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PREFÁCIO 
 

 
 

O Programa Especial de Treinamento teve seu início no Departamento de 
Economia da Universidade de Brasília em 1979. Inspirava-se numa experiência 
em moldes distintos ocorrida na UFMG, experiência esta que tinha como 
participantes alguns dos atuais professores do Eco/UnB. Inicialmente, o 
programa esteve vinculado a CAPES e a perspectiva principal era formar quadros 
que seguissem a carreira acadêmica e que, portanto, tivessem uma nítida vocação 
para a pós- graduação. A ideia era ter um grupo de elite dentro do curso que 
liderasse iniciativas de caráter acadêmico e que estivesse em contato direto com 
os professores do Departamento. Neste sentido, o programa tinha algumas salas 
de trabalho que acolhiam confortavelmente todos os alunos e que os mantinha 
dentro do Departamento em contato direto com os professores. Esses alunos 
tinham o compromisso de permanecer na Universidade por no mínimo oito horas 
diárias e de ter uma vida acadêmica destacada. O programa teve um enorme 
sucesso e se espalhou por diversas universidades do país e por várias áreas do 
conhecimento.  

Em início da primeira década de 2000 o programa foi extinto. Houve uma 
reação muito intensa de toda a comunidade acadêmica e mesmo assim o 
programa permaneceu sem funcionar, sem qualquer institucionalização. Todavia, 
grande parte dos grupos não se deixou abater por esta situação e continuou suas 
atividades sem qualquer vínculo formal. O PET-ECO passou pelo mesmo 
processo. Ficamos com um número muito reduzido de estudantes, mas estes 
fizeram um esforço fenomenal para manter a estrutura do programa e para 
repensá-lo. Ainda na primeira metade dessa década o programa foi retomado 
com uma nova filosofia. A sigla foi mantida, mas o nome do programa foi mudado. 
Agora falávamos do Programa de Educação Tutorial. Programa esse que nascia 
sem a perspectiva de uma elite associada a pós-graduação e que tinha como 
objetivo primeiro a contribuição para a qualidade do ensino de graduação. Saia 
da CAPES e passava para a Sesu. Passava a contar como missão sua contribuição 
ao tripé que fundamenta a estrutura universitária: ensino, pesquisa e extensão. 
Novo repensar era necessário, e nosso pioneiro PET-ECO deu uma bela resposta 
aos novos desafios. Repensou suas atividades e conseguiu se adequar à nova 
estrutura com brilhantismo. 
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No momento atual o programa desenvolve atividades de enorme 
relevância para a Universidade e conta com todo o apoio de sua tutora Geovana 
Bertussi que, com seu ânimo característico, impulsiona todas as atividades e lhes 
dá uma qualidade ímpar. O presente livro é o resultado dos trabalhos de pesquisa 
dos alunos do programa no ano de 2013 e mostra a qualidade de nossos alunos e 
de seus orientadores e o envolvimento de todos em mais este projeto do 
Programa.  

 
 

Prof. Dr. Adriana Moreira Amado 
Professora do Departamento de Economia da UnB 
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EXPOSIÇÃO E ANÁLISE DOS MOTIVADORES À 
INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

Acsa Rodrigues Ferreira Guimarães1 

 

Orientador: Adriana Moreira Amado 
 

 

 
 

Resumo 
 
A industrialização brasileira não foi um processo trivial por se tratar de uma 
economia baseada na agricultura voltada à exportação. Tal processo foi marcado 
por diversas oscilações na taxa de câmbio e no nível de investimentos, causadas 
muitas vezes por crises financeiras internacionais, e foi marcado, também, por 
medidas protecionistas que visavam o desenvolvimento industrial a fim de se ter 
um país autossuficiente para suprir seu mercado interno e aumentar sua renda 
nacional, estimulando assim o crescimento do país. O trabalho busca expor e 
analisar os motivadores que tiveram maior importância ao desenvolvimento 
industrial utilizando de fatos históricos desde a vinda da família real portuguesa 
em 1808 até a década de 1930. 
 
Palavras-Chave: Industrialização, Motivadores, Indústria Têxtil, Substituição de 
Importações, Protecionismo, Tarifas Aduaneiras, Investimentos, Taxa de Câmbio, 
Mercado Interno. 
 
 
 
  

                                                           
1
 Agradeço às orientações da professora Adriana Amado e da tutora do Programa de Educação 

Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UnB, professora Geovana Bertussi.  E-mail para contato: 
guimaraes.acsa@gmail.com 
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1. Introdução 
 

A indústria deseja um mercado interno rico para a 
necessária expansão da sua produção. Tanto vale dizer, que 
anseia pela formação de capitais nacionais, pelo aumento do 
poder aquisitivo dos brasileiros, pela união cada vez mais 
intensa de todas as regiões do país, pela crescente liberdade 
nas intercomunicações de Estados; enfim, pela unidade e 
grandeza cada vez maiores de nossa pátria (SIMONSEN, 
1973). 

 

Como foi observado por Versiani (1990), o fenômeno de industrialização 
brasileiro, assim como o latino-americano, não foi um processo trivial, por se 
tratar de países em que suas economias eram baseadas na agricultura voltada 
para a exportação. No início do século XX, observavam-se focos industriais como 
a indústria têxtil algodoeira, a de maior dimensão no Brasil até então, como 
resposta aos problemas de importações. O sistema de substituição de 
importações a princípio era restrito aos bens não duráveis. Apenas na década de 
1940, a produção de bens de consumo duráveis se consolidou de fato, e a 
indústria “pesada” emergiu fortemente na década de 1960.  

Cano (2012) apresenta a primeira metade do século XX como período de 
transição do modelo primário exportador para um modelo de acumulação, 
definindo-o como um modelo de desenvolvimento para dentro. Rodríguez (2009) 
conceitua esse desenvolvimento como sendo um fato real e um fenômeno 
espontâneo que indica a mudança no padrão de crescimento de seu polo 
periférico, baseado na produção industrial. Rodríguez também indica como 
sendo promotores da industrialização fatores ligados às duas grandes guerras 
mundiais e à grande crise econômica de 1929, que se mostraram grandes 
barreiras à importação de produtos manufaturados dos centros dos conflitos, e 
como a demanda interna não alterou proporcionalmente a queda das 
importações, se deu início à produção industrial a fim de suprir essa demanda 
interna.  

Com um cenário externo coberto de crises e, devido a Primeira Guerra 
Mundial e a crise financeira internacional centrada nos EUA por volta de 
1920/22, que causou a contração dos preços gerais das commodities 
beneficiando o setor externo e aumentando a instabilidade financeira nacional. 
Por um lado, esses acontecimentos levaram ao aumento das exportações, porém, 
por outro, o mercado de importações não estava sendo suprido, o que influiu no 
desequilíbrio do balanço de pagamentos.  

Versiani e Suzigan (1990) nos mostram que a constante instabilidade da 
taxa de câmbio durante essas sucessivas crises foi um importante fator que 
corroborou para o aumento de investimentos na indústria. Foi observado com 
frequência o deslocamento de recursos de quem antes investia apenas no setor 
primário exportador para também investir no setor industrial, como uma forma 
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de fuga do risco que a instabilidade cambial trazia para o setor agrário 
exportador. Outros pontos levantados pelos autores, que colaboraram para esse 
deslocamento de capital, foram as políticas tarifárias que prezavam por uma 
política protecionista e os efeitos da Primeira Guerra Mundial no cenário 
nacional.  

Esses dois pontos levantados são discutidos com maior ênfase por Saes 
(1989), que apresentou a crítica de Carlos Peláez à ideia de Celso Furtado 
exposta no livro Formação econômica brasileira. Furtado se baseia em dois 
motivadores principais à industrialização, sendo eles a crise mundial da década 
de 1930, marcada pela ruptura de relações do Brasil com exterior - o que influiu 
nas importações e exportações, e as políticas de intervenção do Estado, como a 
política de proteção do café e a cambial. Ambos os fatores corroborando para o 
deslocamento do centro dinâmico da economia brasileira, antes situado no setor 
exportador e passando para a indústria. E Peláez, contrariamente a Furtado, 
afirmava que a política de defesa do café não foi feita por meio de expansão de 
crédito e sim por meio de empréstimos externos e recursos provenientes de 
impostos sobre a venda do café, e dizia também que a recuperação da economia 
brasileira “repousou” sobre fatores externos tanto diretos como no balanço de 
pagamentos quanto indiretos como no déficit orçamentário. Consequentemente, 
Peláez descarta a recuperação da economia brasileira como sendo atribuída à 
procura de mercado interno. 

Esse trabalho de monografia estabelece relações entre fatos históricos e 
políticos mais contundentes e as teorias econômicas que explicam o desenrolar 
desses fatos. Assim, ele segue com dois objetivos gerais principais, sendo eles: (1) 
a busca pelas motivações que levaram o Brasil à industrialização através de fatos 
históricos e seus impactos na economia de cada período entre 1808 e 1930, e (2) 
estabelecer e apontar as divergências existentes entre as principais teorias que 
explicam como se deu a industrialização. 

 A fim de uma melhor didática, o trabalho será dividido em quatro seções, 
sendo esta a primeira. A segunda seção irá tratar dos referidos fatos históricos e 
seus impactos na economia, contado com o intervalo de 1808 a 1930, período 
esse em que a indústria brasileira de fato nasceu e se estabeleceu; essa seção 
trará dados estatísticos para melhor compreensão do leitor. Na terceira seção, 
iremos nos preocupar em estabelecer uma breve discussão acerca de como a 
teoria estruturalista e a teoria neoclássica explicam a necessidade de 
industrialização de um país como o Brasil, que antes era baseado em um modelo 
agroexportador, e contrapô-las quanto a divergência tomada ao explicar o 
principal motivador à industrialização. E, por fim, a última seção são as 
considerações finais levando em conta a interpretação de Flávio Versiani. 
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2. Histórico: Introdução da Indústria no Brasil 
 

Com a vinda forçada de D. João IV para o Brasil, no início do século XIX, 
transformando-o em centro do império português, o desenvolvimento brasileiro 
tornou interesse do governo português. Foram, então, percebidos os primeiros 
esforços para promover a industrialização no Brasil. Esforços estes que 
resultaram em medidas como o alvará de 1º de abril de 1808, que concedia a 
liberdade de indústria, e o alvará de 28 de abril de 1809, que visava impulsionar 
a indústria por meios de incentivos como isenção de direitos aduaneiros às 
matérias-primas necessárias às fábricas nacionais, isenção de impostos para 
produtos manufaturados no país, utilização de produtos nacionais para 
fardamento de tropas reais, dentre outros (LUZ, 1978). 

Abertos os portos em 1808, a tarifa alfandegária foi estabelecida em 24% 
sobre os produtos importados e pouco depois foi parcialmente revogada, 
beneficiando os portugueses a uma tarifa de 16%. Dois anos depois, foi assinado 
um contrato com a Grã-Bretanha, conferindo-a uma tarifa alfandegária 
preferencial de 15%, isto é, inferior à portuguesa. E, em 1828, foi concedida tal 
tarifa de 15% a qualquer mercadoria estrangeira que entrasse no Brasil. Os 
incentivos à industrialização, citados no parágrafo anterior, tornaram-se sem 
expressão após a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, pois 
os poucos produtos produzidos internamente não tinham condições de concorrer 
com os importados (LUZ, 1978). 

Mantidas essas tarifas alfandegárias em níveis tão baixos, aumentou-se 
substancialmente a entrada de mercadorias estrangeiras, sendo elas de qualidade 
superior ao produzido pelo que chamamos de indústria artesanal da colônia, com 
maior variedade e produzidas a baixos custos. Com a forte entrada desses 
produtos no mercado brasileiro, a indústria artesanal não tinha meios para 
concorrer em tais condições, deixando praticamente de existir. E como 
consequência, a demanda brasileira por produtos industrializados voltou-se à 
importação como meio de suprir todo o mercado interno (PRADO, 1970). 

O ministro da fazenda, Manoel Alves Branco, queria “não só preencher o 
déficit do Estado, como também proteger os capitais nacionais já empregados 
dentro do país em alguma indústria fabril, e animar outros a procurar igual 
destino” (LUZ, 1978, p. 34). Em 1844, foi decretada a tarifa Alves Branco que 
variava sua quota sobre os importados de acordo com determinadas mercadorias 
já produzidas internamente visando proteger tais indústrias. Tal taxa não era 
muito satisfatória do ponto de vista protecionista. A indústria têxtil, por exemplo, 
foi pouco beneficiada (LUZ, 1978). 

Nesse período era visível uma atividade industrial favorecida pela tarifa 
ligeiramente protecionista Alves Branco, mas ela foi reflexo principalmente da 
expansão econômica ocasionada pela disseminação da cultura cafeeira. Porém 
ainda era penoso manter o processo de industrialização, dificuldades estas como 
a falta de capitais, a ausência de mão-de-obra qualificada, difícil acesso aos 
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maquinários. E os capitais investidos na economia brasileira eram voltados 
preferencialmente à agricultura, por se tratar de um setor já consolidado na 
economia e com menor risco se comparado à atividade industrial, que era até 
então muito reduzida e enfrentava grandes dificuldades de se manter produzindo 
devido à forte concorrência com os importados. 

