pelo bem proibido ainda existe, os produtos seguem circulando, só que 
no mercado negro, e com isso os preços sobem (para compensar o risco de se estar 
agindo de forma ilegal). Em vez de ser revertido em impostos, esse lucro retorna 
aos criminosos, gerando um ciclo vicioso. Além disso, no caso de substâncias 
viciantes, o consumidor tem uma demanda inelástica e o bem não sofrerá 
substituição, o que poderá exaurir a renda do consumidor. A legitimidade de leis 
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gera tanto uma pressão comunitária quanto uma vigilância sobre o cumprimento 
dos contratos sociais 

Thornton (1991) simplifica o argumento explicando que o custo marginal 
da proibição de uma unidade de um produto deve ser igual ao custo do 
policiamento necessário para confiscar esse bem. Portanto, cabe ao executor de 
políticas públicas encontrar o nível ótimo de execução da lei proibicionista, em que 
os custos não superem os benefícios dessa proibição.  

 
2. HISTÓRIA DA PROIBIÇÃO 

 
Seguindo a divisão de Thornton (1991), pode-se dividir o início da história 

da proibição do álcool nos EUA em três momentos: a era colonial, que vai até a 
Guerra Civil que foi de 1861 a 1865; a era do crescimento da cultura de 
temperança, que vai da Guerra Civil até o início do século XX; e a Era Progressiva, 
basicamente 1900-1920. 

 
2.1 Era Colonial 

 
No início da povoação do continente norte-americano, o consumo 

alcoólico era visto como normal exceto em três situações: 
I. A ética puritana continha leis suntuárias que limitavam o 

consumo de álcool e proibiam o consumo de tabaco. 
II. A venda de álcool era proibida para índios, escravos, servos, e 

aprendizes. A intenção era não gerar incentivos para 
comportamentos que diminuíssem a produtividade. Porém, essas 
restrições não atenderam a seu propósito inicial e acabaram por 
se mostrar contraproducentes, com trabalhadores fugindo para 
consumir álcool. 

III. A colônia de Georgia foi organizada como uma sociedade 
experimental por George Oglethorpe para promover a dita 
temperança. Em 1735 restrições foram impostas às bebidas 
destiladas com nível alcoólico acima de 15% e subsídios às 
cervejas. Acabaram por se mostrar inefetivas, gerando 
contrabando de bebidas como o rum. 

Além disso, medidas informais de controle eram comuns, fazendo com que 
o abuso de bebidas alcoólicas fosse inaceitável no meio social, considerado 
prejudicial ao indivíduo. Caso o controle informal fosse inefetivo, medidas 
protecionistas poderiam ser tomadas, como sistema de licenças para a venda de 
bebidas alcoólicas. Corrupção, serviços ruins e produtos inferiores foram alguns 
dos resultados do controle informal.  

O consumo alcoólico era extremamente difundido na época colonial, com 
as porções militares contendo doses de destilados, principalmente o rum. 
Trabalhadores também tinham esse consumo bastante utilizado. Para termos de 



Laboratório de Economia: Monografias 2015 

200 

comparação, o consumo médio de bebidas fortes per capita em 1830 era 
aproximadamente 26 litros, três vezes mais que em 2010 (VON DREHLE, 2010). 

 
2.2 Era da Temperança 

 Já a Era da Temperança  começa com a proeminência dos diversos 
movimentos a favor do controle do consumo de bebidas alcoólicas. Essa resposta 
advém da preocupação com os exageros causados tanto pelo sistema de licenças2, 
quanto pela força econômica que bebidas como o rum tinham. 

Movimentos pioneiros foram observados a partir de 1789, com um grupo 
de 200 fazendeiros em Connecticut, e posteriormente em 1800 e 1808, nos estados 
de Virginia e Nova York, respectivamente (BLOCKER, 1989). Mas o grande marco 
dos movimentos de temperança foi a criação em 1826 da American Temperance  
Society  ATS). A partir de então diversos grupos foram criados, dando força ao 
movimento de temperança. Em 1835 a ATS tinha 1,5 milhão de membros, com 
mulheres compondo 35-60% desse grupo, além da predominância de culturas 
religiosas (BLOCKER, 1989). Ao longo da década seguinte o movimento de proibição, ou seco  dry movement  , começou a ganhar força. Novamente 
seguindo a divisão de Thornton (1991), pode-se observar quatro fases: 

I. Inicialmente pretendia-se conscientizar sobre os perigos do 
excesso de álcool e sua prejudicialidade, dando ênfase às bebidas 
destiladas; 

II. Depois a abordagem tendeu à abstinência, mas ainda focando a 
educação e recomendando meios voluntários. Foi então que os 
movimentos ganharam mais força na sociedade; 

III. A terceira fase foi caracterizada pelo aumento das forças radicais 
dentro do movimento de temperança. Essa facção advogava que 
a melhor estratégia seria a abstinência total de qualquer tipo de 
bebida alcoólica. Os membros se tornaram mais simpáticos aos 
meios coercitivos 

IV. Por fim, os meios coercitivos, iniciados pelo governo, foram 
predominantes no sentido de ser a melhor forma de acabar com 
o mal do álcool na sociedade. 

O ápice dessa ideologia se deu no estado do Maine em 1851, em que a 
manufatura e a venda de bebidas alcoólicas foram totalmente proibidas. Porém, 
em razão de fatores como o cumprimento legal fraco da proibição e a falta de 
legitimidade de algumas leis, a proibição acabou por cair em 1856. Perdendo um 
pouco de força, a proibição foi marginalizada durante a época da Guerra Civil 
Americana.  

                                                                    
2 Esse sistema de licenças consistia de monopólios locais para a venda de álcool em grande parte da 
América Colonial; esses monopólios tinham como objetivo incentivar a produção local, controlar a 
distribuição de álcool e gerar receita ao governo (THORNTON, 1991). 
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O movimento de proibição retorna com força principalmente pelo 
Prohibition Party  (Partido Proibicionista), fundado em 1869, e a criação do 

Woman’s Christian Temperance Union , ou WCTU  (União de Temperança das 
Mulheres Cristãs), em 1874. Nesse ano os norte-americanos gastavam mais de 1 
bilhão de dólares por ano em álcool, 4 vezes o que gastavam com educação 
(SNOWDON, 2011). Enquanto o partido foi responsável por trazer a proibição ao 
âmbito político, as organizações de mulheres introduziam o tema de modo mais 
social. O principal motivo das mulheres advinha da crença de que seriam elas as 
principais beneficiárias da diminuição do excesso alcoólico, já que era predominantemente um problema masculino , acabando por prejudicar as 
donas-de-casa através do abuso por parte dos maridos (RUTH, 1981). O 
movimento sufragista também teve sua importância. Enquanto nativistas e 
proibicionistas apoiavam o voto feminino, sufragistas apoiavam a lei de proibição 
(Grimes, 1967), gerando assim uma troca de favores e criando influências em 
diferentes âmbitos políticos.   

O historiador Edward Behr defende que o principal motivo para que a 
proibição tenha sido o divisor político na época após a abolição da escravatura, foi 
que não existiam outras grandes mazelas capazes de fazer isso:  

 
No wars, no major social upheavals, no immediate, 

overwhelming cause around which public opinion might be 

mobilised in the interested of justice and freedom. The 

prohibition issue became America’s lasting obsession largely by 
default. (BEHR, 1998, p. 18) 

 

Christopher Snowdon também argumenta que algumas estatísticas 
quanto ao consumo de bebidas alcoólicas eram relativamente altas, mas isso não 
significava que a nação norte-americana estivesse passando por uma crise 
nacional. De fato, uma pesquisa acadêmica feita em 1890 estima que metade da 
população masculina fosse de consumidores ocasionais de bebidas alcoólicas, um 
quarto era moderado e 5% eram, de fato, consumidores exagerados. E por mais que o movimento seco  de fato usasse muitos indicadores para provar o problema 
alcoólico, admitia-se que o problema de intemperança não era necessariamente 
exclusivo dos estadunidenses. Por exemplo, em um panfleto do Partido Proibicionista, intitulado An Adequate Remedy for a National Evil  Um Remédio 
Adequado para um Mal Nacional  lia-se:  

 
Not that we are more drunken than some other nations, or that 

we as a people have no other vices. But this is the darkest stain 

upon our Christian civilization, and the chief hindrance to our 

social and financial prosperity. (RUSSEL, 1872, p. 3) 

 

Após a Guerra de Secessão, observou-se a volta de um aumento do número 
de saloons  em todo o país americano. Foi nesse cenário que nasceu a Anti-Saloon 

League  (ASL) em 1895. Somando-se às outras duas organizações (Partido 
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Proibicionista e a WCTU), foi a principal defensora da proibição nos anos 
seguintes. Sua estratégia era como se segue: 

 
The object of the League is the extermination of the beverage 

liquor traffic  (...) The League pledges itself to avoid affiliation 

with any political party as such and to maintain an attitude of 

strict neutrality on all questions of public policy not directly and 

immediately concerned with the traffic in strong drink. 

 

 A ASL foi o braço forte no meio social; mostrando-se mais pragmática que 
os movimentos anteriores, era mais organizada que a WCTU e mais forte no 
cenário político do que o próprio partido proibicionista que teve pouca 
legitimidade. A Liga tinha uma grande dose de burocracia e forte influência 
religiosa e era financiada predominantemente por doações privadas e pessoais. 
Rumbarger (1989), Thornton (1991) e Snowdon (2001) apresentam a mesma 
estratégia política utilizada pela Anti-Saloon League : através da coerção de 
políticos que se demonstravam contra a proibição, o movimento foi ganhando 
espaço no âmbito público. Suas táticas eram amplamente criticadas, pois 
utilizavam o ambiente das igrejas para fazer propaganda política do movimento. 
Alguns historiadores, como Rumbarger (1989), argumentam que o poder da Liga 
não era consistente, mas que teve sim papel importante na luta contra o álcool, já 
que tinha ramos em diversos estados e mostrou algo crucial que foi uma luta que 
toda a sociedade americana podia apoiar: o fim dos saloons . 
 

2.3 Era Progressiva 
 

Nos anos seguintes diversos avanços em legislações foram observados, 
como mudanças trabalhistas e reformas monetárias. Duas emendas ajudaram a causa seca : a décima sexta, de , e a décima nona, aprovada em  
(OKRENT, 2010). A 16ª Emenda dos EUA substituiu o imposto vindo das bebidas 
alcoólicas por um imposto federal sobre a renda. Já a 19ª Emenda permitiu o voto 
feminino, e como dito antes, existia uma clara troca de favores entre as causas 
sufragistas e a proibicionista, e vice-versa.  