Após 1844, as facilidades de importação devido à abertura dos portos 
foram amenizadas, e, mesmo com o aumento das tarifas alfandegárias, o Brasil 
ainda tinha empecilhos estruturais que dificultavam o estabelecimento da 
indústria. Empecilhos estes como a falta da siderurgia no país, escassez de 
energia devido à deficiência nas fontes geradoras, e, sobretudo, a falta de 
mercado consumidor a fim de demandar os produtos que seriam produzidos em 
larga escala, característico da maquinofatura. Outra dificuldade encontrada era a 
formatação em que se encontrava o país, a qual foi construída visando à 
exportação dos produtos agrícolas produzidos, ou seja, não havia uma conexão 
satisfatória entre as diversas regiões que facilitasse a distribuição dos produtos 
até os consumidores e de matéria-prima até as fontes produtoras. E, por último, 
com a grande expansão da agricultura cafeeira, o interesse em industrializar o 
país diminuiu substancialmente por medo de tal processo prejudicar a 
agricultura exportadora, o que interferiu até mesmo nas medidas protecionistas, 
tendo elas que tomar formatos mais tímidos. (LUZ, 1978; PRADO, 1970) 

Para que a indústria começasse a se desenvolver, ela necessitaria de 
medidas ultraprotecionistas. Estabelecer tarifas alfandegárias de 20%, 30% ou 
40% não seria suficiente em vista dos obstáculos à expansão da indústria. Na 
tentativa de estabelecer a ideia de uma política que fosse realmente efetiva às 
indústrias, a seção de indústria fabril da Sociedade Auxiliadora de Indústria 
Nacional, em 1863, referindo-se às dificuldades na industrialização do Brasil, 
acreditava que a equidade entre os produtos nacionais e estrangeiros só seria 
obtida estabelecendo uma taxa de importação de aproximadamente 100%. 
Apontava, também, para as taxas de juros que incidiam sobre o capital - de 8 a 
10% no Brasil enquanto na Europa eram de 4 a 5% - como fator que 
desincentivava o investimento em indústrias no país. Porém, não obtiveram êxito 
em suas reivindicações (LUZ, 1978). 

Até então era observado que os valores das exportações não cobriam as 
importações e que o país tinha sérias dificuldades com o câmbio. Somente por 
volta de 1860, após a elevação da tarifa alfandegária para a base de 30%, e com o 
crescente valor das exportações do café, é que o Brasil pode conhecer sua era de 
superávit na balança comercial (SIMONSEN, 1973). 

Nesse período se percebiam uma constante necessidade de industrializar o 
país para suprir o mercado interno. Como dito anteriormente, as exportações já 
não acompanhavam a demanda interna por importações até meados do século 
XIX, fato observado no constante déficit do nosso comércio exterior. O declínio 
continuado do câmbio monetário provocou o encarecimento das importações e a 
queda do preço de produtos agrícolas que eram destinados à exportação, como o 
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açúcar e o algodão. O resultado disso foi uma demanda interna que não era 
suprida e um aumento da disponibilidade de capital para a indústria, que veio 
através do deslocamento de capitais antes empregados na agricultura. A 
disponibilidade de mão-de-obra barata - mesmo que deficiente, sem nenhuma 
qualificação, muitas vezes precária e incerta - somada aos fatores citados 
anteriormente construía um cenário propulsor a uma industrialização mais 
diversificada (PRADO, 1970). 

Ao final da década de 1870, uma série de circunstancias iria reanimar a 
atividade do ainda tímido setor industrial, como a Guerra Civil dos Estados 
Unidos, que havia impactado positivamente na produção e expansão de algodão, 
provocava agora o renascimento da indústria têxtil. Mas como fator mais 
conveniente foi a Guerra do Paraguai, que incitava juntamente aos fatores citados 
no parágrafo acima um segundo impulso industrial, estimulado pelo aumento da 
inflação e do investimento em indústrias de transformação, ambos gerados pela 
emissão de moeda a fim cobrir as despesas governamentais com a guerra (LUZ, 
1978; SUZIGAN, 1986): 
 

Com efeito, depois da guerra do Paraguai o espírito de 
associação como que se aviventou entre nós, procurou 
explorar diversos ramos de indústria. O espírito nacional 
como que superexcitado durante a guerra, procurou 
alimento em empresas novas e cometimentos industriais, 
que pareciam dever produzir melhores frutos2. 

 

A análise de Suzigan (1986) sobre os motivadores desse impulso mostra 
que essas políticas fiscais e monetárias expansionistas reforçavam o crescimento 
da demanda agregada, que vinha sendo estimulada até então pelas exportações 
de café e algodão. A política inflacionária, devido à emissão de moeda já citada, 
acarretou a depreciação do câmbio entre 1865 e 1868 e o aumento das despesas 
governamentais financiadas pelos direitos aduaneiros, que levou ao aumento do 
tributo no final de 1860, criando esse ambiente favorável à indústria. 

Após a Guerra do Paraguai, a política deflacionária implementada reduziu 
a oferta de moeda e causou queda geral dos preços, colocando o país em uma 
recessão entre 1874 e 1876, o que levou o surto de investimentos das indústrias 
de transformação a ser interrompido e resultou em uma diminuição no nível de 
atividade industrial. Nesse mesmo período se observou tanto a redução das 
tarifas sobre os importados como a valorização do câmbio real (1973 a 1974), o 
que reduziu o preço dos importados e consequentemente a proteção às 
indústrias (SUZIGAN, 1986). 

Em 1874 foi instituída a tarifa Rio Branco. Luz (1978) mostra que ela 
procedeu com uma diminuição da tarifa alfandegária, aplicando taxas moderadas 

                                                           
2 Trecho retirado do livro A luta pela industrialização do Brasil, e tem a seguinte referência: CAMARÁ 

DOS SRS. DEPUTADOS, n. 2, 1876, Rio de Janeiro. Annaes do Parlamento Brasileiro. Rio de Janeiro: s.n., 
1877, 74.  



PET Economia - 35 anos 

15 

variando até cerca de 40% dependendo do produto e da produção interna, 
beneficiando principalmente setores de gêneros alimentícios e de matéria prima 
cujos produtos importados eram similares aos oferecidos pelas indústrias 
nacionais, e aplicou também isenções para a compra de maquinários do exterior. 
Esse aumento dos impostos sobre os importados não tinha puramente intenção 
de aumentar a receita do governo a fim de diminuir o déficit governamental, e 
sim a intenção de proteger a indústria nacional, mesmo que de um formato 
moderador característico do império. 

Os primeiros sinais de industrialização foram dados pela indústria têxtil, 
até então em escala produção e capitalização muito pequena se comparada ao 
que era encontrado nos EUA no mesmo período e, mesmo assim, despontava 
como maior ramo industrial brasileiro (SUZIGAN; VERSIANI, 1990).  Seu 
desenvolvimento anterior às demais foi favorecido por fatores, como a obtenção 
de algodão como matéria-prima, produto tal que sofria constante queda de 
preços e ainda era produzido em larga escala.  

O setor têxtil conta a maior parcela da história das primeiras fases da 
industrialização, como o desenvolvimento e mecanização da produção nos ramos 
de fiação e tecelagem de algodão. Com o ajustamento dos impostos sobre alguns 
importados, a indústria têxtil foi apreciada com o aumento continuado das tarifas 
alfandegárias sobre os tecidos de algodão importados, que inicialmente não foi 
muito alto, mas acabou tendo caráter protecionista significativo, mesmo que a 
princípio não fosse puramente essa intenção, e sim a de cobrir o déficit 
governamental. Veremos na tabela 1, que abrange o período de 1870 a 1913, esse 
aumento continuado do imposto sobre os tecidos de algodão importados: 

 

 
PERÍODOS 

 

PREÇOS DE 
IMPORTAÇÃO 

(A) 
 

ALÍQUOTAS 
TARIFÁRIAS 

(B) 
 

PREÇOS 
INTERNOS 

ESTIMADOS 
(C)= A x B 

1870-1875 
1876-1879 
1880-1884 
1885-1888 
1889-1895 
1896-1900 
1901-1906 
1907-1913 

86 
77 
78 
69 

100 
163 
115 
113 

103 
110 
113 
124 
132 
126 
162 
168 

89 
84 
88 
85 

130 
204 
186 
189 

 

Tabela 013: Efeito das tarifas alfandegárias sobre o preço interno dos 
tecidos de algodão importados, 1870-1913 (Índices, 1870=100; médias dos 

períodos). 
Fonte: Versiani, 1979, Table 5. 

                                                           
3 Os produtos A x B podem não ser exatos devido a arredondamentos. 
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O quadro acima nos mostra cronologicamente, entre 1870 a 1913, o efeito 
progressivo das alíquotas tarifárias que incidiam sobre os preços internos dos 
tecidos de algodão importados, fazendo os competir com maior equidade com os 
produzidos internamente. A indústria têxtil era constituída por estabelecimentos 
de pequena escala, mas era de grande importância para a economia, sendo que 
esse setor e o setor alimentício constituíam cerca de 60% do valor adicionado à 
indústria de transformação (SUZIGAN; VERSIANI, 1990), o que explica as 
medidas protecionistas com tarifas progressivas chegando até quase 70% nos 
anos de 1907 a 1913. 

O impacto das tarifas somava-se o efeito protecionista às desvalorizações 
cambiais, potencializando o aumento dos preços dos importados em favor da 
indústria nacional. Mas, as tarifas proporcionavam uma proteção mais 
duradoura, amortecendo os efeitos negativos para a indústria nacional de fases 
de valorização da moeda nacional. Essa barreira tarifária que incidia sobre os 
tecidos importados, porém não incidia sobre máquinas e equipamentos, que 
eram isentos, devido seu preço alto e falta de produção interna de tais. E na 
presença dessa barreira, seria possível aos produtores locais protegerem-se 
contra a concorrência externa, em períodos de alta da moeda nacional, ao mesmo 
tempo em que se valiam do barateamento das máquinas importadas para efetivar 
seus investimentos (SUZIGAN; VERSIANI, 1990). 

 As necessidades fiscais do governo impuseram um aumento geral nos 
direitos aduaneiros, e certa proteção foi concedida às indústrias com a nova tarifa 
em 1879. Os novos direitos não se fizeram sem dificuldades e discussões que 
vieram a evidenciar alguns problemas protecionistas, como o antagonismo entre 
as fábricas de fiação e tecelagem. Como a indústria de fiação queria o aumento 
das tarifas e a indústria de tecelagem queria sua redução, como tentativa de 
ponderar os dois pedidos, aumentou-se um pouco tarifa que incidia sobre o setor 
têxtil, o que acabou não agradando a nenhum dos ramos. Em tal discussão 
também se apontou a precariedade da proteção dispensada de algumas 
indústrias que não tinham condições de suprir o mercado interno, como é o caso 
da indústria de velas que era incapaz de fornecer metade das velas demandadas 
no Rio de Janeiro (LUZ, 1978). 

 Problemas como a instabilidade da tarifa aduaneira, por exemplo, foi um 
assunto bastante discutido na reunião convocada por Malvino Reis e realizada na 
Associação Comercial, e dentro dessa discussão foi exposta a necessidade de um 
inquérito industrial e a urgência de uma politica que animasse as atividades 
industriais. Nícia Luz (1978) colocou que o resultado prático de tal iniciativa foi a 
fundação da Associação Industrial para lutar em defesa dos interesses da classe, 
que rapidamente começou suas atividades organizando estatísticas e discutindo 
os problemas industriais via imprensa. Em 1881, após esforços da Associação 
para reduzir os direitos alfandegários, as reivindicações foram atendidas 
provisoriamente, com o objetivo de desenvolver e contribuir para o 
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desenvolvimento industrial. Por outro lado também se diminuiu o direito de 
produtos similares aos produzidos no país. Dessa forma, prejudicando-os.  

 No mesmo período, inicio da década de 1880, o governo tomou 
tendências mais liberais e retroagiu à tarifa de 1874, retirando os benefícios de 
1879. Mas mesmo assim, essa década se mostrou em condições favoráveis ao 
desenvolvimento da indústria. Como fatores relevantes houve a crise da lavoura 
e a baixa nos preços do café no inicio de 1880; a baixa produtividade devido à 
diminuição da safra de açúcar e algodão, e as oscilações cambiais, que afetaram 
negativamente o balanço de pagamentos do Brasil. E com essa crise, os 
defensores da ideia que os déficits orçamentários não devem ser pagos via 
empréstimos e emissões de moeda iam ganhando força, e concluíam, como sendo 
a melhor opção, fomentar as atividades industriais a fim de substitui-las pelas 
importações. 

 E apenas ao final do Império, entre 1880 e 1889, como respostas às 
condições favoráveis mostradas acima, que o Brasil teve seu primeiro surto 
industrial apreciável. Com pouco mais de 200 estabelecimentos em 1881 e 
capital investido de 400.000 contos (cerca de 25 milhões de libras), distribuídos 
nas proporções de 60% na indústria têxtil, 15% na de alimentação, 10% na de 
químicos e análogos, 4% na indústria de madeira, 3,5% na de vestuário e 3% na 
metalurgia (PRADO, 1970). Esta fase iria se prolongar à República. Assim, o setor 
industrial será o foco de muitas iniciativas do novo regime. Com o rompimento 
desse sistema conservador do Império, aumentar-se-á a viabilidade para medidas 
de amparo ao desenvolvimento industrial. 

Com a lei Eusébio de Queirós, em 1850, que proibia o tráfico negreiro, uma 
solução para o problema de escassez da mão-de-obra foi a substituição da mão-
de-obra escrava pela imigrante. A busca por imigrante foi estimulada e custeada 
pelo governo imperial, e essa busca foi tão intensa que de 1850 a 1888 já haviam 
entrado mais de 650 mil europeus no país (SIMONSEN, 1973). Ao decorrer desse 
período foram instituídas leis antiescravistas, como a Lei do Ventre Livre, e 
muitos escravos já tinham conseguido sua emancipação. Então a Lei Áurea, em 
1888, veio a encontrar 700.000 escravos efetivos e uns 300.000 “libertos 
condicionais” para instituir a abolição da escravatura. 

Mesmo que a abolição da escravatura não tenha sido feita repentinamente, 
pois já contava com a gradativa substituição pelo imigrante europeu, os 
fazendeiros tiveram dificuldade de manter a produção, tendo que obter fundos 
de liquidez para financiar a produção agrícola. Essa situação precária da 
agricultura foi o motivador mais importante da reforma monetária.  

O Tesouro por ter o monopólio da emissão de moedas e agir com políticas 
rígidas tinha evidente ineficiência quanto aos meios de pagamento. Na tentativa 
de resolver esse problema, foi proposta a reforma monetária através da Lei 
Bancária de 1888, que autorizava os bancos a emitirem moeda e contraía o 
empréstimo público destinado à agricultura. As emissões inicialmente seriam 
convertidas em títulos. Em um período intermediário parte em ouro e parte em 
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títulos, e por final, quando fossem recolhidas as notas do Tesouro, as notas dos 
bancos seriam convertidas em ouro. O resultado final era um banco com 100% de 
reservas. Nesse período, foi percebida uma das maiores inflações da história do 
Brasil (PELÁEZ, 1971). Visconde de Taunay descrevia o período assim: 

 

Pululavam os bancos de emissão e quase diariamente se 
viam na circulação monetária notas de todos os tipos, 
algumas novinhas, faceiras, artísticas com figuras de bonitas 
mulheres e símbolos elegantes, outras sarapintadas às 
pressas, emplastradas de largos e nojentos borrões4. 

 

No início da República, ainda no governo provisório em 1890, o Ministro 
da Fazenda Rui Barbosa tinha toda uma trajetória e propostas de medidas a fim 
de eliminar o serviço da dívida externa e fornecer recurso aos produtores, que 
foram grandes problemas do período anterior. Mas, tentou alterar o formato 
original da Lei Bancária de 1888 com a lei de sete de setembro de 1889, retirando 
o pluralismo de emissões e concentrando as emissões ao Banco da República dos 
Estados Unidos do Brasil a fim de associa-lo a operações do governo. Durante a 
administração de Barbosa, o capital total das indústrias era de 1.169.386 contos, 
enquanto que até 1888 era de 402 mil contos. O setor industrial nesse período 
cresceu enormemente, tornando essa a explicação de Barbosa para as emissões, 
mas grande parte dos estabelecimentos fundados tinham metas impossíveis, e o 
período ficou conhecido como Encilhamento (PELÁEZ, 1971). 

Assim, podemos apontar duas condições dentro do contexto anterior que 
influenciaram grandemente em um desenvolvimento mais forte e diversificado 
da indústria. O primeiro é a presença da mão-de-obra assalariada, que com a 
abolição da escravidão e a entrada de muitos trabalhadores imigrantes no país, 
aumentou substancialmente o mercado consumidor, ou seja, aumentou a 
demanda por produtos produzidos internamente (SUZIGAN, 1973). O segundo 
ponto que corroborou para o crescimento industrial foi a facilidade para se 
conseguir crédito durante o período de Encilhamento, aumentando muito o 
investimento no setor industrial (PELÁEZ, 1971). 

No mesmo período outros fatores vieram também para corroborar o 
desenvolvimento industrial: o aumento da disponibilidade de energia elétrica 
que veio a se intensificar, em 1901, com a construção da primeira usina elétrica 
paulista de empresas estrangeiras (PRADO, 1970); a expansão da rede ferroviária 
que interligou os principais centros econômicos e produtores do país, lembrando 
que antes era uma barreira para conseguir novos mercados; e a crescente 
urbanização que também aumentava a demanda por bens industriais e em geral 
também aumentava a disponibilidade de mão-de-obra para a indústria. O 

                                                           
4
 Trecho retirado do livro de Nícia Luz (1978) com a seguinte referência: TAUNAY, Visconde de. O 

Encilhamento. 2. ed. Rio de Janeiro:  Editora Melhoramentos, 1923.  
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crescente crescimento das capitais pode ser percebido segundo as seguintes 
estimativas: 
 

 1872 1890 1900 

Distrito Federal 2,72% 3,65% 3,99% 

São Paulo 0,31% 0,45% 1,38% 

 

Tabela 02: Crescimento populacional de São Paulo e Distrito Federal em 
relação ao crescimento total do país. 

Fonte: Luz, 1978, p.1395. 
 

As estimativas do crescimento nas duas capitais que indicam uma 
crescente urbanização nessas zonas, onde principiou a atividade industrial. 
Considerando outros dados datados do mesmo período a fim de visualizar 
melhor essa crescente urbanização, se considerarmos apenas o Estado de São 
Paulo, as percentagens de crescimento da Capital em relação ao Estado eram de 
3,9% em 1886 e de 10,5%, em 1900 (LUZ, 1978). 

Entre 1890 e 1895 foram fundadas mais 425 fábricas com capital investido 
com mais de 200.000 contos, 50% do total investido no começo do período 
(PRADO, 1970). O primeiro censo industrial é realizado em 1907 e faz um 
levantamento geral das atividades vinculadas ao setor industrial. Esse 
levantamento foi feito por uma organização privada, o Centro Industrial do Brasil 
(SUZIGAN; VERSIANI, 1990). Suzigan e Versiani dizem que foi surpreendente ver 
através desses dados que a maior parte do consumo aparente de vários produtos 
industrializados era suprido por indústrias nacionais. Como veremos na tabela 3, 
os ramos industriais existentes e que atendiam ao menos parte demanda interna, 
a quantidade de estabelecimento e de pessoas empregadas em cada ramo de 
atividade: 
  
  

                                                           
5 Estimativas retiradas do livro de Nícia Luz (1978) cuja referência é: IBGE. Censo demográfico 1951: 

resultados preliminares; CAMARGO, José Francisco de. Crescimento da População no Estado de São 
Paulo e seus Aspectos Económicos. Boletim Técnico da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
Universidade de São Paulo, São Paulo, n. 153, 1952. 
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PRODUTOS INDUSTRIAIS ESTABELECIMENTOS OPERÁRIOS 

Fiação e tecelagem 
Açúcar 
Fumos preparados 
Calçados 
Fundição e obras sobre metais 
Cerveja, vinho e outras bebidas 
Erva-mate 
Fósforos 
Charque 
Serrarias e carpintarias 
Construção naval 
Chapéus 
Móveis e decorações 
Produtos cerâmicos 
Roupas brancas 
Sal 
Couros 
Sabões e velas 
Material de transporte 
Moagem de cereais 
Outros 
T O T A L 

194 
199 
104 
119 
169 
443 
44 
18 
26 
197 
17 
107 
85 
179 
31 
53 
108 
91 
31 
100 
952 
3 258 

51 992 
13 136 
7 407 
7 379 
6 861 
5 998 
4 975 
3 969 
3 782 
3 766 
3 622 
3 463 
2 843 
2 553 
2 218 
2 146 
1 967 
1 763 
1 718 
1 499 
18 874 
151 841 

 
Tabela 03: Inquérito industrial de 1907 - número de estabelecimentos e de 

operários, segundo os principais produtos. 
Fonte: IBGE, 1986, Tabela: "Mapa Geral das Indústrias do Brasil". 

 
Como podemos perceber na tabela 3, a distribuição das atividades 

industriais se mantém em 1907. A indústria têxtil e a de alimentos, 
principalmente a de açúcar, correspondem à parte substancial do total de 
indústrias. Mas podemos perceber também a grande dispersão, apenas a 
indústria de tecelagem de algodão, lã e juta apresentavam certa concentração, e 
as outras são pequenas empresas que não passam de pequenas oficinas com 
número reduzido de operários (PRADO, 1970). Podemos perceber também com a 
tabela anterior certa concentração na indústria de alimentos, roupas e calçados. 

Após a queda de investimentos causada pela política deflacionária, a 
recuperação dos níveis de investimento voltou apenas em 1902 e seguida por 
uma fase expansionista. A partir de 1906 foram implementadas políticas 
monetárias e fiscais, aumentando o estoque de moeda até 1912 devido ao 
aumento da emissão de moeda pelo fundo de estabilização cambial, o que veio a 
elevar o nível de investimento a um pico em 1912-1913 (indicado no gráfico 1 
seguinte como o pico 1).  
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Gráfico 01: Investimento da indústria de transformação do Brasil (1855-1939). 
Fonte: Suzigan (1986), pág. 78. 

 
Mas, em 1908 e 1909, o país passou por uma rápida recessão, reflexo dos 

efeitos da recessão mundial anterior que começou nos EUA em 1907. Também se 
percebeu um aumento nos gastos governamentais com infraestrutura que mais 
tarde acabaram por ser financiadas por recursos externos. Essas políticas 
conjuntamente ao programa de valorização do café resultaram em um 
crescimento econômico geral, no aumento das importações e na valorização da 
taxa de câmbio sem alterar os preços internos. A fim de proteger as indústrias, as 
tarifas aduaneiras aumentaram para prevenir maior redução nos preços das 
importações. Somando isso à valorização da taxa de câmbio real em crescimento 
econômico, resultou-se no aumento de investimentos que chegou a um pico em 
1912 e 1913 (SUZIGAN, 1986). 

Durante a Primeira Guerra Mundial de 1914-1918, reduziu-se 
drasticamente o nível de investimento nas indústrias (demonstrado no gráfico 
acima no ponto 2). Isso foi percebido na redução da importação de maquinários 
devido às dificuldades de importar e no forte aumento nos preços, assim como 
dificultou a importação de matérias-primas e outros insumos para algumas 
indústrias que ainda dependiam delas, diminuindo também o ritmo de atividades 
industrial dessas indústrias (SUZIGAN, 1986). Mas nesse período, a dificuldade 
de importar e a queda do câmbio reduziram consideravelmente a concorrência 
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estrangeira. Além disso, o Brasil passou a exportar produtos industrializados 
mesmo que em pequenas quantidades, mas esses fatores estimularam a atividade 
industrial daquelas que dependiam pouco do setor externo para manter suas 
atividades. 

Em 1920, no primeiro censo após a guerra, o número de estabelecimentos 
industriais somaram 13.336, com capitalização de 1.815.156 contos e cerca de 
275.512 operários. Desses estabelecimentos 5.936 tinham sido fundados no 
decorrer da guerra, entre 1915 e 1919. O caráter da indústria em 1920 ainda 
permaneceu semelhante ao observado pelo censo de 1907, sendo a maior 
modificação o fato de a indústria alimentícia ocupar maior percentagem na 
representação industrial, passando de 26,7% em 1907 para 40,2% em 1920 
(PRADO,1970).  

A década de 1920 foi marcada, no plano exterior, por uma contração no 
preço das commodities, que durante a Primeira Guerra tinham se elevado, pela 
crise internacional centrada nos EUA entre 1920 e 1922, e pela instabilidade 
financeira que permeava o meio internacional; e no plano interno, por políticas 
ortodoxas e pelos reflexos causados do cenário internacional. De nossas 
commodities destinadas à exportação, apenas o café ainda teve uma expansão 
substancial nos preços (em valor de libras esterlinas) de 53%, o algodão em 
menor escala que o café também expandiu, mas outros itens os preços 
estagnaram ou caíram, como o algodão com -45% e a borracha com -75%. A 
queda na taxa de crescimento das exportações, em relação a 1910, ao manter alto 
o nível de produção, exceto o açúcar e a borracha, gerou lucros que vieram a 
estimular uma expansão da economia, da urbanização e da indústria. Isso explica 
o elevado nível de investimento no período como pode ser visto no gráfico de 
investimentos acima (CANO, 2012). 

Versiani (1987) diz que algumas características da década de 1920 são 
opostas às observadas durante a Primeira Guerra pelo fato de o principal setor 
industrial, o têxtil, mostrar um baixo crescimento da produção, mas ter um 
aumento significativo no investimento no setor. Isso é brevemente explicado por 
Versiani (1987) como um aumento do investimento externo no país e traz 
também uma forte evidência de que empresários do ramo tenham optado por 
reinvestir lucros obtidos aumentando assim o nível investimento, mas sem 
aumentar a produção devido a uma momentânea inelasticidade por parte da 
demanda por tais produtos. O resultado disso foi uma produção abaixo da 
capacidade da indústria têxtil até o final da década, o que possibilitou um 
crescimento rápido na década seguinte. 