Muitos argumentos econômicos também foram utilizados para justificar a 
proibição. Thornton (1991) defende que um pilar da defesa desses argumentos 
começou com a criação da American Economic Association em 1890. Os 
economistas que se reuniram ali tinham fortes influências puritanas causadas por 
suas criações religiosas. Um dos membros fundadores foi Simon N. Patten. Grande 
apoiador do movimento proibicionista ainda nascente, Patten dizia que, naturalmente, sociedades mais sóbrias  iriam se sobressair na disputa 
econômica. Sociedades que utilizavam muito álcool acabariam por ter menos 
competitividade, gerando uma vitória do movimento anti-alcoolismo.  
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Timberlake (1963) também cita o Committee of Fifty , um comitê 
formado em 1899 por líderes civis e empresários,  como outra fonte de suporte à 
Proibição: 

As more things are done with machinery, ... as implements of 

greater precision and refinement take the place of cruder ones, 

as the speed at which machinery is run is increased, the 

necessity of having aclear head during the hours of labor 

becomes imperative, and the very conditions of modern 

business life necessitate sobriety on the part of the workers 

  

Em junho de 1917, os EUA entraram na Primeira Guerra mundial e a ASL 
começou a mostrar sua força através de influência no setor legislativo: conseguir 
que a lei que determinava as rações mandadas aos soldados fosse proibida por conter excesso de trigo , o que poderia facilitar a feitura de cerveja. O presidente 
da época, Woodrow Wilson, teve que negociar com a Liga. A resposta veio em tom 
de chantagem, dizendo que liberariam a lei somente se o presidente banisse a 
venda de bebidas destiladas. E assim fez o presidente (OKRENT, 2010) 

Além disso, no início do ano de 1917, a Décima Oitava Emenda foi redigida, 
proibindo a manufatura, venda e transporte de bebidas alcoólicas. No fim do 
mesmo ano, a emenda já tinha sido aprovada e aguardava a assinatura ratificadora 
dos estados americanos. Em janeiro de 1919, Nebraska foi o último estado a 
ratificar a emenda, tornando a proibição, finalmente, real, através do Volstead 
Act . Esse último foi a lei que traçou os limites e as obrigações quanto às bebidas 
alcoólicas. O concebedor e redator da lei foi Wayne Wheeler, membro da Anti-
Saloon League , demonstrando assim o sucesso do movimento de temperança e a 
força das organizações pró-proibição. 

 
3. OS RESULTADOS EMPÍRICOS 

 
3.1. Consumo de Álcool 

 
Por envolver uma atividade ilegal, estudos sobre a quantidade de álcool 

consumida na época da proibição são imperfeitos; não existia órgão de controle 
que computasse esses números. Não só isso, mas na literatura existe um debate 
intenso quanto a esse tema. Por exemplo, Towne (1923) relata que a maior 
indústria de seguro de vida relatou um aumento de 50% em mortes por 
alcoolismo, enquanto Locker (2006) diz que o consumo de álcool caiu para a 
metade do nível pré-Proibição depois da revogação da Décima Oitava Emenda. Em 
razão disso, pesquisas tentam usar proxies para controlar o efeito do consumo. 
Duas dessas pesquisas serão apresentadas a seguir.  

 Miron e Zwiebel (1991) usam mortalidade, saúde mental e estatísticas 
relacionadas ao crime para estimar o consumo de álcool. Para isso os autores 
usaram a taxa de mortalidade por cirrose hepática, a taxa de mortalidade por 
alcoolismo, o número de pacientes per capita internados pela primeira vez com 
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psicose alcoólica e a taxa de prisões por embriaguez como proxies para o consumo 
de álcool. A equação econométrica abaixo relata essa relação: 

 ln = + + ln +  

 

Com  sendo o consumo de álcool,   uma medida de tempo e  uma das 
quatro séries de dados descritas acima. A equação é utilizada entre os anos de 
1900 a 1950, excluindo o período de 1920 a 1935, já que os dados são inexistentes; 
os parâmetros encontrados, são então utilizados para estimar o consumo entre 
1920 a 1935. O estudo utiliza uma relação log-linear em razão das restrições 
naturais de que o consumo nulo de álcool deve implicar zero mortes por 
alcoolismo, zero psicoses alcoólicas e zero prisões por embriaguez (mesmo que o 
mesmo não possa ser dito sobre cirrose hepática). Essa relação também é utilizada 
visando a captar o desenvolvimento dos tratamentos de doença, como mais 
admissões por psicose alcoólica e melhoria da tecnologia para tratamento de 
cirrose. Os autores comentam que usar dados defasados não se mostra significante 
em nenhuma das séries, inclusive para cirrose, o que pode ser um pouco contra-
intuitivo, já que a cirrose deveria aparecer em alcoólatras recorrentes. Porém, 
existem estudos que mostram uma diminuição do número de mortes por cirrose 
logo após o início da Lei Seca, o que também corrobora essa tese. As estimativas 
obtidas através da regressão se encontram na tabela abaixo. 
 

 
 

Tabela 1: Estimativas da regressão de Miron e Zwiebel (1991) 
 
 
Os quatro resultados obtidos das séries têm comportamentos 

semelhantes: abaixam em torno de 20% a 40% logo após a proibição e em seguida 
sofrem um salto. Nos últimos anos da Proibição os números de mortes por cirrose, 
prisões por embriaguez e psicose alcoólica estimam um consumo de 50% a 70% 
do nível pré-Proibição, enquanto o número de mortes por alcoolismo estima 
apenas um pequeno aumento no consumo. Esse resultado pode advir de uma pior 
qualidade da bebida, gerando todos esses problemas de saúde. 

Variáveis Dependentes Período Constate Tempo Consumo de Álcool R²

Mortes por cirrose 1900-1950 2.560 -.007 .619 .924

(.046) (.001) (.046)

Mortes por alcoolismo 1900-1950 2,366 -.027 .802 .902

(.221) (.002) (.344)

Prisões por embriaguez 1910-1929 4.186 .013 .902 .933

(.345) (.007) (.076)

Psicose alcoólica 1910-1940 .691 .008 .949 .794

(.123) (.002) (.078)

1. O erros calculados através de Newey West se encontram em parênteses

2. O consumo de alcóol é medido em galões de álcool puro per capita

Fonte: Miron e Zwiebel (1991). Elaboração própria 
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Figura 1: Estimativa do Consumo de Álcool de acordo com as respectivas séries. 

Fonte: Miron e Zwiebel (1991).  

 
O trabalho conclui com considerações quanto a pouca diferenciação de 

consumo se comparado ao aumento de preço (por motivos já comentados no início 
do trabalho) e aborda os benefícios de uma legalização frente a uma proibição com 
pouca alteração no consumo; esses benefícios incluem: eliminação da violência 
relacionada a guerra de lucros relacionada a bens contrabandeados, uma redução 
no número de overdoses advindas de drogas impuras, redução de roubos e 
assaltos cometidos por viciados que pagam preços exorbitantes, a estabilização das lutas contra grandes chefes  de drogas na América Latina, diminuição da 
transmissão de AIDS por agulhas contaminadas e o desafogamento  do sistema 
de justiça criminal. 

Dills, Jacobson e Miron (2004) aprofundam o estudo sobre as prisões por 
embriaguez como proxy para o consumo de álcool, usando dados desagregados e 
controlando efeitos que possam interferir no resultado das prisões, como políticas 
de controle antes de 1920, fatores demográficos, impostos e condições 
econômicas.  
 A princípio comparam-se as estatísticas de consumo com os dados de prisões por embriaguez. Os dados de prisões são da Moderation League  ML , 
uma organização anti-Proibição, e da World League Against Alcoholism  WL , 
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uma organização pró-Proibição; os dados de consumo são do estudo de Dills e 
Miron (2004). A Figura 2 abaixo mostra a relação entre esses dados: 

 
 

Figura 2: Comparação entre dados de consumo e prisões de acordo com as 
diferentes organizações. 

Fonte: Dills e Miron (2004) 

 
A correlação entre as prisões e o consumo são altas: 0,95 (p-valor de 

0,0037) para a série da ML e de 0,89 (p-valor=0,0006) para a série da WL, 
demonstrando que as prisões por embriaguez servem como uma boa proxy.  A regressão foi feita com os seguintes efeitos controlados: a variável state prohibition  que assume o valor de ,  no primeiro ano em que o estado adotou a 
proibição, 1 nos anos com a proibição já aplicada em nível estadual e 0 quando a 
proibição não foi aplicada pelo estado; uma dummy para a proibição precoce  
(1920-1922); uma dummy para a proibição em estágio mais avançado (1923-
1925); O PNB real per capita; a fração da população entre 15 e 24 anos; e a taxa de 
imposto federal sobre álcool em estados que ainda não haviam aplicado a 
proibição.  

Observa-se que o coeficiente sobre a proibição precoce  é sempre 
estatisticamente significativo. Ambos os conjuntos de dados indicam que a 
proibição reduziu prisões em cerca de 20-30%. O coeficiente da Proibição tardia  
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é sempre pequeno, frequentemente positivo e nunca estatisticamente 
significativo. A Proibição do período da 1ª Guerra entra negativa e 
significativamente nas regressões, com um efeito médio de cerca de 12%.  

Segundo os próprios autores: 
 

These results suggest that Prohibition had a substantial short-

term effect but roughly a zero long-term effect on drunkenness 

arrests. (...) The chief issue in interpreting the results is whether 

enforcement of drunkenness laws changed when state or 

national prohibitions took effect. (...) The results presented here 

cannot, therefore, resolve the fundamental problem that 

confronts the use of proxies to study Prohibition’s impact on 
alcohol consumption. The fact that different proxies tell the 

same story, however, is at least suggestive of a limited effect of 

national Prohibition on alcohol consumption. 
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Figura 3: Resultados da Regressão de Dills e Miron (2004) 

Fonte: Dills e Miron (2004).  
 

Por mais que seja um debate polêmico e ainda sem resposta certeira, 
percebe-se que o consumo de álcool durante a proibição não teve o efeito de anular 
o consumo do bem. Isso gerou uma demanda reprimida que foi atendida por 
infratores da lei que muitas vezes já eram envolvidos com outro tipo de atividade 
ilegal e agregaram o contrabando a seu portfólio . 
 