Entre o final da Guerra e 1930, foi observada uma importante 
diversificação do setor industrial. Entre os produtos que passaram a ser 
fabricados localmente podem ser citados: ferro-gusa, cimento, ferramentas 
elétricas, motores elétricos, máquinas têxteis, equipamentos para o refino do 
açúcar, implementos agrícolas, aparelhos de gás, relógios e instrumentos de 
medição (SUZIGAN, 1986). A progressiva diversificação do setor industrial 
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brasileiro pode ser observada melhor na tabela 4 que mostra como é deslocada a 
participação relativa de gêneros da indústria de transformação entre 1919 e 
1980: 
 

 
GÊNEROS DE INDÚSTRIA 

PROPORÇÃO DO V.T.I (%) 

1919 1939 1959 1980 

GRUPO I 
Metalúrgica 
Mecânica 
Material de Transporte 
Papel e Papelão 
Produtos Químicos 
Material Elétrico e de Comunicação 
 
GRUPO II 
Têxtil 
Produtos Alimentares 
Bebidas 
Fumo 
Couros e Peles 
Madeira 
 
GRUPO III 
Prod. de Minerais Não-Metálicos 
Editorial e Gráfica 
Mobiliário 
Vestuário e Calçados 
Borracha 
 
OUTROS GÊNEROS 
 
T O T A L 

 
3,8 
0,1 
1,4 
1,4 
5,0 

- 
 
 

24,4 
32,9 
5,4 
3,4 
2,2 
5,7 

 
 

4,0 
- 

1,8 
7,3 
0,1 

 
1,2 

 
100,0 

 
7,6 
1,3 
3,3 
1,5 

10,7 
0,8 

 
 

22,0 
23,6 
4,3 
2,3 
1,7 
3,2 

 
 

5,3 
3,6 
2,1 
4,8 
0,6 

 
1,2 

 
100,0 

 
11,8 
3,5 
7,6 
3,0 

13,5 
4,0 

 
 

12,0 
16,4 
2,9 
1,3 
1,0 
3,2 

 
 

6,6 
3,0 
2,2 
3,6 
3,0 

 
4,8 

 
100,0 

 
11,5 
10,2 
7,6 
3,0 

19,6 
6,4 

 
 

6,4 
10,0 
1,2 
0,7 
0,5 
2,7 

 
 

5,8 
2,6 
1,8 
4,8 
1,3 

 
6,6 

 
100,0 

 
Tabela 04: Participação relativa dos gêneros da indústria de transformação no 

valor da transformação industrial, 1919-1980. 
Fonte: Fishlow, 1977, Tabs. III e VII; IBGE, 1990, Tab. 7.9. 6 

                                                           
6 Notas: 1) O valor da transformação industrial, definido como valor de produção menos despesas 

realizadas com as operações industriais, aproxima-se do conceito de valor adicionado. 2) 1919, 1939, 
1959 e 1980 são os anos de referência dos Censos Industriais de 1920, 1940, 1960 e 1980, 
respectivamente. 3) O item Produtos Químicos abrange, na classificação do IBGE: Indústria Química; 
Produtos Farmacêuticos; Perfumaria, Sabões e Velas; e Produtos de Matérias Plásticas. 4) O Grupo I 
refere-se à Indústria de Base, o Grupo II à Indústria de Bens de Consumo, e o Grupo III é um conjunto 
de indústrias de diferentes gêneros. 5) As porcentagens podem não somar 100% devido a 
arredondamentos. 
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A década de 1930 foi marcada por uma grande crise financeira que teve 
como causa principal a Crise de 1929 centrada na bolsa de valores dos Estados 
Unidos. Mas esse período foi o grande diferencial para o estabelecimento 
industrial no Brasil, e trataremos esse período com maior precisão na próxima 
seção, que estabelece a divergência teórica acerca desse período. 

Não entraremos em detalhe quanto ao desenvolvimento industrial pós a 
década de 1930, pois nosso objetivo do trabalho é buscar os motivadores que 
levaram o país a consolidar uma indústria forte e diversificada com capacidade 
de suprir o mercado interno e ainda competir com os importados, que antes era 
ameaça à indústria nacional. A tabela acima trata muito bem como evoluíram os 
principais setores indústria, e como podemos observar o grupo II, a princípio, era 
o que agregava maior valor à indústria de transformação, ao longo do tempo foi 
perdendo espaço para o grupo I, que compõe em 1980 a maior participação no 
valor da indústria de transformação. 
 

3. Controvérsias quanto ao principal Motivador à 
Industrialização 

 
3.1. Teoria Estruturalista e Teoria dos Choques Adversos 

 
O pensamento da Cepal está muito ligado à conceituação do que seriam 

economias centrais em contraste com as economias periféricas. Ambos os 
conceitos são determinados por duas variáveis básicas, diferindo-os apenas pelas 
proporções tomadas por cada variável. Essas variáveis são dadas pela exportação 
como variável exógena responsável por parcela da renda nacional e pelo 
crescimento dela, e pela importação como fonte de suprimento de bens e serviços 
para parte da demanda interna (TAVARES, 1972). 

Outros dois conceitos bastante utilizados por eles são o de 
desenvolvimento para fora e o de desenvolvimento para dentro. O primeiro é o 
desenvolvimento em que os meios de crescimento do país estão diretamente 
ligados à produção para fins de exportação e sem a preocupação em produzir 
para suprir o mercado interno, tendo que recorrer às importações para esse fim. 
E o segundo modelo de desenvolvimento é conceituado por Rodriguez (2009) 
como um fato real e um fenômeno espontâneo que indica a mudança no padrão 
de crescimento de seu polo periférico, baseado na produção industrial. 

Nas economias centrais, a exportação explicava apenas parcela do produto 
nacional e do seu crescimento. Somando a exportação e o investimento 
autônomo acompanhado ao desenvolvimento tecnológico, que é uma variável 
endógena à composição da renda nacional dessas economias, permitia que seu 
desenvolvimento voltado ao setor externo se juntasse à diversificação e expansão 
do setor interno, e que o crescimento da renda não dependesse de apenas uma 
variável. Nessas economias desenvolvidas não há a distinção de um setor 
propriamente exportador, pois as manufaturas são produzidas tanto para 
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exportar como para suprir sua demanda interna, não distinguindo um setor 
específico com destinação ao mercado externo e sim por meio da diferenciação 
de produtos que conquistam esse mercado. Já as importações nessas economias 
visava suprir as necessidades de alimentos e matérias-primas cuja produção 
interna não era satisfatória às suas necessidades (TAVARES, 1972). 

O modelo exportador – processo de desenvolvimento para fora – dos países 
periféricos, como fora o caso inicial de toda América Latina, tem como 
características a exportação como única componente responsável pelo 
crescimento da renda nacional. Característica essa em que o setor externo é o 
centro do dinamismo da economia, e a importação é a responsável por cobrir 
faixas inteiras de bens de consumo e a maioria de bens de capital necessários ao 
processo de investimento induzido pelo setor exportador (TAVARES, 1972). 

De acordo com Maria da Conceição Tavares (1972), tal sistemática de 
desenvolvimento para fora de uma economia periférica deve-se à divisão 
internacional do trabalho que foi imposta pela forma de desenvolvimento dos 
países líderes. Como os países periféricos faziam parte de um sistema mundial 
que os vinculava aos países líderes, eles eram pressionados mediante a divisão 
internacional do trabalho, tendo que arcar com o papel de produzir alimentos e 
matérias-primas para os grandes centros, o que favoreceu o surgimento de um 
setor exportador bem nítido e distinto dos demais e de alta rentabilidade, além 
de ter que se especializar na produção de uma ou duas principais commodities, o 
que limitava ainda mais a economia; e como consequência dessa visão voltada ao 
setor externo, o setor interno foi marcado por uma baixa produtividade, sendo 
ele voltado somente para a subsistência. 

Raúl Prebisch (1962) aponta que tal estrutura baseada na produção de 
commodities para o mercado externo não era satisfatória ao desenvolvimento 
desses lugares, pois o único meio de absorver parte do progresso técnico e 
consequentemente elevar o nível de vida das massas era por meio da 
industrialização que é responsável por deter e criar a maior parte do progresso 
técnico, e conclui que a industrialização não era o fim em si mesma, e sim o 
impacto que ela causaria ao desenvolvimento econômico. 

O processo de industrialização da América Latina não é incompatível com 
o desenvolvimento do modelo de produção primária destinada ao exterior. 
Prebisch explica que para o desenvolvimento industrial cumprir seu fim social de 
elevar o nível de vida, é necessário dispor dos melhores equipamentos e 
maquinários. Assim, precisaríamos exportar produtos primários a fim conseguir 
importar bens de capital suficiente. Quanto maior o dinamismo do comércio 
externo da América Latina, maior será as possibilidades de aumentar a 
produtividade do trabalho mediante a formação de capital, ou seja, deve-se 
utilizar o comércio externo, em proporções ponderadas, como impulsionador do 
desenvolvimento econômico. 

A hipótese Prebisch- Singer argumenta que os benefícios do comércio 
internacional ficariam detidos aos países centrais devido à estrutura do comércio 
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entre centro-periferia. A diferença entre ambos os modelos de países está no 
nível de produtividade dos setores agrícolas e industriais; na elasticidade dos 
bens industriais e agrícolas; e no formato comercial entre os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento (MARÇAL, 2006). Pensando no longo prazo, 
os países em desenvolvimento teriam que se deter do comércio internacional, 
pois a demanda por produtos agrícolas cresce menos que proporcional à 
produção, o que estagnaria seu crescimento. Além disso, teriam que investir na 
produção de produtos industrializados. 

Raúl Prebisch (1964) expõe três grandes problemas em matéria de 
produtos primários em âmbito internacional, sendo eles a questão dos preços, o 
acesso dos mercados dos países industrializados e os excedentes agrícolas e sua 
utilização na política de desenvolvimento. A produção primária tende a aumentar 
mais do que o exigido pelo aumento relativamente lento da demanda, o que 
acarreta na deterioração das relações de preços, que é agravada pelo progresso 
tecnológico na quantidade de excedente que é produzida. E quando se deixa as 
forças de mercado fluir livremente, percebe-se uma relação de preços entre o 
setor primário e o industrial regressiva na distribuição de renda. Assim, o setor 
primário seria privado de parte da renda real devido a queda dos preços 
relativos, e essa perda seria proporcionalmente mais elevada que o aumento da 
produtividade. Devido a isso, Prebisch explica que as políticas de defesa dos 
preços ou das receitas no plano interno foi uma tentativa de evitar a tendência de 
queda dos preços relativos e consequentemente queda da renda real. 

Versiani (1990) mostra para o caso brasileiro que a indústria têxtil, duas 
décadas antes de 1907, já começara um processo acentuado de substituição de 
importações, de tal forma que o crescimento anual do setor era de 10%. Outros 
setores industriais da economia brasileira só foram intensificar sua substituição 
após o início da Primeira Guerra. 

Como mostrado na primeira parte do trabalho, a seção histórica, de 1914 
em diante houve uma perda progressiva do dinamismo do setor externo que é 
uma característica dominante no modelo de substituição de importações. Essa 
perda de dinamismo foi chamada de estrangulamento exterior, e pode ser 
observada de duas formas, podendo ser de caráter relativo ou absoluto. O 
estrangulamento de caráter absoluto corresponde a uma capacidade de importar 
estagnada ou declinante, e o de caráter relativo é percebida quando a capacidade 
de importar cresce em ritmo inferior ao crescimento do produto interno. Esse 
processo de estrangulamento juntamente à progressiva substituição das 
importações diminuiu grandemente o coeficiente importador de toda a América 
Latina antes da crise representando 28% e após a Segunda Guerra (1939-1945) 
representava 15% da renda conjunta dos países latino-americanos (TAVARES, 
1972). 

Durante esse período, o que realmente aconteceu foi que maior parte dos 
países latino-americanos teve um crescimento mais voltado para fora do que 
para dentro, isso devido ao maior grau do poder de compra das exportações do 
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que da substituição de importações. O Brasil, por sua vez, aproveitou essa 
situação para expandir seu processo de industrialização, o que avançou o 
processo de substituição de importações começando a produzir nas faixas de 
consumo de bens duráveis, e mantendo a produção de produtos intermediários e 
bens de capital (TAVARES, 1972). 

 Esse período é conhecido na literatura estruturalista como período dos 
choques adversos, que foi especialmente tratado por Celso Furtado. Então, 
falaremos nos parágrafos posteriores como ele expôs essa ideia que foi alvo de 
grandes criticas pelos neoclássicos que também veremos mais à frente. 

A teoria dos períodos adversos tornou evidente que a grande depressão da 
década de 1930 foi o único período de fato significativo na estrutura econômica 
brasileira (PELÁEZ, 1979). Para expor como se deu esse período, usaremos a 
exposição de Peláez7, pois, para fins didáticos, ele dividiu a tese de Furtado em 
dois argumentos, que explicados por meio de tópicos. O argumento da 
recuperação explica como o Brasil manteve seu nível de renda durante a década 
da depressão em termos de políticas fiscais e efeitos redistributivos. O 
argumento da transferência tenta explicar a industrialização como transferências 
de recursos da agricultura voltada ao setor externo para a indústria, partindo da 
premissa da manutenção da receita gerada pelo café, e levando a um aumento da 
demanda agregada. 

Peláez apresenta quatro motivos de Furtado que propiciaram a 
manutenção da renda nacional. O primeiro é a evidência empírica de que o Brasil 
se recuperou da crise mais rápido que a maioria dos outros países. Furtado 
mostra que a renda voltou a crescer em 1933 enquanto a dos EUA voltou apenas 
um ano depois. O segundo motivo seria o limitado impacto da depressão, pois a 
renda nacional sofreu uma redução que oscilou entre 25 e 30% enquanto no 
mesmo período os Estados Unidos declinou cerca de 50%. O terceiro foi a 
sustentação da renda, que permaneceu elevada durante toda a década. Por 
último, a política de compra e queima de grandes estoques de café, que não eram 
vendidas devido à crise, sendo essa financiada pela emissão de moeda, ou seja, 
créditos concedidos pelas autoridades monetárias e os gastos do governo 
exerceram um efeito multiplicador nos níveis de renda, mantendo o nível de 
emprego na economia, e, portanto, o nível de renda. 

O argumento da transferência é dividido por Peláez em sete pontos que 
mostram como se deu a transferência de investimento da agricultura para o setor 
industrial. Começando pela utilização do argumento da recuperação, a 
manutenção dos níveis de renda devido à política de compra do café incitou o 
mercado de produtos que concorriam com os importados, levando a substitui-los. 
O segundo ponto proposto era a escassez de importações devido a controles 

                                                           
7 Foram utilizados nesse trecho do trabalho duas obras de Peláez, sendo elas o livro História 

Econômica do Brasil (1979) e o artigo A balança comercial, a grande depressão e a industrialização 
brasileira (1968). 
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cambias, política comercial e desvalorizações do câmbio que resultavam no 
aumento dos preços dos importados. A rentabilidade crescente dos produtos, que 
antes eram importados, levou a uma transferência de capital da agricultura, 
especialmente do café, para a indústria nacional. Como já dito anteriormente, o 
período de crise levou as indústrias tradicionais a uma produção aquém da sua 
capacidade que depois fez sua produção crescer rapidamente, mesmo sem o 
aumento de investimento. O quinto ponto é a implantação da indústria de 
siderurgia em decorrência do financiamento compensatório e da transferência de 
recursos entre os setores. O sexto ponto apenas ressalta que o setor externo 
deixa de ser o mais relevante para a economia nacional no que diz respeito a seus 
investimentos, sendo a poupança e o desenvolvimento processos estritamente 
interno. Por fim, o Reajustamento Econômico dos Agrícolas, socialização das 
dívidas pela emissão de títulos do governo, é considerado por Baer uma das 
causas do efeito multiplicador nos níveis de renda e de investimentos industriais. 