3.2. Crime 
 

Como visto na sessão anterior, a proibição não veio acompanhada da dita 
temperança. A demanda por bebidas alcoólicas ainda existia, o que abriu espaço 
para um mercado negro de bebidas. O contrabando envolvia uma rede complexa 
de negociações, além de violência. A bebida vinha das indústrias canadenses de 
bebidas destiladas e encontrava seu caminho através de Michigan e Ontário. 
Existia uma força policial, visando combater a atividade ilegal, mas acabou por 
apenas gerar uma batalha armada entre os contrabandistas e a Guarda Costeira 
americana. As bebidas de contrabando eram geralmente falsificadas; na verdade 
estima-se que o n’mero de bebidas de qualidade  vendidas supera o n’mero real 
de bebidas contrabandeadas 10 vezes (WELSKOPP, 2013). O que acontecia segue 
a seguinte lógica: notícias quanto às perseguições de contrabandistas eram 
amplamente divulgadas, o que deixava o consumidor com a impressão de que a 
quantidade entrada era suficientemente grande; quando um consumidor 
encontrava um vendedor, esse último se aproveitava desse conhecimento prévio 
do demandante para cobrar um preço alto,como se a bebida de fato fosse de 
qualidade, quando na verdade a bebida vendida era algo caseiro, feito, por 
exemplo, em uma banheira (o bathtub gin  ou mesmo diluída.  )sso funcionava porque essa economia escondida  acontecia através de monopólios territoriais controlados por sindicatos de crime . Essas gangues 
entravam no mercado de forma violenta: quando contrabandistas tentavam entrar 
em determinados territórios eles eram atacados por membros dessas 
organizações criminosas, muitas vezes incluindo assassinatos; após esse contato, 
essa mesma gangue que atacou o transporte de contrabando oferecia proteção. 
Somado a isso, as organizações tinham pequenas gangues de rua que protegiam 
seus territórios e contatos com políticos e policiais corruptos, assegurando o 
domínio sobre seu território (WELSKOPP, 2013).   

Assim se configurava um verdadeiro monopólio sobre o produto, já que a 
competição era diminuída simplesmente através da violência. Impossível não 
mencionar Al Capone como uma figura histórica que ilustra o domínio de uma 
gangue sobre uma cidade; no caso em questão, Chicago. A razão desse grande domínio era que o dono  do território podia colocar preços como quisesse, 
geralmente exorbitantes por uma bebida de péssima qualidade, vendida como se 
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fosse de ótima procedência. Esses esquemas de mercado na verdade se 
caracterizavam não por um método de empreendedorismo, mas sim por uma 
atividade de rent-seeking.  

Não obstante, as organizações criminosas se importavam mais com a 
produção e distribuição do que com as operações diárias. Isso pode ser observado 
pela quantidade de freelancers que trabalhavam em meios permitidos por esses 
esquemas, como clubes e lojas de bebidas (as speakeasies), em que gerentes eram 
indivíduos que viram uma oportunidade de aproveitar suas posições profissionais 
e lucrarem de modo ilegal, vendendo as bebidas contrabandeadas. Em resumo o 
crime organizado gerou lucros além do esperado. Isso tornou essas organizações 
mais perigosas, já que agora se podia obter mais armas e equipamentos melhores, 
além de facilitar o acesso a outros ramos criminosos (como prostituição e 
contrabando de drogas pesadas). (WELSKOPP, 2013, p.p.43-47). 

Teoricamente, um bem que foi tornado ilegal durante uma proibição, 
como mostrado por Thornton (1991, p.p. 118-120), gera um deslocamento da 
curva de oferta para a esquerda, em função da escassez do produto, aumentado o 
seu preço. A demanda inelástica do consumidor que sofre do vício garante o lucro 
advindo dessa mudança de preço. Empiricamente, Kuziemko e Levitt (2004) 
corroboraram essa tese. Os autores calcularam o aumento de preço relacionado ao 
encarceramento de infratores da legislação anti-drogas. O aumento de preços 
esteve no intervalo de 5% a 15% no mercado de cocaína, enquanto o impacto no 
consumo foi baixo. 
 

3.3. Dados 
 
 Existem diversas evidências empíricas que corroboram o aumento de 
crimes durante a era da proibição. Nos dois gráficos a seguir demonstra-se o 
número de condenações, o número de causalidades a cada 1000 prisões, a taxa de 
homicídio e os gastos do governo quanto à execução da proibição. 
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Figura 4: Condenações e número de causalidades relacionadas a prisões. 
Fonte: Towne (1923). Elaboração própria.  

 

 
 

Figura 5: Taxa de Homicídio nos EUA de 1910 a 1945 por 100.00 pessoas. 
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Não só houve aumento, mas a taxa de homicídios teve queda após a 
revogação da 18ª emenda, indicando que a proibição gerou maior violência no país. Além disso, o n’mero geral de crimes aumentou logo no início do Volstead Act . Towne  reparou empiricamente esse aumento e, usando pesquisas da Association Against Prohibition Amendement  AAPA  em  cidades americanas 
entre 1920 e 1921, mostrou que os homicídios e assaltos aumentaram 13%.  Não 
só, mas os crimes que violavam as leis da Proibição aumentaram 102% e os crimes 
por dirigir alcoolizado aumentaram 81%. 

 

 
 

Tabela 2:  Gastos relacionados à Proibição 
*todos os dados referem-se a mil dólares 

Fonte: Thornton (1991). Elaboração própria  
 

A receita de multas é usada como um parâmetro da efetividade de 
execução das leis, podendo-se inferir que o aumento destas se deu graças a um 
menor cumprimento das leis. Percebe-se claramente que todos os indicadores 
acima tiveram aumento durante a época de proibição.  

 
3.4. Corrupção 

 
 Como exposto anteriormente, a proibição facilita o aumento da corrupção. 
Diversos estudos empíricos foram feitos para analisar o nível de corrupção antes 
e depois do banimento do álcool. Reed (1941) mostra que a natureza do crime e da corrupção na Cidade do Kansas mudou depois do Volstead Act  e ao fim do 
estudo recomenda que políticos sejam afastados de políticas que exigiam aplicação 
de leis através de coação. Um desses diz respeito a um relatório da National 
Commission on Law Observance and Enforcement , também conhecida como 
Wickersham Comission . O relatório, divulgado em 1931, fez um resumo sobre o 

Anos
"Bureau of 

Prohibition"

Guarda 

Costeira

Custos 

Indiretos
Custo total Multas Gastos Totais

1920 2.200              -                 1.390            3.590            1.149          2.441            

1921 6.350              -                 5.658            12.008          4.571          7.437            

1922 6.750              -                 7.153            13.903          4.356          9.547            

1923 8.500              -                 10.298          18.798          5.095          13.703          

1924 8.250              -                 10.381          18.631          6.538          12.093          

1925 10.012           13.407          11.075          34.494          5.873          28.621          

1926 9.671              12.479          10.441          32.591          5.647          26.944          

1927 11.993           13.959          11.482          37.434          5.162          32.272          

1928 11.991           13.667          16.930          42.588          6.184          36.404          

1929 12.402           14.123          16.839          43.364          5.474          37.890          

1930 13.374           13.558          17.100          44.032          5.357          38.675          

Total: 101.493         81.193          118.747        301.433        55.406        246.027        
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andamento da Proibição Nacional e continha diversas notificações sobre a 
corrupção observada. Em uma nota denominada Corruption , lê-se: 
 

As to corruption it is sufficient to refer to the reported decisions 

of the courts during the past decade in all parts of the country, 

which reveal a succession of prosecutions for conspiracies, 

sometimes involving the police (...); to the flagrant corruption 

disclosed in connection with diversions of industrial alcohol and 

unlawful production of beer; to the record of federal prohibition 

administration as to which cases of corruption have been 

continuous and corruption has appeared in services which in 

the past had been above suspicion; to the records of state police 

organizations; to the revelations as to police corruption in 

every type of municipality, large and small, throughout the 

decade; to the conditions as to prosecution revealed in surveys 

of Criminal justice in many parts of the land; to the evidence of 

connection between corrupt local politics and gangs and the 

organized unlawful liquor traffic, and of systematic collection 

of tribute from that traffic for corrupt political purposes. (...) 

the present regime of corruption in connection with the liquor 

traffic is operating in a new and larger field and is more 

extensive. (National Commission on Law Observance and 
Enforcement, 1931, p. 78) 
 

A corrupção gerada pela proibição era observada em diversos âmbitos da 
sociedade americana, sendo a maioria desses atos ligados ao contrabando. O 
relatório segue, mas retoma-se o assunto da proibição na pág 209, com algumas 
evidências. Diz-se que policiais na Filadélfia depositavam em suas contas uma 
quantia bem maior do que seu próprio salário; banqueiros mantinham contas para 
contrabandistas; cervejarias operavam no centro de grandes cidades, com o 
conhecimento dos agentes da Proibição; caminhões rodavam lotados de bebida 
ilegal, parte dela sendo direcionada para uma universidade durante um baile de 
formatura. Uma das figuras históricas durante a época da Lei Seca foi Roy 
Olmstead. Ele era um oficial da polícia de Seattle e tinha aprendido sobre o negócio 
de importação ilegal de álcool. Começou, então, a importar ilegalmente álcool em 
1919. Quando a décima oitava emenda foi ratificada, Olmstead foi preso, multado 
e demitido de seu trabalho como policial. A partir daí ele decidiu trabalhar 
somente com o contrabando de álcool. Seu negócio foi um sucesso, o que o 
permitiu pagar propinas à polícia e às autoridades da cidade. Porém, Olmstead foi 
preso e condenado a quatro anos de trabalho. Ele desafiou sua condenação, que se 
tornou um caso da Suprema Corte: Olmstead vs EUA. (1928) e pode ser lido no site 
do Federal Justice Center . Al Capone, um dos mais reconhecidos contrabandistas da época, em  tinha metade da polícia de Chicago em sua folha de pagamentos  M)NTZ S., & MCNE)L, S., . Essas evidências mostram 
claramente como a corrupção se multiplicou durante a época da proibição. 
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4. O FIM DA LEI SECA 
 
A Lei Seca dos EUA tinha a intenção de criar uma sociedade melhor, com 

menos males. Infelizmente isso não foi observado. Pelo contrário, problemas 
sociais sérios como o crime e até o alcoolismo foram potencializados com a 
Proibição. Com a crise de 1929, pressões econômicas começaram a surgir. A 
principal preocupação era o mercado negro de bebidas alcoólicas que competia 
com a economia formal, sendo contraproducente num momento de crise. A 
taxação de bebidas como a cerveja se tornou uma opção atraente para diminuir a 
pressão fiscal sobre o governo. 