Para terminar a seção, Suzigan e Versiani (1990) levantam uma crítica ao 
modelo de substituição de importações brasileiro por ela não requer absorção e 
desenvolvimento de tecnologia, pois contavam com medidas protecionistas para 
continuarem produzindo a mesmos níveis. E ainda concluem com o seguinte 
trecho: 

 

Muitas indústrias contam até hoje com mercado interno 
cativo, e essa mentalidade protecionista se constitui em 
verdadeira barreira a ser vencida para que se possa 
implantar um processo amplo de assimilação, adaptação e 
desenvolvimento de tecnologia (SUZIGAN; VERSIANI, 1990, 
p. 25). 

 
3.2. Visão Neoclássica: Industrialização induzida pelas Exportações 

Myint analisou o papel exterior e o crescimento econômico na análise 
pioneira de Adam Smith, e propôs o estudo de duas importantes ideias. A 
primeira equivale ao argumento da propensão a superávit, pois o comércio 
exterior permite escapar das limitações do mercado interno e apresenta uma 
saída para o superávit da produção sobre o consumo interno. A outra ideia é o 
argumento da produtividade, a qual acredita que a inserção do mercado nacional 
ao comércio internacional melhora muito a divisão do trabalho e aumenta a 
produtividade do país. Isso tudo acarreta no melhoramento da capacidade de 
trabalho e incentiva a tecnologia a inovar (PELÁEZ, 1979). 

A teoria neoclássica utiliza os custos comparativos para propor o melhor 
emprego dos recursos produtivos, que leva a ideia de que a vantagem do 
comércio exterior é percebida pela melhor eficiência, pois os recursos são 
empregados nas atividades de maior produtividade marginal. A teoria da 
propensão ao superávit parte do pressuposto que um país tem um superávit 
potencial antes de expor seu mercado ao comércio exterior. O papel do comércio 
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exterior não seria tanto a redistribuição dos recursos, mas sim o fornecimento de 
nova demanda efetiva para o produto dos recursos produzidos, que continuariam 
ociosos se não fosse o superávit da produção sobre o consumo. Assim, expande-se 
a produção destinada à exportação sem alterar necessariamente o suprimento do 
mercado interno (PELÁEZ, 1979).  

A teoria dos custos comparativos, por sua vez, parte do pressuposto de um 
equilíbrio na fronteira social de transformação e que exista grande mobilidade e 
elasticidade do produto e do consumo. Assim, na teoria dos superávits o país se 
encontra em condição inferior à fronteira social de transformação, o que deixa a 
utilização de recursos produtivos ociosos a fim de melhor bem-estar econômico. 
Lembrando também que nessa teoria há inelasticidade na demanda para bens de 
exportação e imobilidade de recursos que é apenas na atividade exportadora. Tal 
proposta foi apresentada por Smith a fim de justificar sua defesa no livre 
comércio internacional. A teoria mostra que a unidade marginal de um bem 
destinado à exportação era muito baixa, e, portanto, uma economia primária 
poderia vir a crescer e se modernizar com a contribuição do setor externo 
(PELÁEZ, 1979). 

Contando já com a consolidação da indústria brasileira e um período 
permeado de crises como foi a primeira metade do século XX, o Brasil que já era 
autossuficiente em alguns seguimentos industriais como o têxtil e, 
posteriormente e de maior importância, o de carne congelada. Assim, o país 
passou a exportar tais produtos principalmente aos países vizinhos como forma 
de expandir seu mercado interno, ou seja, uma forma de aumentar a capacidade 
produtiva de tais seguimentos; lembrando que a exportação de commodities 
como o café, açúcar e algodão não tinha esse mesmo caráter de expandir ao 
exterior devido às limitações do setor interno. Dessa forma, diferentemente da 
teoria dos choques adversos, com a Primeira Guerra, o aumento das exportações 
brasileiras teria provocado uma aceleração do processo de industrialização dos 
referidos ramos industriais que no período contabilizava grande parcela do 
produto agregado, justamente por ter o caráter expansão da capacidade 
produtiva devido ao aumento da demanda.  

Como os principais defensores do viés neoclássico estão Caio Prado, 
Nelson Sodré e, principalmente, Roberto Simonsen. Simonsen tem como ponto de 
partida o censo de 1920, mostrando que entre 1914 e 1919 foram fundadas cerca 
de 46,5% das indústrias existentes em 1920, crescimento esse que ele atribui ao 
aumento das exportações durante período anterior a 1920 (SAES, 1989). Durante 
esse período além da exportação de café, que já começava a declinar, a Brasil teve 
êxito na exportação não apenas da carne congelada, mas também do açúcar 
refinado e de tecidos de algodão. Simonsen concordava com o fato de a 
exportação brasileira não ser o único fator a influir na industrialização, mas 
ressaltava sua grande importância. 
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4. Considerações Finais 
 

Como podemos perceber pelo relato histórico desenvolvido na segunda 
seção, a industrialização começou a ter formatos significantes a partir da década 
de 1870 com a presença da indústria têxtil. O crescimento do setor industrial foi 
resposta das medidas protecionistas, que aplicavam tarifas alfandegárias altas 
com a finalidade de encarecer os produtos importados e das constantes 
oscilações na taxa de câmbio, que por momentos consecutivos se desvalorizava 
elevando ainda mais o preço interno dos importados, mas quando nos 
deparávamos com uma valorização cambial não era de todo ruim à indústria, pois 
os maquinários e equipamentos ficavam com preços mais acessíveis.  

A falta investimentos inicialmente, por sua vez, foi uma barreira à 
indústria, pois a poupança brasileira era muito aquém do necessário para 
comportar um nível sustentável de investimento, tendo que recorrer a pessoas de 
influência que já eram donas de grandes negócios, normalmente negócios 
voltados às importações, para investir no novo modelo de produção, e buscar 
também meios de atrair investimentos externos, como foi o caso da primeira 
usina de energia em São Paulo e posteriormente a entrada de indústrias 
automobilísticas como a General Motors e a Ford Motor Company, que foram 
instaladas em território nacional com investimento de empresas estrangeiras. 
Mesmo com investimentos inicialmente irregulares e poucos, eles foram de 
grande importância para impulsionar a capitalização industrial que cresceu 
muito em 1912-1913 e depois durante a década de 20. 

Quanto aos motivadores que levaram a divergência entre estruturalistas e 
neoclássicos em relação ao crescimento industrial durante a Primeira Guerra, 
Flávio Versiani e Maria Teresa Versiani, em 1975, ao estudarem o 
desenvolvimento da indústria têxtil, mostram que períodos caracterizados pela 
desvalorização da moeda nacional correspondiam às fases de crescimento da 
produção industrial, mas em períodos de grandes investimentos, o país estava 
com o câmbio relativamente alto. Assim, a crise externa conduz a um efeito 
positivo sobre a produção e negativo sobre o investimento. Por outro lado, a 
expansão das exportações elevando o câmbio favorecia o investimento, mas 
limitava as exportações pelo barateamento relativo dos importados (SAES, 
1989). Eles tiram como conclusão: 

 
Nas interpretações da industrialização brasileira costumam 
se distinguir esquematicamente duas posições opostas, no 
que toca à relação entre atividade exportadora e produção 
interna de manufaturas: a da 'teoria dos choques adversos' 
— que associaria o crescimento da indústria com as fases de 
crise na atividade exportadora — e a da 
'complementaridade', que vê a industrialização como 
basicamente promovida pelo crescimento das exportações. À 
luz de nossos argumentos acima, ambas as colocações 
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parecem incompletas: o início da industrialização surge 
como resultado dos estímulos produzidos pela conjugação 
de períodos de dificuldades no setor externo com períodos 
em que a economia voltou-se mais para o exterior. De um 
lado, evidencia-se o fato de que os 'choques adversos' não 
teriam tido o impacto que tiveram, na ausência de fases 
anteriores de formação de capacidade produtiva. De outro 
lado, a interpretação da industrialização como um resultado 
direto da expansão das exportações aparece como 
notoriamente insuficiente e simplista8. 

 
 
 
  

                                                           
8 Trecho retirado do artigo de Flávio A. Saes que tem como referência bibliográfica: VERSIANI, F.R.; 

VERSIANI, M.T.R.O. A industrialização brasileira antes de 1930: uma contribuição. In: VERSIANI, F.R.; 
BARROS, J.R.M., (Org.). Formação econômica do Brasil: A Experiência da Industrialização. São Paulo: 
Ed. Saraiva, 1977. 
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Resumo  
 
Costuma-se caracterizar os países da América Latina como subdesenvolvidos. 
Toda a literatura econômica até meados da década de 1950 interpretava esse 
fenômeno como uma simples singularidade da economia capitalista, a ser 
resolvida pelo desenvolvimento técnico e pelo aprofundamento da divisão do 
trabalho, pautada nas vantagens comparativas e na crescente integração do 
comércio mundial. Coube à Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) 
os primeiros esforços para elaborar uma teoria que interpretava o 
desenvolvimento econômico da região de uma perspectiva mais crítica à 
ortodoxia. Surgiu dessa iniciativa a fecunda teoria da dependência que buscava 
demonstrar a possibilidade de que se mantivesse a condição de 
subdesenvolvimento, caso seus determinantes estruturais não forem superados. 
Este artigo busca analisar de forma comparativa duas das vertentes que 
conformam tal teoria, a keynesiana - mais ligado à CEPAL - e a marxista, em boa 
parte crítica da vertente cepalina.   
 
 
Palavras-Chave: Dependência, Subdesenvolvimento, CEPAL, Acumulação de 
Capital, Desenvolvimento econômico periférico. 
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1. Introdução 
 

As contradições que se acumulam nas regiões periféricas da economia 
global - em particular na América Latina - e a relativa incapacidade dos 
postulados econômicos tradicionais de superá-las criaram as condições para o 
surgimento de uma série de escolas do pensamento de extrema originalidade e 
com postura crítica à ortodoxia.  

Assim, o período que se estende do pós-guerra até a década de 70 foi 
especialmente frutífero para a teoria social latino-americana, quando se 
desenvolveu a teoria da dependência em suas múltiplas vertentes, das quais 
serão analisadas aqui a marxista e a estruturalista cepalina. Ambas ainda mantêm 
novas produções e avanços teóricos nas novas condições sociais da modernidade. 

Para realizar a análise conjunta, buscaram-se as indicações dos fundadores 
de cada um dos paradigmas de forma recorrente, auxiliados por outros textos 
clássicos caros a ambas as escolas do pensamento. A escolha de autores seminais 
se deu de forma a orientar a busca das convergências e divergências teóricas 
mais associadas aos paradigmas. 

Do lado estruturalista, foram escolhidos Raúl Prebisch e Celso Furtado. 
Além da relevância individual de cada um dos autores, a escolha se baseia em 
duas motivações. A primeira é a unidade entre tais autores que deriva da 
convergência metodológica e, principalmente, da unidade da temática geral 
considerada, como aponta Octávio Rodríguez (2009).  

A segunda é a complementaridade entre os autores em termos de 
abordagem do problema do subdesenvolvimento. Tratando dela, Prebisch (2011 
[1949], p.97) escreve: 
 

Para enfrentar esta [tarefa de interpretar o 
subdesenvolvimento latino-americano] e realizar 
metodicamente aquela [desenvolver as políticas necessárias 
à sua superação], será necessário apresentar os principais 
problemas, numa perspectiva de conjunto, expondo ao 
mesmo tempo certas reflexões diretas sugeridas pela 
experiência direta da vida econômica latino-americana (grifo 
nosso).  

 

A perspectiva de Prebisch deixa claro que suas análises são caracterizadas 
pela grande amplitude, buscando sintetizar características essenciais que se 
fazem presentes nos países latino-americanos. Tal fato, inclusive, o leva a 
advertir em vários momentos que suas conclusões não devem ser aplicadas 
mecanicamente para todos os casos, mas cuidadosamente ajustadas às 
especificidades de cada realidade. 

Celso Furtado (1986, 1987), por sua vez, caracteriza-se pela perspectiva 
exatamente oposta. Além de análises teóricas, ele fornece minuciosas análises 



Laboratório de Economia: Monografias 2013 

36 

práticas, onde aplica a teoria estruturalista à realidade da América Latina. Assim, 
sua obra se encaixa de forma perfeitamente complementar à de Prebisch. 

No lado marxista, foram escolhidos Theotônio dos Santos, Ruy Mauro 
Marini e André Gunder Frank. A escolha se justifica pelo destaque destes 
economistas e pela convergência de ideias propiciada pela ontologia comum de 
seus trabalhos a até mesmo pelo ambiente conjunto de vivência intelectual, uma 
vez que os três autores trabalharam juntos tanto na Universidade de Brasília até 
o golpe militar de 1964 e no Centro de Estudos Socioeconômicos (CESO) na 
Universidade do Chile até o golpe de 1973, como ressalta o próprio dos Santos 
(2005). 