A revogação da Lei Seca começou a ganhar força social em diversos 
âmbitos, até em antigos pró-proibicionistas. John D. Rockefeller, Jr., um abstêmio 
convicto que ao longo da vida contribuiu com pelo menos US$350.000 (podendo 
chegar até US$700.000) para o Anti-Saloon League, anunciou seu apoio à 
revogação por causa dos problemas generalizados causados pela Proibição 
(Prendergast, 1987; Kyvig, 1979). Sua reportagem para o The New York Times 
explica os motivos: 

 
When the Eighteenth Amendment was passed I earnestly hoped 

- with a host of advocates of temperance - that it would be 

generally supported by public opinion and thus the day be 

hastened when the value to society of men with minds and 

bodies free from the undermining effects of alcohol would be 

generally realized. That this has not been the result, but rather 

that drinking has generally increased; that the speakeasy has 

replaced the saloon(...); that a vast array of lawbreakers has 

been recruited and financed on a colossal scale; that many of 

our best citizens, piqued at what they regarded as an 

infringement of their private rights, have openly and 

unabashedly disregarded the Eighteenth Amendment; that as 

an inevitable result respect for all law has been greatly 

lessened; that crime has increased to an unprecedented degree-

I have slowly and reluctantly come to believe.(Kyvig, 1979) 
 

As mulheres, como mostrado anteriormente, tiveram papel fundamental 
para trazer a Proibição Nacional à tona, principalmente através da WCTU. Porém, 
ao longo do tempo, foram as mulheres que novamente tiveram papel crucial, mas 
agora para a revogação da Lei Seca. Em 1929, Pauline Sabin fundou a Women’s 
Legion for True Temperance , logo rebatizado de Women’s Organization for 
National Prohibition Reform  (WONPR), uma organização a favor da revogação da 
Lei Seca.  Sabin originalmente apoiou a Proibição: "I felt I should approve of it 

because it would help my two sons. (...) I thought a world without liquor would be a 

beautiful world." (Kyvig, 1979). No entanto, com o passar do tempo ela percebeu a 
hipocrisia de políticos que votavam uma aplicação mais rigorosa da Décima Oitava 
Emenda e, em seguida, bebiam álcool ilegalmente; a contra-produtividade da Lei 
Seca; o declínio no consumo moderado de álcool e o aumento do consumo 

http://www.alcoholproblemsandsolutions.org/Controversies/Womens-Organization-for-National-Prohibition-Reform.html
http://www.alcoholproblemsandsolutions.org/Controversies/Womens-Organization-for-National-Prohibition-Reform.html
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excessivo; o crescente poder dos contrabandistas; a corrupção generalizada; o 
crescente desrespeito às leis; e a erosão da liberdade pessoal. (Hanson, 2013) 

Tal qual Pauline Sabin, milhões de outras mulheres americanas pediram a 
revogação da Lei Seca pelas mesmas razões que inicialmente as fizeram apoiá-la. 
Elas queriam que o mundo fosse um lugar mais seguro para seus filhos e um lugar 
melhor para se viver. Não só isso, mas àquela época, as mulheres eram 
infinitamente mais poderosas no âmbito político do que antes da Proibição, em 
razão da Décima Nona Emenda, que lhes deu o poder de voto. (Kyvig, 1979) 

Vendo essa movimentação social e econômica, a plataforma do Partido 
Democrata na eleição de 1932 incluía propostas anti-Proibição e Franklin 
Roosevelt concorreu para a presidência prometendo revogar a Lei Seca. Em 20 de 
Fevereiro de 1933, o Congresso autorizou os estados a ratificarem a 21ª Emenda, 
que revogava a 18ª Emenda, e por consequência a Lei Seca. A ratificação foi 
concluída em dezembro, pelo último estado: Utah, contradizendo um dos 
redatores da 18ª Emenda, Morris Sheppard, que no início do Volstead Act disse: 
There's as much chance of repealing the 18th Amendment as there is for a humming 

bird to fly to Mars with the Washington Monument tied to its tail.  (OKRENT, p. 445, 
2010) 

 
5. CONCLUSÃO 

Esse trabalho teve como objetivo trazer um panorama econômico sobre a 
política de proibição e mais especificamente a Lei Seca dos Estados Unidos entre 
1920 e 1933 reavivando o diálogo sobre a legalização e consequente regulação de 
drogas. Como já mencionado, é um assunto frutífero que traz um debate intenso 
quanto às consequências, principalmente no campo da disciplina das Ciências 
Econômicas. Vários economistas são a favor da legalização. Thornton (2007) fez 
um estudo reunindo diversas opiniões de economistas quanto ao assunto da 
proibição. Economistas como Milton Friedman, Gary Becker, Robert Barro fazem 
parte da maioria que é a favor de uma legalização acompanhada de uma taxação. 
Há também os que são a favor da proibição como Joel Hay, que se diz a favor de uma maior força constitucional proibicionista sobre a Guerra das Drogas  (AY, 
1991). Paul Taubman (1991) argumenta que a legalização poderia baixar os 
preços dos bens através da concorrência, podendo gerar um aumento de consumo. 
Isso impactaria diversos grupos, como as crianças. O dano feito a elas, através de 
negligência parental e influência, seria dificilmente corrigido através de políticas 
públicas posteriores, gerando um alto custo à sociedade. 

Porém, como visto nos últimos anos, políticas de legalização estão sendo 
implementados (como o caso da cannabis). Alguns estudos como os de Crick, 
Haase e Bewley-Taylor (2013) e Blair (2014) buscam compreender o fenômeno da 
atual política liberal. O estudo de Room (2013) analisa a legalização e aponta a 
importância de controlar a demanda através da regulação. Mas por serem 
experiências muito recentes, estudos ainda são requeridos, tornando-o um campo 
fértil para futuras pesquisas. 
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O caminho da proibição já se demonstrou pouco proveitoso do ponto de 
vista coletivo, com males indesejados proliferando na sociedade. Agora a questão 
é saber se o caminho oposto, o da legalização, será mais eficiente, para que assim 
diminuam-se os grandes custos que advém da Guerra contra as Drogas . 
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7. APÊNDICE 

Texto da 8th Amendment to the United States of America : 
Section 1. After one year from the ratification of this article the manufacture, sale, 

or transportation of intoxicating liquors within, the importation thereof into, or the 

exportation thereof from the United States and all the territory subject to the 

jurisdiction thereof for beverage purposes is hereby prohibited. 

Section 2. The Congress and the several States shall have concurrent power to 

enforce this article by appropriate legislation. 

Section 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an 

amendment to the Constitution by the legislatures of the several States, as provided 

in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the 

States by the Congress. 

 

Texto da st Amendment to the United States of America : 
Section 1. The eighteenth article of amendment to the Constitution of the United 

States is hereby repealed. 

Section 2. The transportation or importation into any State, Territory, or 

possession of the United States for delivery or use therein of intoxicating liquors, in 

violation of the laws thereof, is hereby prohibited. 

Section 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as 

an amendment to the Constitution by conventions in the several States, as provided 

in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the 

States by the Congress. 
 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eighteenth_Amendment_to_the_United_States_Constitution
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Constitution
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Constitution
https://en.wikipedia.org/wiki/Repeal
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_amendments_to_the_United_States_Constitution
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Resumo  
 

Muitos trabalhos investigam a relação da religião com os incentivos econômicos. 
Esse trabalho investiga a relação entre religião e o nível de educação formal 
individual. Para isso foi realizada uma regressão em MQO tendo como variável 
dependente o nível educacional e, como principais variáveis explicativas, dummies 
sobre o ato de pertencer ou não a determinada religião. Encontramos que, com 
exceção dos indivíduos católicos e evangélicos, pertencer a uma religião aumenta 
o nível educacional em relação às pessoas que se declaram sem religião. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O debate de como a religião e a religiosidade2 afetam a prosperidade de 

um país tem permeado a literatura econômica desde Max Weber (2004)3, o qual 
colocava na ética religiosa protestante um papel ativo para o sucesso econômico. 
Essa relação direta entre religião e desenvolvimento, contudo, foi abandonada pela 
literatura econômica. Hoje, os pesquisadores na área têm investigado relações 
entre a religião e as instituições e entre a religião e outras variáveis, como salários, 
saúde e frequência escolar4 e entre a religião e o processo econômico por meio de 
trabalhos empíricos. Alguns estudos têm sido feitos levando-se em consideração a 
população global e, em alguns casos, tentando analisar se ocorrências particulares 
adequam-se aos resultados gerais encontrados pela literatura. 

A teoria do capital humano relaciona os ganhos de um indivíduo com sua 
educação, histórico familiar, treinamento, saúde, etc. (BECKER, 1993). Ademais, a 
teoria do capital humano também está relacionada com o crescimento. Schultz 
(1963), por exemplo, ressalta que o investimento no capital humano é um dos 
fatores que promovem o crescimento econômico. 

A teoria do capital humano enfatiza a importância da educação para a 
economia. Por isso é fundamental entender o que afeta essa variável. O objetivo 
desse trabalho é averiguar como a religião afeta a educação no Brasil. A intenção é 
utilizar o arcabouço teórico da teoria institucional, classificando cada 
denominação religiosa como uma instituição capaz de fornecer incentivos aos 
indivíduos, e analisar o desempenho educacional de cada indivíduo dada sua 
orientação religiosa. 

Este trabalho contém cinco seções, incluindo esta introdução. A segunda 
seção apresenta uma revisão de literatura sobre economia da religião. Uma 
descrição do modelo e da base de dados utilizados no artigo pode ser encontrada 
na terceira seção, enquanto os resultados são descritos na seção quatro. 
Finalmente, a quinta seção apresenta a conclusão. 

 
2. DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 Weber  define o espírito  do capitalismo como o interesse de aumentar suas posses como fim, ou seja, o espírito  do capitalismo não é um estilo 
de vida, mas sim a ética que possibilita determinado estilo de vida. Essa ética seria 
provida pelo asceticismo protestante. Ou seja, Weber dá grande importância aos 
efeitos das crenças religiosas sobre a economia. O autor reconhece que o espírito 
                                                                    
2 Religião e religiosidade, para a literatura são aspectos diferentes. Religião seria os vários tipos de 
denominações. Este aspecto normalmente é medido com dummies para a identificação ou não com 
determinado grupo religioso. Já a religiosidade são as crenças que afetam diariamente a vida do 
indivíduo, como a crença em uma entidade superior, frequência com que vai a algum culto, etc. 
(GLAESER e SACERDOTE (2008); BARRO e McCLEARY (2003); GUISO, SPIENZA e ZINGALES (2003)). 
3 O livro foi publicado originalmente em 1905. 
4 Guiso, Sapienza e Zingales (2003) 
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do capitalismo atrelado a valores religiosos se encontra no começo do que se pode 
chamar de capitalismo moderno. Passada essa fase, a relação entre o espírito 
capitalista e os valores religiosos tenderia a ser negativa, o que é conhecido como 
hipótese da secularização. Dessa forma, o desenvolvimento econômico tornaria os 
indivíduos menos religiosos. Uma das críticas ao protestantismo ser o responsável 
pelo advento do capitalismo pode ser encontrada em Stark (2004)5. O autor 
argumenta que os principais aspectos do capitalismo (propriedade privada, 
especulação, etc) já são encontrados a partir do século XII nas repúblicas italianas. 
Esses mecanismos desenvolvidos na Itália foram copiados pelos países do norte 
antes da Reforma Protestante. Ou seja, para Stark, Weber não está errado apenas 
em falar que o capitalismo se pautou em uma ética protestante, mas também está 
errado em definir o capitalismo como um evento que aconteceu unicamente após 
a Reforma Protestante. 

Apesar das críticas, muitas linhas de pesquisa se desdobram da relação 
entre religião e crescimento que Weber, pioneiramente, tentou estabelecer. Os 
trabalhos sobre economia da religião costumam apresentar abordagens distintas 
do assunto, contudo, iremos dividi-los em três categorias: os que abordam 
crescimento e religião, instituições e religião e por último os que abordam religião 
e incentivos.   

 
2.1 Crescimento Econômico e Religião 

 
Na tentativa de entender como crescimento econômico e religião se 

relacionam, Barro e McCleary (2003) primeiro se preocupam em analisar os 
efeitos reversos dessa relação que podem afetar a religiosidade dos indivíduos. Em 
contraposição à hipótese da secularização que resulta em diminuição da 
religiosidade, os autores apresentam uma teoria sobre a religiosidade, a qual leva 
em consideração a existência ou não de uma religião estatal67. Os incentivos 
oferecidos pelo Estado a uma determinada religião, como menor cobrança de 
impostos, fariam com que a oferta de serviços religiosos dessa religião estivesse 
acima da quantidade demandada e isso estimularia as pessoas a frequentar a igreja 
pela facilidade de fazê-lo. Dessa forma, a presença de uma religião estatal 
aumentaria a religiosidade. 

 Essas considerações sobre religiosidade levaram os autores a incluir uma 
variável dummy para a presença ou não de religião estatal que tem como intuito 
desvincular os efeitos de religião no crescimento econômico do efeito do 
crescimento econômico na religião.  A importância dessa variável se encontra na 
possibilidade de estimar o que afeta certas variáveis de religiosidade – frequência 

                                                                    
5 Mais considerações sobre o trabalho de Weber podem ser encontradas em Becker e Woessmann 
(2009), Blum e Dudley (2001) e Delacroix e Nielsen (2001). 
6 Barro e McCleary (2005) aprofundam o assunto. 
7 Podemos definir religião estatal como uma religião que tem benefícios diretos ou indiretos do 
estado, tais como subsídios, pagamento de funcionários, etc. 
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religiosa, crença no céu e crença no inferno – resolvendo, assim, um problema de 
causalidade. 

O artigo tem como foco principal estimar como a religiosidade afeta o 
crescimento econômico. Ao utilizar um painel para regredir o crescimento 
econômico em função das três variáveis de religiosidade8 e as parcelas da 
população pertencentes a determinadas religiões, os autores chegam à conclusão 
que, tudo mais constante, um aumento na frequência religiosa tende a reduzir o 
crescimento econômico. Da mesma forma, tudo mais constante, um aumento no 
nível de crenças tende a aumentar o crescimento. Os autores argumentam que uma 
forte crença religiosa ajudaria a gerar um comportamento que elevaria a 
produtividade, enquanto uma alta frequência religiosa incentivaria um consumo 
maior de recursos pelo setor religioso, diminuindo o crescimento. 

Podemos também relacionar a religião com a acumulação privada de 
riqueza e a caridade. A salvação é um dos objetivos de quase todas as religiões e 
uma maneira de se alcançar a salvação é através do esforço individual (o qual inclui 
caridade, trabalho ou dedicação às escrituras, dependendo das orientações de cada 
religião). Como é a instituição religiosa que determina quanto cada ação contribui 
para a salvação e a punição pelo não cumprimento, ela tem o poder de criar 
incentivos.  Uma religião que valoriza muito a salvação tende a promover 
atividades não produtivas e meios de redistribuição de riqueza. Dessa forma, 
podemos dividir as quatro grandes religiões em números de adeptos – hinduísmo, 
budismo, cristianismo e islamismo - em relação à importância que elas dão para a 
salvação. É importante notar que o cristianismo possui várias denominações, mas 
o artigo de McCleary (2007) analisa principalmente o comportamento das 
vertentes protestante e católica. Em baixa importância para a salvação temos o 
protestantismo, em média importância temos o hinduísmo, o catolicismo e o 
islamismo e em grande importância temos o budismo (McCLEARY, 2007). 

 
2.2 Instituições e Religião 

 
Outra relação importante é a da religião com as instituições. Podemos 

definir uma instituição como uma construção que estrutura interações sociais, 
políticas e econômicas, sendo composta por coações informais e regras formais 
(NORTH, 1991).  

As coações informais, ou normas sociais, podem ser entendidas como as 
pressões presentes no meio social, tal como costumes e tradições. Já as regras 
formais são as normas oficiais de uma sociedade e nesse quesito entram as leis. 
Dessa forma, podemos entender as coações informais como as instituições 
informais e as normas formais como as instituições formais. Becker (1991) 
também argumenta que os agentes econômicos possuem incentivos para 
aprimorar seus conhecimentos e habilidades com o objetivo de conseguir 

                                                                    
8 Frequência religiosa, crença no céu e crença no inferno. 
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aumentar seus bens materiais. Boas instituições permitem a evolução da 
sociedade regida por essas construções, enquanto instituições ruins produzem o 
efeito contrário. 

Partindo dos conceitos de instituições formais e informais desenvolvidos 
por North (1991), Berggren e Bjᴓrnskov (2013) investigam a relação entre religião 
e instituições formais. Eles partem da premissa de que a religião pode influenciar 
as instituições formais por meio dos políticos que desenham as instituições e 
elaboram políticas públicas. 

O papel dos políticos é importante visto que eles podem ser religiosos e 
tentam impor a sua religião nas instituições ou porque o eleitor médio (ou uma 
parcela suficientemente grande da população) pode ser religioso e pressionar os 
formuladores de políticas para que intercedam em seu favor.  

A princípio Berggren e Bjᴓrnskov argumentam que o efeito da religião 
pode ser tanto positivo quanto negativo. Positivo porque a religião pode inibir 
comportamentos considerados não virtuosos devido à crença da punição divina 
imediata na Terra.  E pode ser negativo devido a uma ética não material religiosa 
e à crença de uma punição divina apenas pós morte, que induziria as pessoas a não 
se preocuparem com a punição de suas ações enquanto vivas. 

Tendo como variável dependente um índice de qualidade institucional, os 
autores utilizam tanto variáveis que medem religiosidade (se a religião é 
importante no dia a dia) e a parcela da população pertencente a certas religiões 
para determinar o efeito da religião nas instituições. O artigo conclui que a 
religiosidade é negativamente relacionada com a qualidade institucional. 

Ainda tentando entender a influência da religião sobre as instituições, 
North e Gwin (2010) analisam o papel da Igreja Católica para a emergência do rule 

of law no oeste da Europa. Para os autores a Igreja se dividia em duas funções 
distintas, porém dependentes: a Igreja da Piedade e a Igreja do Poder; a Igreja da 
Piedade seria composta pelos clérigos que ainda estivessem comprometidos com 
a moral cristã. Já a Igreja do Poder seria o corpo principal da Igreja composto pelo 
Papa e os clérigos mais importantes da hierarquia eclesiástica e uma de suas 
principais características seria a concentração do poder e da riqueza da Igreja.  

Parte do poder da Igreja era dado pelos tribunais eclesiásticos que 
surgiram por volta do ano 1000 na reforma papal. O desenvolvimento dos 
tribunais eclesiásticos foi fundamental para a Igreja do Poder pois a lei canônica 
acabou sendo usada não apenas internamente, mas nas relações fora da Igreja.  Era 
função da Igreja da Piedade gerar a credibilidade e a obediência dos cristãos para 
que a Igreja do Poder pudesse se manter ativa. Em contrapartida a Igreja do Poder 
fornecia a proteção necessária para a Igreja da Piedade. Isso não significa que a 
Igreja do Poder não gerava nenhuma credibilidade. Ao colocar sua hierarquia 
submetida à lei canônica, ela gerava a confiança de que estava trabalhando para 
assegurar os direitos de qualquer indivíduo contra medidas arbitrárias. 

O principal ponto do artigo é que essa relação simbiótica só poderia se 
manter se nenhuma das faces da Igreja perdesse sua força. Com a Peste Negra e a 
escassez da força de trabalho, o custo de oportunidade para virar monge aumentou 
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substancialmente pois as relações de trabalho se modificaram. Dessa forma, os 
mosteiros se tornaram menores e com menos influência sobre a população. 
Consequentemente, a Igreja do Poder também teve sua influência reduzida. Com o 
poder da Igreja reduzido, novas entidades políticas assumiram o vácuo de poder 
deixado. Entretanto, devido à natureza translocal, transtribal, transfeudal e 
transnacional da Igreja medieval que permitiu seu domínio por todo o oeste da 
Europa, essas novas instituições sofreram grande influência do direito canônico, 
estabelecendo a burocracia de Estado e suas limitações. 

Outra tentativa de relacionar o rule of law com a religião é feita por North, 
Orman e Gwin (2013). Os autores classificam em dois os resultados já encontrados 
pela literatura. O primeiro é que o crescimento econômico é maior em países que 
possuem certas crenças e o segundo diz que o crescimento econômico é maior se 
o rule of law é mais forte e a corrupção reduzida. Essa classificação permite que os 
autores analisem a relação entre religião, corrupção e rule of law. Para isso, eles 
usam dados de dois períodos, 1900 e 2000, de vários países. Esses anos foram 
escolhidos pois 1900 antecede a conversão para religiões monoteístas que ocorreu 
no século XX na África e nas ilhas do Pacífico e em 2000 espera-se que os efeitos 
das conversões já tenham sido assimilados.  Eles encontraram que o rule of law em 
2000 é maior nos países que em 1900 eram predominantemente protestantes, 
católicos ou de religião hindu e que a corrupção em 2000 era menor nos países que 
em 1900 eram protestantes e maiores nos que pertenciam ao cristianismo 
ortodoxo.  