Cabe mencionar, entretanto, que André Gunder Frank rejeitava um vínculo 
teórico perfeitamente associado ao marxismo. O autor não se alinhava aos 
pressupostos e conclusões da teoria da história da corrente e, tal como indica dos 
Santos (2000), mantinha uma concepção estática e não dialética da configuração 
econômica internacional, divergência metodológica bastante relevante, tal como 
exposto mais adiante.        

Tais escolas buscavam interpretar o subdesenvolvimento latino-
americano como um fenômeno particular e procuraram demonstrar que ele não 
seria superado pelo livre jogo das forças de mercado ou, como indica Furtado 
(1980, p.36), trataram de demonstrar a possibilidade de um "equilíbrio do 
subdesenvolvimento". 

Apesar da amplitude que a teoria da dependência assumiu, apenas a 
estruturalista foi discutida de forma minuciosa. Tratando de tal problema, Prado 
(2010, p. 69) afirma: 
 

O amplo debate sobre a dependência existiu e foi riquíssimo, 
repercutiu em diversos intelectuais no mundo todo, gerou 
uma base teórica e histórica firme para construir uma 
interpretação crítica do papel da América Latina dentro do 
sistema mundial capitalista e, claro, contribuiu para pensar 
caminhos políticos adequados de superação das 
contradições características da condição periférica e 
dependente [...] No Brasil, porém, essa história foi diferente. 
Aqui, na verdade, houve um não-debate [...]. 
 

Além das amplas deficiências do debate, a relação entre as escolas tem 
sido bastante negligenciada também. São poucos os trabalhos que tratam de 
ambas as teorias de forma sistemática - onde se destacam Bresser-Pereira (2010) 
e Pedro Duarte (2013) - e, mesmo em tais casos, os textos realizam críticas 
unilaterais, de uma parte ou de outra, subestimando possíveis pontos de 
convergência.  

O trabalho busca, portanto uma extensa comparação entre as duas 
vertentes da teoria, buscando proporcionar soluções alternativas para 
dificuldades de cada uma delas e esclarecer os motivos das soluções tão diversas 
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apresentadas por cada uma. Tal resgate se mostra especialmente importante em 
um período em que as novas condições estruturais criadas pela globalização 
capitalista trazem nova relevância para as teorias do subdesenvolvimento, como 
indica Kay (2009). 

Para tanto, o texto foi divido em cinco seções, além desta introdução. A 
seção 2 busca apresentar as diretrizes centrais do método de cada uma das 
escolas, focando em seus pontos de convergência. A seção 3 busca apresentar 
como cada uma delas entende que a condição de dependência se desenvolveu e 
as particularidades da economia periférica. Em seguida, na número 4, pretende-
se apresentar a análise prática das escolas sobre uma série de problemas da 
história do desenvolvimento econômico da América Latina, com foco especial no 
caso do Brasil. Depois da extensa exposição do diagnóstico que os autores fazem 
da problemática do desenvolvimento, a seção número 5 visa apresentar a solução 
fornecida por cada escola. Por fim, a seção 6 busca retomar as asserções de cada 
um dos capítulos anteriores e demonstrar os motivos mais essenciais da 
divergência entre os autores. 

 

2. Método 
 

As referências sobre a epistemologia no campo marxista são muito amplas. 
Embora tenha sido pouco tratada pelo próprio Marx, seu método foi objeto de 
estudo de uma quantidade enorme de trabalhos. O mesmo, entretanto, não 
acontece de forma tão abundante com a vertente cepalina3. 

Rodríguez (2009, p.41) escreve: 
 

[...] (as contribuições dos autores estruturalistas têm) certos 
traços comuns em suas posturas metodológicas. Elas não se 
referem à questão geral do método nas ciências sociais. 
Estão centradas no esforço para identificar e compreender o 
chamado "subdesenvolvimento [...]. 
 

Dessa forma, o método histórico-estrutural não está ligado a uma teoria 
ampla do conhecimento, mas à incorporação de análises dinâmicas da estrutura 
produtiva própria da América Latina à análise econômica, feita, em geral, de 
forma implícita. 

Dadas tais limitações, serão utilizadas referências epistemológicas de 
clássicos do pensamento marxista - aplicadas pelos autores representativos da 
teoria da dependência mencionados na introdução - que irão, em seguida, ser 
comparadas com análises de problemas práticos do desenvolvimento, 
examinadas sob o enfoque histórico-estrutural. Não se trata de ponderar tais 
problemas de forma detalhada (exercício realizado na seção 4), mas de expor os 
pressupostos subjacentes a tais análises.   

                                                           
3 Uma exceção à tendência é o trabalho de Kenneth Jamerson (1986). 
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Tratando de um dos pontos principais do método marxista - a dialética 
materialista - Leo Kofler (2010, p. 202) indica: 
 

Esta abertura para considerar a transformação, o processo e 
as condições econômico-dinâmicas que o produzem [o 
fenômeno histórico] permite conceptualizar cada 
manifestação em sua singularidade, que se determina pelo 
lugar que lhe cabe no movimento, como também em sua 
dependência e universalidade [...]. 
 

Em outras palavras, a análise de cada um dos fenômenos sociais pela ótica 
marxista só pode se realizar de forma plena a partir do entendimento do papel 
que ele tem no processo histórico. Assim, o devir se torna uma categoria 
fundamental. 

A mesma preocupação fica bastante evidente no comentário de Prebisch 
(2011 [1950], p.190) sobre a teoria clássica do funcionamento do balanço de 
pagamentos. Diz ele:  
 

[...] tanto em sua formulação original quanto em suas 
transformações posteriores, a argumentação sempre se 
fundamentou no estático, limitando-se a observar que toda a 
perturbação pressupunha a transição de uma situação de 
equilíbrio para outra, sem dar importância para o tempo que 
a transição consumia.  
 

Outra característica fundamental da dialética materialista é exposta por 
Georg Lukács (2012 [1919], p.76) quando afirma que "Somente nesse contexto, 
que integra os diferentes fatos da vida social [...] numa totalidade, é que o 
conhecimento dos fatos se torna possível enquanto conhecimento da realidade." 
(grifos do original) 

Cada fato deve ser, portanto, entendido em função de seu papel no todo - 
de suas inextrincáveis relações com os outros fenômenos sociais. Em outras 
palavras, só podemos entender cada forma em sua relação com a essência e vice-
versa. Essa perspectiva de totalidade está claramente inserida na concepção 
metodológica de Marini (1973a, p.106) que, em sua principal obra, escreve que 
"[...] é o conhecimento da forma particular que acabou por adotar o capitalismo 
dependente latino-americano, o que ilumina sua gestação e permite conhecer 
analiticamente as tendências que desembocam neste resultado". 

Podemos observar uma abordagem bastante semelhante na seguinte 
observação de Prebisch (2011 [1950], p.154): 
 

[...] o desenvolvimento econômico dos países periféricos é 
mais uma etapa dos fenômenos de difusão universal das 
novas formas da técnica de produção ou, caso se prefira, do 
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processo de desenvolvimento orgânico da economia do 
mundo. 

 
Uma terceira característica fundamental da dialética marxista é a sua 

relação com a teoria do fetichismo da mercadoria, frequentemente subvalorizada 
em suas implicações metodológicas, tal como indica Isaak Illich Rubin (1976). 

Marx (2013, p.147) escreve que:  
 

O caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, 
portanto, simplesmente no fato que ela reflete aos homens 
os caracteres sociais de seu próprio trabalho como 
caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, 
como propriedades sociais que são naturais a essas coisas e, 
por isso, reflete também a relação social dos produtores com 
o trabalho total como uma relação social entre objetos, 
existente à margem dos produtores.  

 
Rubin argumenta que a principal consequência da teoria do fetichismo é 

metodológica: os fatos econômicos não são primordiais e não podem ser 
interpretados dessa maneira. São apenas a expressão da configuração das 
relações sociais. 

Tomando a perspectiva de Mallorquín (1999) chegamos à conclusão de 
que a apreciação de Celso Furtado sobre a deterioração dos termos de troca 
segue esta mesma configuração. O fenômeno não é relevante em si mesmo, mas 
apenas enquanto manifestação da inserção produtiva da América Latina no 
intercâmbio internacional. 

Retomando Lukács (2012 [1919], p.68), podemos chegar a mais uma 
importante indicação metodológica: "[...] para o método dialético, a 
transformação da realidade constitui o problema central". 

Tal característica parece se alinhar perfeitamente com a obra de Prebisch, 
mais uma vez. Segundo Adolfo Gurrieri (2011, p.16): 
 

[...] é evidente que ele [Prebisch] não maneja as ideias como 
se fossem meros componentes de um jogo simbólico, mas as 
considera instrumentos para a ação; as absorve ou as 
abandona [...] pela capacidade que têm para explicar uma 
realidade que deseja transformar.  
 

Por fim, podemos notar uma última característica epistemológica que 
aproxima as duas escolas: suas análises são não reducionistas. Essa forma de 
procedimento é outra das descritas como centrais para o estruturalismo por 
Rodríguez (2009). Da mesma maneira, a combinação de elementos sociológicos 
com a análise econômica é central no marxismo, onde o entendimento da luta de 
classes é indissociável da compreensão das condições materiais em que ela se 
realiza. 



Laboratório de Economia: Monografias 2013 

40 

Dadas as observações anteriores, é notável que ambas as escolas 
mantenham um alinhamento bastante grande em termos metodológicos, mesmo 
que não estejam explícitos. Cabe comentar, entretanto, que - ainda que as duas 
correntes partam do ponto de vista da totalidade - os autores estruturalistas não 
se utilizam de uma análise dialética da realidade com a mesma sistematicidade 
que os autores marxistas. 
 

3. A essência da dependência 
 

Resumindo a noção de dependência, Theotônio dos Santos4 (1970, p. 231) 
escreve: "Por dependência entende-se a condição da economia de determinados 
países que são condicionados pelo desenvolvimento e expansão da economia a 
qual o primeiro está submetido." (Tradução livre) 

Esta seção trata de mostrar como cada uma das correntes analisadas 
explica as causas e as consequências deste processo5. Para facilitar a exposição, 
esta seção foi dividida em duas partes, de forma a expor separadamente o 
raciocínio estruturalista e o marxista. 
 

3.1. A tese marxista da dependência 
 

Tais exames costumam partir da gênese econômica da América Latina - de 
seus aspectos mais básicos. Marini (2010 [1973a], p. 107) escreve que: "Forjada 
no calor da expansão comercial promovida, no século XVI, pelo capitalismo 
nascente, a América Latina se desenvolveu em estreita consonância com a 
dinâmica do capital internacional". A perspectiva de Gunder Frank (1969) em seu 
longo estudo sobre o desenvolvimento chileno começa da mesma maneira.  

Assim, o fato fundador da economia dependente é a sua inserção na 
divisão internacional do trabalho. Ao não se desenvolver de forma autônoma, a 
região se insere como coadjuvante em uma dinâmica de acumulação de capital 
mundial já adiantada (ibidem). Seu modo de acumulação tem, consequentemente, 
diferenças significativas em relação ao que se deu na Europa e nos Estados 
Unidos, muito embora esteja em plena consonância com os mesmos dado que 
ambos configuram a realidade mais ampla do sistema mundial. 

                                                           
4 O trecho original é: "By dependence we mean a situation which the economy of certain countries is 
conditioned by the development and the expansion of another economy to which the former is 
subjected".  
5 Ambas as escolas tiveram mudanças significativas em suas concepções ao longo do tempo. Como já 
indicado, o trabalho busca os pontos mais fundamentais dos paradigmas e, portanto, não analisa 
todas as mudanças de tendências. No caso estruturalista, Prebisch tem a mudança conceitual mais 
significativa, chegando a propor uma "síntese entre liberalismo e socialismo". Para uma análise 
detalhada, ver Couto (2007). No lado marxista as mudanças de perspectiva também são significativas. 
Para um balanço teórico bastante amplo, ver dos Santos (2000).   
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Nesse caráter específico da acumulação de capital vai radicar a essência da 
contradição do capitalismo dependente, que acaba tendo de se pautar na 
superexploração do trabalho.     

Para chegar a tal conclusão, precisamos, primeiro, analisar brevemente 
algumas peculiaridades do conceito de valor e suas implicações para o mais-
valor.6 Marx (2013, p. 392) escreve que: 
 

[...] o valor efetivo de uma mercadoria não é seu valor 
individual, mas sim seu valor social, isto é, ele não é medido 
pelo tempo de trabalho que ele de fato custa ao produtor em 
cada caso singular, mas pelo tempo de trabalho socialmente 
requerido para a sua produção. Assim, se o capitalista que 
emprega o novo método vende sua mercadoria pelo valor 
social de 1 xelim, ele vende 3 pence acima de seu valor 
individual e, desse modo, realiza um mais-valor adicional de 
3 pence.  
 

O "mais-valor adicional" mencionado por Marx costuma ser chamado de 
mais-valor extraordinário. Ele carrega a contradição de não aumentar a cota de 
mais-valor, mas apenas alterar a repartição do valor. Caso a inovação seja 
generalizada e a produtividade uniformizada, diminui o valor social da 
mercadoria e, consequentemente, diminui também o mais-valor. 

Para que ocorra um aumento na taxa de exploração do trabalho, deve 
aumentar a proporção do trabalho excedente em relação ao trabalho necessário. 
Para tanto, deve diminuir o valor de reprodução da força de trabalho. Assim, a 
redução do valor social das mercadorias deve incidir sobre produtos consumidos 
pelos trabalhadores (bens-salários). 

A digressão conceitual anterior se mostra necessária, uma vez que é 
argumento central do raciocínio marxista que a inserção dependente da América 
Latina no mercado mundial permitiu uma mudança no eixo de acumulação de 
capital da mais-valia absoluta para a mais-valia relativa, como coloca 
explicitamente Marini (2000 [1973a]).  