O destaque dado nos resultados para as religiões no ano 1900 deve-se ao 
fato que a conversão para religiões monoteístas que ocorreu no século XX acaba 
afetando os efeitos estimados das religiões católica, protestante e hindu. Dessa 
forma, os autores sugerem que futuros trabalhos levem em consideração dados de 
períodos maiores de tempo ao se tentar relacionar religião com 
crescimento.  

 
2.3 Religião e Incentivos 

 
Guiso, Sapienza e Zingales (2003) analisam o efeito da religião nas 

atitudes individuais. Sua premissa é de que é possível observar os efeitos das 
crenças religiosas no comportamento de cada pessoa. 

Para o trabalho eles selecionaram atitudes em relação à cooperação, 
governo, mulheres, leis, poupança e economia de mercado. Para conseguir 
diferenciar o efeito da religião de outros efeitos, foram utilizados controles para 
estado de saúde, idade, sexo, educação, renda e percepção de classe social. 

Os autores encontraram que a religião age positivamente sobre os 
mercados e as instituições pois os indivíduos religiosos tendem a possuir maiores 
índices de confiança e, portanto, a capacidade de realizar compromissos críveis. 
Contudo, a religião possui aspectos negativos em relação à intolerância e às 
mulheres. É importante salientar que religiões diferentes potencializam as 
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atitudes dos indivíduos de maneiras distintas, apesar de seguirem uma mesma 
tendência. 

 
2.4 Objetivos 

 
Dado que as religiões mexem com os incentivos fornecidos às pessoas, 

podemos entender as entidades religiosas como instituições. Como uma 
instituição, cada religião pode ser tanto boa quanto ruim9 pois pode fornecer 
incentivos para que as pessoas tenham maior ou menor educação, 
respectivamente. Nesse artigo queremos analisar a relação entre instituições 
religiosas e educação por meio de análises empíricas. 

 
3. AVALIAÇÃO EMPÍRICA 

 
Nessa seção iremos avaliar empiricamente como a religião afeta o nível 

educacional no Brasil. 
 

3.1 Modelo Econométrico 
 
Para medir os incentivos que as instituições religiosas fornecem para a 

educação utilizamos o método de mínimos quadrados ordinários (MQO). A 
seguinte equação básica foi estimada: 

 çã =  + + + ; 

 

(1)  

onde çã  representa o nível educacional do indivíduo ,  é um vetor 

de variáveis dummies que indicam a opção religiosa do indivíduo,  é um vetor de 

controles para a regressão e  representa os fatores não observáveis. 

O vetor  contém as variáveis � , é , − , 

, â , , � , �  �  e � 10, as quais indicam se um indivíduo pertence ou não a determinada 

religião. As variáveis assumem o valor = 1 caso o indivíduo pertença a alguma religião 

e = 0 caso contrário, sendo possível pertencer apenas a uma única vertente religiosa, 

                                                                    
9 As palavras boa e ruim qualificam apenas se as instituições promovem o desenvolvimento de certos 
aspectos que influenciam a Economia. Não foi feito nenhum juízo de valor acerca de religiões 
específicas. 
10 Apesar de pouco representativa no Brasil, a religião budista não foi agregada à variável outras 
religiões  pois em análises feitas pela literatura essa religião costuma apresentar resultados 
diferentes de todas as outras. Além disso, pela semelhança entre os adeptos do budismo e o 
espiritismo, os indivíduos que se declararam espíritas também não foram agregados em outras religiões . 
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ou seja, para um indivíduo apenas uma dummy de religião assume o valor 1. O grupo 

base para as variáveis de religião são os indivíduos que não possuem religião11. 

O vetor  contém variáveis de controle para sexo, idade, região geográfica, 

renda e raça.  O aspecto sexo será representado pela variável , em que =  se o indivíduo for do sexo masculino e =  se do sexo feminino. 

Região geográfica será representada por um conjunto de dummies ( , 

,  e ), onde as variáveis assumirão o valor =  caso o indivíduo 

pertença à região e =  caso contrário e o grupo base é a região centro oeste. Raça 

também será representada por um conjunto de dummies 

( , , , � ) onde as variáveis assumirão o valor =  caso 

o indivíduo se declare pertencente à determinada raça em questão e =  caso 

contrário. Além disso, o grupo base é composto pelas pessoas que se declaram como 

brancas. E por último, usaremos como medida de renda o logaritmo da renda 

domiciliar per capita. 

Ademais, adotaremos a premissa que a educação é herdada da família e 
não há causalidade reversa, assim evitaremos problemas econométricos 
relacionados à endogeneidade. 

 
3.2 Base de Dados 

 
Para a estimação da equação (1) será utilizada a base de dados do Censo 

2010. O Censo é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e consiste em um levantamento dos domicílios brasileiros. A vantagem de utilizar 
essa base de dados é o tamanho da amostra, que possui observações de 20.439.865 
indivíduos.  

Infelizmente, o Censo 2010 não possui uma variável que indique os anos 
de estudo de cada indivíduo, e as observações de religião são feitas a partir das 
declarações sobre pertencer ou não a subdivisões de religiões maiores12. Dessa 
forma foi necessária a criação de variáveis derivadas das observações do Censo 
2010.  

A organização das observações sobre religião é bem intuitiva. Foi 
realizada a junção de congregações com características religiosas em comum, 
agrupando-as em 9 categorias: católicos, evangélicos, espíritas, pertencentes a 

                                                                    
11 O grupo base foi escolhido a fim de facilitar a interpretação dos resultados. Na amostra, 1.442.267 
indivíduos se declararam sem religião. Esse número corresponde a 7% da amostra. 
12 Para exemplificar, não existe uma variável que reúna todos os evangélicos em um único grupo, mas 
existe uma variável para cada igreja evangélica. 
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religiões afro-brasileiras, judeus, budistas, mulçumanos, sem religião e 
pertencentes a outras religiões13,14. 

Todavia, a criação de um índice de educação envolveu a combinação de 
variáveis diferentes do Censo 2010, como explicado na subseção a seguir. 

 
3.2.1 Construção do Índice Educacional 
 
Foram identificadas 3 variáveis de interesse no Censo 2010. São elas: 

 v0629 - responsável por indicar o nível escolar de pessoas que ainda estão 
em alguma instituição de ensino. A maneira como os cursos são divididos 
é apresentada na tabela a seguir. 
 

Curso que frequenta 

Valor assumido Curso 

01 Creche 
02 Pré-escolar 
03 Classe de Alfabetização (CA) 
04 Alfabetização de Jovens e Adultos 
05 Regular do Ensino Fundamental 

06 
Educação de Jovens e Adultos - EJA ou supletivo do ensino 

fundamental 

07 Regular do Ensino Médio 

08 
Educação de Jovens e Adultos - EJA ou supletivo do ensino 

médio 

09 Superior de Graduação 

10 Especialização de Ensino Superior (mínimo de 360 horas) 

11 Mestrado 

12 Doutorado 

Tabela 1: Descrição da variável v0629. 

 

                                                                    
13 O grupo outras religiões  serve como grupo de controle, utilizado nas regressões apenas para não 
viesar os resultados. Isso acontece pois devido à grande diversidade de vertentes religiosas com 
poucos adeptos seria inviável juntá-los em grupos distintos. Além disso, sem reunir essas observações 
elas se juntariam ao grupo base, sem religião, o que afetaria o entendimento dos coeficientes 
estimados. 
14 Encontra-se nos anexos uma tabela que mostra como foi feita a junção dos grupos religiosos 
menores nas 9 categorias utilizadas no trabalho. 
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 v0633 - responsável por indicar o nível educacional de pessoas que não 
estão mais em uma instituição de ensino, ou seja, indica o nível em que a 
pessoa concluiu ou abandonou seus estudos. A maneira como os cursos 
são divididos é apresentada na tabela a seguir. 

 

 

Tabela 2: Descrição da variável v0633. 
 

 v0634 – se relaciona com a variável anterior (v0633) ao informar se a 
pessoa abandonou a instituição de ensino ou se concluiu os estudos em 
determinado nível educacional. 
Como pode-se observar, as variáveis v0629 e v0633 apesar de serem 

complementares ao classificarem as pessoas que ainda estão em alguma 
instituição de ensino e as que já terminaram os estudos, elas possuem valores 

Curso mais elevado que frequentou 

Valor assumido Curso 

01 Creche, pré-escolar e classe de alfabetização 

02 Alfabetização de Jovens e Adultos 
03 Antigo Primário 
04 Antigo Ginásio 

05 Ensino Fundamental ou 1º Grau (1ª a 3ª série/ 1º ao 4º ano) 

06 Ensino Fundamental ou 1º Grau (4ª série/ 5º ano) 

07 Ensino Fundamental ou 1º Grau (5ª a 8ª série/ 6º ao 9º ano) 

08 Supletivo do Ensino Fundamental ou do 1º Grau 

09 Antigo Científico, Clássico, etc. 

10 Regular ou Supletivo do Ensino Médio ou do 2º Grau 

11 Superior de Graduação 

12 Especialização de Ensino Superior (mínimo de 360 horas) 

13 Mestrado 

14 Doutorado 
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diferentes para os mesmos níveis de educação. Para solucionar esse problema 
criamos uma nova variável de educação com um novo índice educacional.  

Dividimos o processo de criação do índice em três etapas. Primeiramente 
reclassificamos as observações da variável v0633, com a ajuda da variável v0634, 
em pessoas que tem como maior nível educacional um curso incompleto das que 
possuem como maior nível educacional um curso completo. Por exemplo, 
separamos as pessoas que abandonaram o ensino médio no meio das que 
completaram o ensino médio e não prosseguiram os estudos. A segunda parte foi 
compatibilizar a divisão dos cursos que é feita nas variáveis v0629 e v0633. E a 
terceira e última etapa consistiu em dividir as pessoas que estavam cursando ou 
tinham abandonado o curso das que o tinham completado e pararam os estudos.   

A tabela a seguir descreve a variável de educação utilizada no trabalho e 
obtida através do procedimento descrito acima. 

 

Novo índice educacional 

Valor assumido Curso 

01 
Pessoas cursando creche, pré-escolar ou classe alfabetização 
e pessoas com creche, pré-escolar ou classe de alfabetização 

incompleto 

02 
Pessoas que possuem creche, pré-escolar ou classe de 
alfabetização completo como maior nível educacional 

03 
Pessoas cursando alfabetização de jovens e adultos e pessoas 

com alfabetização de jovens e adultos incompleto 

04 
Pessoas que possuem alfabetização de jovens e adultos 

completo como maior nível educacional 

05 
Pessoas cursando o ensino fundamental e pessoas com 

ensino fundamental incompleto 

06 
Pessoas que possuem ensino fundamental completo como 

maior nível educacional 

07 

Pessoas cursando supletivo do ensino fundamental ou 
educação de jovens e adultos (EJA) nível fundamental e 

pessoas com supletivo de ensino fundamental ou educação 
de jovens e adultos (EJA) nível fundamental incompleto 
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Novo índice educacional 

Valor assumido Curso 

08 
Pessoas que possuem supletivo do ensino fundamental ou 

educação de jovens e adultos (EJA) nível fundamental 
completo como maior nível educacional 

09 

Pessoas cursando ensino médio, supletivo do ensino médio, 
EJA nível médio ou pessoas com ensino médio, supletivo do 

ensino médio, EJA nível médio, científico ou clássico 
incompleto 

10 
Pessoas que possuem ensino médio, EJA nível médio, 

científico ou clássico completo como maior nível educacional 

11 
Pessoas cursando superior de graduação ou pessoas com 

superior de graduação incompleto 

12 
Pessoas com superior de graduação completo como maior 

nível educacional 

13 
Pessoas cursando especialização de ensino superior ou 

pessoas com especialização de ensino superior incompleto 

14 
Pessoas com especialização de ensino superior completo 

como maior nível educacional 

15 Pessoas cursando mestrado ou com mestrado incompleto 

16 
Pessoas com mestrado completo como maior nível 

educacional 

17 Pessoas cursando doutorado ou com doutorado incompleto 

18 
Pessoas com doutorado completo como maior nível 

educacional 

 

Tabela 3: Descrição da variável educação utilizada no trabalho.15 

                                                                    
15 Foi levantado durante a elaboração do trabalho o fato de que as pessoas que se enquadram no nível 
educacional 13 e 14 podem afetar os resultados pois a especialização de ensino superior é, assim 
como a graduação, um curso feito logo após o ensino médio. Assim, não se poderia ordenar esse nível 
educacional acima de quem possui apenas a graduação, correspondente aos níveis educacionais 11 e 
12. Contudo, ao realizar a parte empírica foi feita uma nova base de dados excluindo essas 
observações e os resultados foram similares com os que utilizam o índice proposto no trabalho. Com 
isso, o modelo original foi mantido no trabalho. 
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4. RESULTADOS 

 
Após o processo de adequação das variáveis do Censo 2010 conforme 

descrito na seção anterior, foram realizadas regressões utilizando o método de 
mínimos quadrados ordinários (MQO). Para isso, foram escolhidas três amostras, 
a primeira contém indivíduos de todas as idades, a segunda com os indivíduos com 
idade a partir dos 18 anos e a terceira com indivíduos com idade a partir dos 30 
anos. Essa divisão amostral foi feita pois na primeira amostra muitos indivíduos, 
principalmente abaixo dos 18 anos não têm autonomia para reportar sua 
verdadeira religião, um dos motivos pode ser pressão familiar, o que pode 
influenciar os resultados. Já a segunda amostra exclui as influencias que podem 
ocorrer na primeira amostra, contudo, nos indivíduos mais novos a formação de 
opinião pode ainda não estar completa e a transição por diversos grupos religiosos 
pode ocorrer. A terceira amostra contaria apenas com os indivíduos que possuem 
formação religiosa consolidada. 

Estimamos a equação apresentada na sessão 3.1 de quatro modos. No 
primeiro, fizemos uma regressão apenas entre as dummies de religião e a variável 
de educação. Aos outros três modos foram acrescentadas variáveis de controle: o 
modelo 2 contém controle para a renda, o modelo 3 possui controles para renda e 
idade e o modelo 4 conta com controles de renda, idade, região geográfica, sexo e 
raça. As Tabelas 4, 5 e 6 apresentam os resultados para as três amostras. 

Os resultados das três amostras (todas as idades, pessoas a partir de 18 
anos e pessoas a partir de 30 anos) foram semelhantes. Os indivíduos que se 
declaram evangélicos e católicos estão associados, tudo mais constante, a um nível 
educacional mais baixo. Contudo, os coeficientes que envolvem as religiões 
católica e evangélica em relação à educação não chegam a representar uma 
mudança de nível educacional, uma vez que são pequenos, apesar de significantes 
estatisticamente. Já indivíduos pertencentes às religiões budista, espírita, judaica 
e islâmica, tudo o mais constante, apresentam mais educação formal comparado 
com indivíduos que se declaram sem religião. 

É importante notar o resultado associado aos indivíduos que pertencem 
às religiões de matriz afro-brasileira e indígenas. Nas três amostras, pertencer a 
religiões afro-brasileiras está associado a um aumento do nível educacional do 
indivíduo independente dos controles adicionados.  Em relação aos que pertencem 
às religiões indígenas podemos observar que nas três amostras, quando não 
adicionado nenhum controle, os indivíduos estão associados a uma educação 
menor, contudo, quando adicionado controles para renda, idade, sexo, região 
geográfica e raça, indivíduos pertencentes a religiões indígenas passam a ter níveis 
educacionais maiores que pessoas que se declaram sem religião. 

Para tentar entender o porquê desses resultados associados às religiões 
de matriz afro-brasileira e indígenas, realizamos uma breve análise dos dados 
utilizados. O número de indivíduos que se declaram como pertencentes a religiões 
indígenas é de 9.641. Dessas observações, apenas 4.105 declararam o nível de 
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educação formal. A grande quantidade de indivíduos sem educação formal pode 
fazer com que apenas o fato de se declarar como pertencente a alguma religião 
indígena e possuir educação formal afete positivamente a educação. Esse 
problema, causado por missing data, exige uma análise mais cuidadosa que foge do 
escopo deste trabalho  

Em relação às religiões afro-brasileiras, temos que o número de 
indivíduos que se declararam como pertencentes a essas religiões é de 44.066.  
Dessas observações, 36.871 pessoas declararam o nível de educação formal. 
Infelizmente essas informações não fornecem indicativos do porquê as religiões 
de matriz afro-brasileira afetam a educação positivamente e uma análise mais 
aprofundada fugiria do escopo deste trabalho. Contudo, especulamos que esse 
resultado esteja relacionado com o crescimento do movimento negro no país. 
Pessoas com um nível educacional mais alto que normalmente se declarariam sem 
religião podem estar se declarando pertencentes a essas religiões como uma forma 
de resistência e valorização da cultura. Segundo os dados essa poderia ser uma 
possível explicação, dos 44.066 indivíduos que se declararam como pertencentes 
a religiões afro-brasileiras, 9.155 se declararam negros e 13.444 se declararam 
pardos. 

O sinal dos coeficientes das demais variáveis seguiram o esperado. Para a 
amostra com indivíduos de todas as idades a renda age positivamente sobre o nível 
educacional, o que condiz com a teoria.  O coeficiente de idade também é positivo, 
o que é esperado uma vez que indivíduos com maior idade tiveram a oportunidade 
de frequentar níveis de educação elevados. Além disso, o coeficiente da dummy 
masculino apresentou coeficiente negativo, isso acontece, pois, as mulheres 
possuem, em média, uma educação mais elevada.  

Para as amostras com indivíduos com idade a partir de 18 anos e com 
idade a partir de 30 anos os coeficientes da variável de renda e da dummy 
masculino mantiveram seus coeficientes. Contudo, o coeficiente da variável de 
idade passa a ser negativo. Isso pode ser explicado devido à recente 
universalização do ensino. Assim, o coeficiente negativo para essas amostras é 
justificado pelo fato de que os indivíduos mais velhos tiveram menos acesso à 
educação. 

 

Variáveis Explicativas 
Modelo 

(1) 
Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) 

Católico 
-0,0088* 
(0,0032) 

-0,0513*** 
(0,0030) 

-0,1317*** 
(0,0030) 

-0,1568*** 
(0,0030) 

Evangélico 
-0,0712*** 
(0,0035) 

-0,1335*** 
(0,0033) 

-0,1662*** 
(0,0033) 

-0,2015*** 
(0,0033) 

Afro-brasileira 
0,8957*** 
(0,0168) 

0,4292*** 
(0,0157) 

0,3192*** 
(0,0156) 

0,3483***  
(0,0155) 



Laboratório de Economia: Monografias 2015 

234 

Variáveis Explicativas 
Modelo 

(1) 
Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) 

Judaica 
2,8884*** 
(0,0414) 

1,0420*** 
(0,0390) 

0,9294*** 
(0,0385) 

0,8489***  
(0,0384) 

Islâmica 
1,7269*** 
(0,0640) 

0,4037*** 
(0,0604) 

0,3975*** 
(0,0597) 

0,4443***  
(0,0595) 

Budista 
1,7240*** 
(0,0260) 

0,6611*** 
(0,0243) 

0,4509*** 
(0,0241) 

0,3444***  
(0,0241) 

Espírita 
2,1767*** 
(0,0068) 

0,9990*** 
(0,0064) 

0,8702*** 
(0,0063) 

0,8003***  
(0,0063) 

Religiões indígenas 
-0,8255*** 
(0,0495) 

0,2181*** 
(0,0488) 

0,2083*** 
(0,0482) 

0,1600***   
(0,0486) 

ln(rendadomiciliar) - 
1,1146*** 
(0,0007) 

0,9828*** 
(0,0007) 

1,002***    
(0,0008) 

Idade - - 
0,0250*** 
(0,00004) 

0,0245*** 
(0,00004) 

Masculino - - - 
-0,3635*** 
(0,0015) 

Região geográfica - - - Sim 

Raça - - - Sim 

 

Tabela 4: Indivíduos de todas as idades 
Entre parênteses se encontra o erro padrão. * indica p>0,10; ** indica 

p>0,05 e *** indica p>0,01. 
Número de observações: modelo (1) – 15.330.395; modelo (2) –

14.826.423; modelo (3) – 14.826.423; modelo (4) -14.826.409. 
 