Tal processo se realiza porque a oferta de alimentos da América Latina 
permitiu que aumentasse substancialmente a cota de mais-valia nos países 
industriais, contrabalanceando algumas das contradições da acumulação de 
capital. A mais significativa delas é a quebra do "ciclo do capital". Marx já 
apontava que o papel dual dos trabalhadores, enquanto importante mercado 
consumidor e custo da produção, era uma dificuldade significativa para o 
desenvolvimento do capitalismo. A configuração de expropriação do comércio 
internacional permite "a separação dos dois momentos fundamentais do ciclo do 
capital" (ibidem, p. 132). 

                                                           
6 Dadas as diferenças na tradução, os termos mais-valor e mais-valia são usados de forma intercalada. 
Têm, entretanto, o mesmo sentido. 
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Tal configuração se realiza apenas por causa da natureza das interações 
econômicas entre os países industriais e periféricos. Argumenta-se que existem 
tendências que burlam o intercâmbio entre países enquanto troca de 
equivalentes. Marini indica que existem duas espécies de fenômenos que dão 
origem ao intercâmbio desigual, sendo um deles inerente à estrutura produtiva e 
outro mais referente ao intercâmbio.        

No primeiro dos casos, uma nação pode apresentar um menor custo de 
produção, decorrente de uma maior produtividade, sem diminuir o preço de 
mercado na mesma proporção. De forma semelhante ao que foi apresentado 
anteriormente, tal situação garante um excedente extraordinário à nação 
favorecida. No segundo caso, podem ocorrer manipulações da lei do valor em 
transações realizadas entre produtos de natureza distinta. Tal fato pode ocorrer 
se países com maior diversificação produtiva venderem seus produtos acima de 
seu valor social para nações que não podem ou têm maior dificuldade em 
produzir os mesmos. 

As causas do intercâmbio desigual podem ser resumidas, portanto, na 
detenção dos meios de produção e nas diferenças no nível de produtividade entre 
países, associadas à inexistência da livre mobilidade de fatores7. O processo se 
traduz na necessidade da existência de um "mecanismo de compensação". 

Dadas as enormes dificuldades de uma reversão do excedente necessária à 
criação de tal mecanismo, a compensação acaba sendo gerada pela 
superexploração do trabalho - a compressão do preço da força de trabalho abaixo 
de seu valor. 

Segundo Carlos Eduardo Martins (2011, p.129): 
 

Ela [a superexploração] se desenvolve por meio de quatro 
mecanismos: a elevação da jornada ou da intensidade de 
trabalho sem a remuneração equivalente ao maior desgaste 
do trabalhador, a redução salarial ou, finalmente, a elevação 
da qualificação do trabalhador sem a remuneração 
equivalente ao incremento de valor da força de trabalho.  
 

O conceito de superexploração do trabalho sintetiza uma explicação para 
as substancias diferenças entre os níveis de vida nos países periféricos e nos 
centrais. Ainda mais, pautando-se na inserção da América Latina no comércio 
internacional, tem importantes consequências teóricas para a superação do 
subdesenvolvimento, tal como veremos adiante. 
 
 

                                                           
7 Marini parte da premissa de que as estruturas do capitalismo não funcionam de forma ideal, como 
podemos ver na seguinte indicação de Carlos Eduardo Martins (2011, p.129): "O autor parte da 
compreensão do capitalismo como um sistema mundial hierarquizado, monopólico e desigual que 
produz e reproduz padrões nacionais/locais distintos de acumulação". Faz-se clara nesta perspectiva 
a influência de Baran e Sweezy (1966). 
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3.2. A tese estruturalista 

  
Passemos agora a analisar o lado estruturalista da teoria. O ponto de 

partida da análise é bastante semelhante ao marxista, ou seja, a inserção da 
América Latina no mercado internacional, como podemos ver em Furtado 
(1987). 

Tal inserção se dá a partir do avanço das fronteiras europeias, pautados 
nas novas necessidades do desenvolvimento de seu núcleo industrial. Esse 
processo deu origem a estruturas híbridas que combinavam estruturas 
econômicas capitalistas com resquícios "arcaicos", como indica Furtado (2009, p. 
161).  

A homogeneização de tais estruturas não ocorreu por causa das 
dificuldades de inversão da "classe empresarial" nos países periféricos. Isso de dá 
porque os interesses de tais empresários não se alinhavam com os da economia 
onde estava inserida a sua empresa, mas com os interesses da economia central 
(ibidem). 

Prebisch descreve a mesma limitação estrutural em termos de escassez de 
poupança. Ele ressalta que o problema é especialmente problemático se 
considerarmos o enorme "esforço" exigido da economia, em relação à taxa de 
acumulação necessária aos países periféricos.   

Configura-se, assim, uma situação de persistente desigualdade na 
distribuição do progresso técnico na economia internacional. Prebisch (2011 
[1950], p.153) escreve: 
 

A propagação do progresso técnico dos países nos quais se 
originou para o resto do mundo foi relativamente lenta e 
irregular [...] Foram se consolidando, assim, os grandes 
centros industriais do mundo e, em torno deles, a periferia 
do novo sistema, vasta e heterogênea, que participava 
escassamente das melhorias de produtividade. 
 

Nesse contexto que limita de forma muito restritiva a expansão do 
progresso técnico, forma-se uma estrutura mundial dicotômica (centro-
periferia), em que a porção periférica do sistema assume duas características 
fundamentais: excessiva especialização e heterogeneidade estrutural.  

Além de tais dificuldades estruturais, os autores buscaram demonstrar as 
limitações da forma em que a América Latina se inseriu no mercado 
internacional, criticando a pretensa universalidade da teoria das vantagens 
comparativas, de origem ricardiana.  

Dadas as características intrínsecas ao consumo, associadas à elasticidade-
renda, o aumento do nível de renda altera a composição da demanda em favor 
dos produtos industriais. Assim, mostra-se que a estrutura produtiva que foi 
desenvolvida na América Latina é um entrave ao desenvolvimento dos países. 
Adolfo Gurrieri (2011, p.30) escreve: "[...] não parece correto basear o 
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desenvolvimento no aumento da produção de bens primários, cuja demanda não 
cresce com a rapidez que seria adequada às necessidades da periferia". 

Estas condições ainda vão dar origem ao problema da deterioração dos 
termos de troca, analisada de forma detalhada na próxima seção, que permitiu ao 
centro - além de reter parte dos frutos do aumento da produtividade - se 
apropriasse de parte dos frutos dos avanços na periferia. 

Mais ainda, existe outro grande impedimento para a difusão mais 
homogênea da técnica e consequente superação da especialização e 
heterogeneidade, descritas anteriormente: a sua adequação às especificidades 
produtivas da economia periférica8. Dado o "monopólio da inovação" dos países 
centrais, as técnicas produtivas costumam ser intensivas em capital, em países 
com grande escassez desse fator de produção e mão de obra abundante. 

Assim, cria-se um problema de "insuficiência dinâmica", gerada pelos 
problemas de estrangulamento interno e externo. Como consequência, os países 
da América Latina têm dificuldades recorrentes com  a absorção de mão de obra. 
Furtado (2009, p. 173) chega a propor uma definição do subdesenvolvimento a 
partir dessa incapacidade: 
 

[...] podemos definir uma estrutura subdesenvolvida como 
aquela em que a plena utilização do capital disponível não é 
condição suficiente para a absorção da força de trabalho, no 
nível de produtividade correspondente à tecnologia que 
prevalece no setor dinâmico do sistema.   
 

As características do subdesenvolvimento, entretanto, não são estanques. 
Elas passam por vários estágios, de forma que as dificuldades inerentes a ele 
também se modificam, conforme Furtado (1980). Foi um fato comum às 
economias latino-americanas que aumentasse a importância do setor industrial 
durante o século XX. Dessa forma, dificultava-se a aplicação produtiva do 
excedente. Equipamentos com maior densidade de capital passaram a ser 
necessários, em vez da simples expansão de terras e incorporação de técnicas 
produtivas de relativa simplicidade. 

Como as novas técnicas tinham de ser importadas, criou-se a tendência 
para a elevação do coeficiente de importações. Assim, uma aceleração no 
crescimento faz elevar-se a demanda por importação de forma muito mais 
intensa que o aumento na demanda geral da economia.  Deriva-se deste processo 
uma pressão sobre a balança de pagamentos, nos países subdesenvolvidos. 

Furtado (ibidem, p. 186) conclui que: 
 

[...] podemos inferir que, para determinada taxa de 
incremento do comércio mundial, o ritmo de crescimento 

                                                           
8 Para uma análise ampla e comparação de conceitos, ver Albuquerque (2005). 
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compatível com a estabilidade interna é muito mais elevado 
nas estruturas desenvolvidas que nas subdesenvolvidas. 
 

Ao concluir que os problemas no balanço de pagamentos têm causas 
estruturais e não conjunturais, revelam-se também uma série de problemas de 
ordem monetária, fundamentais para o entendimento completo dos problemas 
que acometem as economias periféricas. 

O autor aponta que a teoria econômica não deu conta de interpretar 
corretamente os desequilíbrios no balanço de pagamentos porque se manteve na 
perspectiva limitada que trabalhava estritamente em termos de uma tendência 
ao equilíbrio.  

Supondo que ocorresse uma redução no valor gerado pelas exportações 
(provocado por um problema de oferta ou pela diminuição dos preços no 
mercado internacional), diminuiria a renda do setor exportador, em especial, e 
dos demais setores da economia, via efeito multiplicador. Essa redução na renda 
provocaria uma diminuição no consumo de bens importados e ajustaria o 
balanço de pagamentos de volta ao equilíbrio. 

A excessiva especialização da economia tornava esse processo de crise e 
contração da renda muito penoso e gerava a necessidade de uma política que 
aliviasse o processo, tal como um subsídio. Se ele fosse financiado pela 
transferência de renda gerada por impostos, o efeito de contração na demanda e 
ajuste do balanço de pagamentos seria o mesmo. A alternativa de financiamento 
do subsídio seria a expansão dos meios de pagamento.  

Configura-se, portanto, um processo inflacionário que mantém os 
desajustes no balanço de pagamentos. Assim, conclui-se que os desequilíbrios 
externos persistentes têm como causa um processo inflacionário crônico, 
atribuído ao "desequilíbrio de custos e preços resultante de uma inflação 
anterior, que foi reprimida, mas permanece em estado latente" (ibidem, p. 190-
191). Furtado parece antecipar, dessa forma, as discussões sobre a inflação 
inercial na economia brasileira, muito desenvolvidas nas décadas de oitenta e 
noventa. 

Podemos notar uma grande convergência entre as duas escolas na 
explicação das causas do "intercâmbio desigual". Ambas o examinam, 
primordialmente, a partir dos problemas nas condições de produção e difusão de 
inovações. A escola estruturalista oferece, entretanto, uma perspectiva muito 
embasada para alguns fenômenos que, em geral, são tomados como dados na 
escola marxista9, como a retenção da produtividade nos países centrais e a 
dificuldade de aplicação produtiva do excedente em intensidade necessária para 
contrapor as tendências desigualitárias do comércio internacional.  

                                                           
9 Algumas ideias como a do não alinhamento entre os interesses da classe empresarial com a região 
dependente foram colocadas pelos marxistas, como será indicado mais adiante, mas não foram 
desenvolvidas com o nível de detalhe e generalidade que em Furtado.  
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Começam a aparecer, entretanto, algumas divergências. A mais 
fundamental é diferença na abordagem do caráter dos problemas que acometem 
a periferia. Enquanto os autores marxistas o descrevem em termos de 
exploração, como em Marini (2000 [1973a]), os autores cepalinos costumam 
descrevê-lo em termos de desequilíbrios, como em Furtado (2009). Ocorrem 
também diferenças na abordagem dos problemas. Enquanto a escola marxista 
foca nos efeitos sobre o trabalho, a estruturalista desenvolve uma série mais 
ampla de temas como as consequências cambiais e monetárias da dependência.  
 

4. Análise concreta do desenvolvimento da América Latina 
 

4.1. Considerações sobre desenvolvimento e estagnação 
 

Antes de iniciar o exame dos problemas históricos da América Latina, cabe 
analisar a comum interpretação que a teoria da dependência, em ambas as 
vertentes, sugeria que as potencialidades de crescimento do capitalismo estaria 
fadado ao fim e que, portanto, uma situação de estagnação da economia 
periférica seria inevitável. A mais famosa crítica feita nesse sentido foi a de 
Fernando Henrique Cardoso e José Serra (1979), com grande e negativa 
repercussão em todo o debate posterior sobre a dependência, como indica 
Fernando Prado (2010, p.71). 

Essa crítica, entretanto, está longe de conseguir descrever uma 
característica fundamental dos trabalhos sobre a dependência. A condição de 
subdesenvolvimento não implica a inexistência de rupturas, transições e 
mudanças na forma da dependência. A análise teórica mais clara nesse sentido foi 
realizada por André Gunder Frank (1969) e a sua conceituação do 
"desenvolvimento do subdesenvolvimento". Segundo ele, não há restrição para 
grandes modificações na estrutura das economias periféricas sem o rompimento 
com as ligações que condicionam tais economias. Na verdade, é esperado e até 
mesmo necessário que esse tipo de transformação ocorra com as sucessivas 
reorganizações da economia capitalista. 

Podemos encontrar também uma série de diagnósticos do 
desenvolvimento da América Latina, feita pelos autores estudados, que não se 
alinham à tese estagnacionista. 

Celso Furtado (2009, p. 175), por exemplo, escreve: "Apesar da elevação 
da renda per capita, não foi alterado, nessa conformidade, o grau de 
subdesenvolvimento". 