Variáveis Explicativas 
Modelo 

(1) 
Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) 

Católico 
-0,1233*** 
(0,0036) 

-0,1747*** 
(0,0034) 

0,1392*** 
(0,0031) 

0,0829*** 
(0,0031) 

Evangélico 
-0,0464*** 
(0,0040) 

-0,0671*** 
(0,0037) 

0,1532*** 
(0,0034) 

0,0895*** 
(0,0034) 

Afro-brasileira 
0,5804*** 
(0,0173) 

0,2531*** 
(0,0163) 

0,5203*** 
(0,0149) 

0,5520*** 
(0,0148) 
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Variáveis Explicativas 
Modelo 

(1) 
Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) 

Judaica 
3,0262*** 
(0,0421) 

1,4097*** 
(0,0397) 

1,9866*** 
(0,0365) 

1,8182*** 
(0,0362) 

Islâmica 
1,8701*** 
(0,0670) 

0,8084*** 
(0,0635) 

1,0326*** 
(0,0583) 

1,0494*** 
(0,0578) 

Budista 
1,3498*** 
(0,0260) 

0,4848*** 
(0,0245) 

1,1210*** 
(0,0225) 

0,9654*** 
(0,022) 

Espírita 
1,8959*** 
(0,0070) 

0,9381*** 
(0,0245) 

1,3348*** 
(0,0060) 

1,2008*** 
(0,0060) 

Religiões indígenas 
-0,0756 
(0,0623) 

0,6254*** 
(0,0608) 

0,6726*** 
(0,0558) 

0,6177*** 
(0,5567) 

ln(rendadomiciliar) - 
1,0586*** 
(0,0008) 

1,2467*** 
(0,0008) 

1,2454*** 
(0,0008) 

Idade - - 
-0,0675*** 
(0,00005) 

-0,0682*** 
(0,00005) 

Masculino - - - 
-0,4322*** 
(0,0015) 

Região geográfica - - - Sim 

Raça - - - Sim 

 

Tabela 5: Indivíduos a partir de 18 anos 
Entre parênteses se encontra o erro padrão. * indica p>0,10; ** indica 

p>0,05 e *** indica p>0,01. 
Número de observações: modelo (1) –10.228.315; modelo (2) 

9.881.026–; modelo (3) – 9.881.026; modelo (4) –9.881.015. 
 

Variáveis Explicativas 
Modelo 

(1) 
Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) 

Católico 
-0,3452*** 
(0,0051) 

-0,3537*** 
(0,0048) 

-0,0260*** 
(0,0044) 

-0,0767*** 
(0,0044) 

Evangélico 
-0,2977*** 
(0,0056) 

-0,1937*** 
(0,0052) 

-0,0260*** 
(0,0048) 

-0,0826*** 
(0,0048) 
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Variáveis Explicativas 
Modelo 

(1) 
Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) 

Afro-brasileira 
0,6664*** 
(0,0222) 

0,3721*** 
(0,0205) 

0,5080*** 
(0,0189) 

0,5497*** 
(0,0188) 

Judaica 
3,3142*** 
(0,0501) 

1,4985*** 
(0,0464) 

2,0249*** 
(0,0428) 

1,8572*** 
(0,0425) 

Islâmica 
1,9078*** 
(0,0830) 

0,8504*** 
(0,0773) 

0,9287*** 
(0,0712) 

0,9577*** 
(0,0706) 

Budista 
1,3245*** 
(0,0313) 

0,4644*** 
(0,0289) 

1,0231*** 
(0,0267) 

0,8328*** 
(0,0267) 

Espírita 
1,9794*** 
(0,0314) 

1,0007*** 
(0,0082) 

1,2477*** 
(0,0076) 

1,1270*** 
(0,0075) 

Religiões indígenas 
0,6794*** 
(0,0917) 

1,1018*** 
(0,0860) 

1,0147*** 
(0,0793) 

0,8765*** 
(0,0790) 

ln(rendadomiciliar) - 
1,2479*** 
(0,0007) 

1,3928*** 
(0,0010) 

1,3840*** 
(0,0011) 

Idade - - 
-0,0813*** 
(0,00008) 

-0,0820*** 
(0,00008) 

Masculino - - - 
-0,3575*** 
(0,0020) 

Região geográfica - - - Sim 

Raça - - - Sim 

 

Tabela 6: Indivíduos a partir de 30 anos 
Entre parênteses se encontra o erro padrão. * indica p>0,10; ** indica 

p>0,05 e *** indica p>0,01. 
Número de observações: modelo (1) –6.485.567; modelo (2) -6.281.975; 

modelo (3) – 6.281.975; modelo (4) –6.281.968. 
 

5. CONCLUSÃO 
 
Este trabalho apresenta a primeira análise, pelos nossos conhecimentos, 

sobre os impactos da religião sobre o nível educacional formal dos brasileiros. Para 
isso foram utilizados dados do Censo 2010. Foi necessário elaborar uma variável 
de nível educacional para ser utilizada no trabalho uma vez que o Censo 2010 não 
possui uma variável de anos de estudo. 
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A estimação do modelo proposto revela que, com exceção das religiões 
católica e evangélica, indivíduos que se declaram pertencentes a alguma religião 
possuem um nível educacional superior ao dos indivíduos que se declaram sem 
religião.  É importante notar a magnitude desses efeitos. Os coeficientes16 das 
religiões de matriz afro-brasileira, judaica, islâmica, budista, espírita e indígenas 
são, respectivamente, 0,5520; 1,8182; 1,0494; 0,9654; 1,2008; 0,6177. Dessa 
forma, a média da educação das pessoas que se declaram pertencente a essas 
religiões aumenta segundo os coeficientes apresentados.  Como sabemos que a 
educação é uma das principais causas do crescimento e desenvolvimento 
econômico, o aspecto positivo das religiões sobre a educação não pode ser 
ignorado na criação de políticas de incentivo à educação.  

Não podemos deixar de observar que nesse trabalho não foi analisada a 
causa para tais relações. Contudo, os resultados provenientes do pertencimento a 
religiões indígenas e de matriz afro-brasileiras sobre a educação não são 
documentados na literatura e, por isso, especulamos sobre o porquê desses 
resultados. As possíveis causas apontadas foram o reporte da base de dados – para 
as religiões indígenas -  e um aspecto cultural – para as religiões de matriz afro-
brasileira. Uma análise mais profunda acerca desses resultados fugiria do escopo 
do trabalho, e, por isso, sugere-se que mais estudos sejam feitos nessa área. 

Também é importante salientar que pode haver a presença de 
endogeneidade uma vez que a escolaridade do indivíduo pode afetar sua escolha 
religiosa. Não se sabe também se os efeitos da endogeneidade são significantes. 
Futuros estudos poderão apontar sua existência e apresentar uma correção para o 
problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                    
16 Esses são os coeficientes da regressão para a amostra de indivíduos a partir de 18 anos com os 
controles para renda, idade, sexo, região geográfica, raça.  
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ANEXO A -  Descrição das variáveis de religião 
 
A tabela abaixo mostra como a variável de religião do Censo 2010, v6121, 

foi utilizada para a elaboração das variáveis utilizadas no trabalho.  Religiões que 
constam no Censo 2010 mas não foram inseridas na tabela foram reportadas como 
não observáveis.  

 

Católica 110; 111; 112; 120; 130; 140; 149; 199

Espírita 590; 599; 610; 619

Afro-brasileira 620; 629; 630; 639; 640; 641; 649

Judaica 710; 711; 719

Budismo 750; 751; 752; 753; 754; 755; 759

Outras religiões 740; 741; 749; 820; 821; 829; 850; 890; 891; 892; 893; 894; 895; 896

Islâmica 810; 811; 819

Indígenas 830; 831; 832; 833; 835; 839

210; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 229; 230; 231; 232; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 249; 

250; 251; 259; 260; 261; 262; 269; 270; 279; 280; 289; 300; 310; 311; 312; 319; 320; 329; 330; 339; 

340; 349; 350; 359; 360; 369; 370; 379; 380; 389; 390; 399; 400; 401; 409; 420; 429; 430; 439; 440; 

449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 460; 469; 470; 480; 489; 490; 492; 499; 510; 519; 520; 529

Evangélica

Classificação das religiões
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POSFÁCIO
 

 
Ao perpassar os olhos sobre os trabalhos contidos neste volume e ao 

deter a atenção sobre cada um deles ou mesmo apenas sobre aquele que mais lhe 
tenha despertado o interesse, o leitor há de ter notado a diversidade de assuntos 
que caracteriza o volume. Uma dezena de artigos, variando de história econômica 
a economia verde, de dívida pública e crise bancária a economia do crescimento, 
de microeconomia a microeconometria e economia institucional, tanta é a 
variedade quantas são as expressões do intelecto em seus anseios de descoberta 
e de compreensão das coisas. Eis o PET-ECO-UnB, a Mater Nutrix dos acadêmicos 
que um dia serão os mantenedores e criadores da cultura universitária, da 
pesquisa científica e do progresso intelectual do país.  

Jovens que são, os autores começam desde já, sob a tutela e orientação de 
professores dedicados e experientes, o treinamento árduo da Academia, que lhes 
passa, mediante a combinação de obrigações e liberdades que definem o PET, as 
virtudes da objetividade textual e de método, da concentração da alma no objeto 
de estudo, da seriedade intelectual e do amor ao conhecimento.  

Em um país genuflexo pela laudação incompreensível que não poucas 
vezes se dedica a personagens intelectuais de fama construída mais por relações 
políticas e jornalísticas que pelo mérito acadêmico propriamente dito, a despeito 
dos evidentes males que alguma vez causaram à riqueza desta Nação, ganha 
relevância a certeza de que o Livro de Monografias do PET subsiste e progride em 
seu propósito de anunciar aos economistas do Brasil o seu Cá estamos, viemos para ficar!  E com quão grande satisfação ouvimos o brado, com quão grande 
esperança antevejo-os como futuros colegas, ensinando, pesquisando e levando 
luz às mentes perquirentes que um dia lhes solicitarão a orientação.  

Estudar, do Latim studere, verbo que não regia objeto direto como hoje 
requer a língua, mas antes objeto indireto (dativo) ou adjunto adverbial de 
instrumento (ablativo instrumental). Se a regência fosse a primeva, não se 
estudaria Economia, mas sim para a Economia ou pela Economia, porquanto o 
sentido não era o de atingimento de um fim, mas o de dedicação e esforço. Os 
alunos do PET, sem que o saibam, mas por natureza, preservam o sentido antigo 
do verbo. Eles não estudam Economia. Eles se dedicam à Economia, devotam 
seus esforços para compreendê-la, melhorá-la e, dessa forma, fazer dela 
instrumento de progresso. 
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