Tal perspectiva também está presente em Prebisch. Analisando a sua obra, 
Adolfo Gurrieri (2011, p.55) afirma: 
 

Pelas características de sua estrutura, as economias 
periféricas podem experimentar crescimento do produto ou 
da renda por habitante mantendo e até consolidando a sua 
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especialização e sua heterogeneidade. Pode ocorrer um 
crescimento econômico concentrado que quase não se 
difunde.  
 

Mais claro ainda é o caso de Marini (2000 [1985], p. 71) que interpreta 
detalhadamente as condições sociais que deram origem ao golpe militar de 1964, 
como uma necessidade para abertura de uma nova fase de acumulação de capital 
e crescimento. 

Ainda que, como acaba de ser demonstrado, o estagnacionismo não seja 
característica essencial da teoria da dependência, cabe mencionar que, em 
determinados casos, alguns autores previram a estagnação do crescimento 
econômico no curto prazo, a partir de uma análise conjuntural. Os casos mais 
claros são, certamente, os trabalhos de Furtado (1966a, 1979 [1966b]). 
 

4.2 A questão da agricultura na América Latina 
 

Tratar especificamente da questão da agricultura na análise econômica da 
América Latina é especialmente importante por dois motivos. O primeiro é o 
papel importante que ela desempenhou na história da região. Nas palavras de 
Furtado (1987, p.79) o sistema agrário na América Latina foi "não apenas um 
elemento do sistema de produção, mas também dado básico de toda a 
organização social". O segundo é o tratamento impreciso dos termos do debate 
que concernem ao setor, principalmente na interpretação dos autores 
estruturalistas, provavelmente gerado pela grande importância que eles 
atribuíram à indústria, como observa Gurrieri (2011).  

Em ambas as escolas, os principais problemas da agricultura derivam 
diretamente das condições essenciais da dependência definidas por cada uma. 
Furtado indica que se configuraram duas estruturas agrárias básicas nos 
diferentes países da América Latina - os binômios latifúndio-comunidade 
indígena, como no Peru e na Bolívia, e latifúndio-minifúndio, tal como no caso 
brasileiro. 

Dessa forma, a heterogeneidade, a especialização e a inadequação 
tecnológica se manifestam no setor, tal como nos demais, na economia periférica. 
Algumas especificidades dessas características merecem uma análise mais 
apurada.  

A especialização, por exemplo, acarreta problemas especialmente graves, 
uma vez que os riscos gerados pela instabilidade na produção e nos preços das 
mercadorias tornam os produtores especialmente vulneráveis. A inadequação da 
tecnologia, intensiva em capital, por sua vez, tem implicações importantes para o 
problema do que Prebisch chamava de "suficiência dinâmica". Assim, aprofunda-
se a dificuldade da mão de obra excedente e da deterioração das condições de 
vida da massa trabalhadora tanto no setor rural como no urbano. Ainda mais, a 
estrutura intensamente desigual da propriedade, frequentemente acompanhada 
de uma abundância de terras, limita a intensidade da inovação.  
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Apesar das dificuldades de implementação tecnológica na agricultura 
periférica, ele é de fundamental importância para manter a competitividade do 
setor no mercado internacional. Além disso, se as dificuldades do progresso 
técnico são especialmente duras para o setor, algumas de suas características 
facilitam a superação do mesmo. Como descreve Prebisch (2011 [1963]), na 
prática, os investimentos podem ser diferenciados, de forma a poupar mão de 
obra ou simplesmente aumentar a produção de forma extensiva.  

Como já mencionado anteriormente, o debate sobre a questão agrária tem 
sido desvirtuado pela percepção errônea de uma série de interpretações dos 
estruturalistas, especialmente da relação entre a agricultura e a indústria. Ao 
contrário do que muitas delas ressaltam, os autores cepalinos não pretendem 
subordinar a agricultura à indústria. Ao contrário, expressam uma relação de 
intensa complementaridade. 

A mecanização da agricultura deve ter como objetivo poupar trabalho, mas 
apenas na medida em que a indústria tem a capacidade de absorvê-lo, de forma a 
reduzir a mão de obra excedente. Assim, a melhora nas condições de vida na 
periferia está sujeita ao aumento da produção industrial. 

Apesar da evidência dos problemas que a estrutura agrária gera em toda a 
economia, os autores estruturalistas - especialmente Prebisch - destacam que a 
radical reestruturação dela por meio de uma reforma agrária não é 
necessariamente a melhor solução. No caso de uma situação em que o ganho de 
escala do monopólio favorece a inversão de recursos e reforça a relação de 
complementaridade com a indústria, o progresso teria maior impulso se 
ocorresse apenas a regulação da aplicação de investimentos.  

Para os marxistas, o subdesenvolvimento também é condição essencial da 
agricultura periférica e molda as principais características do setor. Segundo 
André Gunder Frank (1969), são elas a sujeição ao comércio, a determinação 
subordinada e o monopólio. O autor se contrapõe de forma intensa às teorias que 
viam na zona rural brasileira uma área econômica totalmente dissociada da 
dinâmica comercial capitalista. Ainda mais, ela se insere no comércio como 
historicamente sujeita ao fornecimento para os mercados internacionais e com 
estrutura que limita muito a produção.  

A estrutura produtiva mencionada tem uma série de importantes 
implicações. Gunder Frank (ibidem) ressalta, tal como Furtado, que o monopólio 
afasta os interesses dos produtores das regiões periféricas, que favorece a 
especulação, abaixa os salários (dadas as condições de monopsônio do mercado 
de mão de obra, do ponto de vista do trabalho), propicia ausência de crédito e 
estimula situações de desequilíbrio crônico na oferta de mercadorias.   

Marini (2011 [1985]) também trabalha com a ideia de uma 
complementaridade entre a agricultura e a indústria, mas, ao contrário dos 
estruturalistas, descreve relação muito mais tensa e contraditória do que o 
harmonioso equilíbrio descrito anteriormente. 
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O autor aponta que as condições da agricultura foram essenciais para que 
o desenvolvimento industrial, mas que o processo traz, ao mesmo tempo, uma 
tendência para o rompimento das condições rurais que o viabilizaram. Ele não se 
resume a analisar a manifestação da deterioração dos termos de troca no 
comércio internacional, mas também no mercado interno. Assim, observa que 
ocorreu uma forte transferência de renda dos setores urbanos em geral para a 
agricultura, particularmente a exportadora. 

Tal fato se revela proveniente de uma oferta inelástica de produtos 
agrícolas frente a uma oferta bastante deficiente, derivada da estrutura desigual 
de distribuição de terras. Para o autor, a única solução viável para os problemas 
estruturais gerados é a reforma agrária. 

A diferença bastante clara em relação à proposta de Prebisch se deve ao 
diagnóstico de Marini (ibidem) para a capacidade de desenvolvimento da 
indústria. Segundo ele, a demasiada mão de obra excedente no setor rural, que 
comprime os custos no setor, limita, à longo prazo, o mercado interno para os 
produtos industriais. Além disso, as restrições na balança de pagamentos 
impedem um grande aumento da demanda exterior sem a desvalorização da 
moeda e o encarecimento das importações essenciais. 

Dessa forma, a estrutura agrária monopolista restringiria de forma muito 
intensa o desenvolvimento industrial e somente a sua radical reformulação 
poderia solucionar a situação.   

Outro ponto importante de discordância entre as escolas é o papel da 
economia de subsistência. Apesar de ambas considerarem que a mesma se 
estrutura em uma configuração mais geral da dinâmica econômica, Furtado 
(1987) considera que a economia de subsistência é uma forma econômica 
deteriorada, em geral derivada da desarticulação e descapitalização de sistemas 
econômicos mais complexos. André Gunder Frank (1969), por sua vez, chama 
atenção para o fato de que a agricultura de subsistência ou residual funciona 
como um amortecimento e como um estabilizador para a agricultura de  uma 
forma geral. Dada tal consideração, ele escreve que "[o setor de subsistência está] 
longe de se configurar como um "entrave" para a economia nacional e 
internacional e, portanto, o setor de subsistência, como as molas ou o peso na 
traseira de um carro, é o que as mantém progredindo [...]".10   
 
 
 

                                                           
10

 O trecho original é: "Far from being a 'drag' on the national and internacional economy, therefore, 

the subsistence sector, like the springs or the weight in the back of a car, is one thing that keeps it going 
[...]".  
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4.3. Industrialização por substituição de importações 

É fácil observar o importantíssimo papel que a indústria tem em ambos os 
sistemas teóricos a partir da análise exposta na última subseção. Cabe, portanto, 
analisar quais os motivos apresentados por cada uma delas para explicar como o 
processo de industrialização por substituição de importações não foi capaz de 
superar a condição de dependência e subdesenvolvimento. 

Para os autores marxistas, o cerne da limitação se encontra na dinâmica 
contraditória e tensa em que o setor industrial e rural descrita na seção anterior. 
André Gunder Frank (1969) reforça que sem uma radical reestruturação da 
configuração desta dinâmica, o setor industrial não pode se desenvolver de forma 
autônoma. Aponta também que desde o período colonial, a indústria se 
desenvolveu de forma mais intensa nas regiões que estiveram menos ligadas ao 
comércio internacional. Assim, qualquer processo tão superficial como o tipo de 
industrialização adotado na América Latina não seria capaz de superar a 
condição de dependência. 

Alinhando-se a tal teoria, Marini (2000 [1973a], p.136) escreve que:  
 

[...] em países como a Argentina, o México, o Brasil e outros, 
não chegou nunca a conformar uma verdadeira economia 
industrial que, definindo o sentido e o caráter da acumulação 
de capital, produzisse uma mudança qualitativa no 
desenvolvimento econômico desses países. Pelo contrário, a 
indústria seguiu sendo ali uma atividade subordinada à 
produção e à exportação de bens primários, que constituíam, 
estes sim, o centro vital do processo de acumulação. 
 

Theotônio dos Santos (2000, p. 127) ressalta que, uma vez que o 
desenvolvimento industrial não pode se realizar em sua plenitude, os países 
periféricos não podem resolver desta maneira o problema da mão de obra 
excedente - suficiência dinâmica, nas palavras de Prebisch. Ainda mais, escreve 
que:   

 

[o processo de substituição de importações] não trazia 
autonomia de decisão, porque a industrialização passava a 
ser comandada pelo investimento externo, fundado na 
empresa multinacional, cujo centro de poder continuava nos 
polos centrais da economia mundial.   
 

Para entender as críticas cepalinas à substituição de importações, temos 
de entender primeiramente a diferença entre os processos de industrialização 
espontânea e a deliberada, como indica Gurrieri (2011). A primeira seria um 
desenvolvimento conjuntural e com poucas possibilidades de alterar 
significativamente o subdesenvolvimento dos países periféricos. A segunda, por 
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sua vez, teria o potencial de superar tal condição, mas apenas se realizada da 
maneira adequada. 

A industrialização da América Latina passou por ambos os processos. 
Furtado (1986) indica que no começo do século XX se desenvolveram algumas 
indústrias. Elas eram, em geral, focadas em bens de consumo corrente e 
tornaram-se viáveis pelo aumento da renda na economia, derivado da expansão 
das exportações tradicionais. A análise que o autor faz para essa fase da 
industrialização se assemelha muito com as observações dos autores marxistas, 
expostas anteriormente. Assim, Celso Furtado ressalta que esse tipo de indústria 
ainda era muito sujeito e vulnerável ao mercado externo, ainda que criasse um 
multiplicador de emprego benéfico no mercado interno. 

Ele aponta ainda que, em meados da crise de 29, as indústrias já davam 
claramente sinais de esgotamento. Após a crise, as condições conjunturais 
externas associadas à capacidade ociosa na indústria permitiram um rápido 
avanço do produto. Ainda que o processo tenha estado longe de criar um núcleo 
industrial com dinâmica significativa, ele foi fundamental para dar origem à fase 
deliberada da industrialização, mais propriamente pautada na substituição de 
importações (ibidem). 

Os autores estruturalistas, em especial Prebisch, criticam intensamente as 
políticas realizadas para estimular a indústria, muito embora concordem que a 
substituição de importações seja uma necessidade incontornável. 

Seu primeiro grande problema foi a ênfase excessiva no mercado interno. 
Prebisch (2011 [1961]) ressalta que, principalmente por meio da proteção 
excessiva à indústria nascente, as exportações foram muito dificultadas. Assim, 
criou-se um descompasso entre as demandas diversificadas de mercado e a 
eficiência na produção industrial. Em outras palavras, as várias necessidades 
atendidas no mercado interno, propiciados pela crise internacional, não 
permitiram realizar potenciais ganhos de escala. 

Outro problema fundamental foi a orientação do perfil das indústrias 
efetivamente substituídas. Os produtos de consumo final foram os mais 
privilegiados. Dessa forma, não se criou um sistema industrial integrado, mas 
apenas setores fragmentados bastante desenvolvidos. Ao secundarizar as 
indústrias de bens de capital, criava-se a necessidade de financiamento externo 
para a estrutura produtiva básica, o que, tal como já foi exposto anteriormente, 
gera um problema inflacionário e pressiona a balança de pagamentos. Celso 
Furtado (1986), inclusive, dedica-se a expor como se deu esse processo de forma 
concreta em uma série de países. 
 

4.4. Deterioração dos termos de troca 
 

Antes de analisar as explicações fornecidas por cada teoria para explicar a 
queda relativa nos preços dos produtos agrários, cabe fazer uma breve digressão 
sobre as indicações fornecidas pelos trabalhos empíricos a respeito de tal 
deterioração. 
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É bastante ampla a literatura que trata do tema e os trabalhos que 
confirmam empiricamente o fenômeno. O trabalho seminal é o texto de Grilli e 
Yang (1988). Os autores fazem uma análise que abarca quase todo o século XX e, 
apesar de ressaltar que "a tendência dos preços relativos está longe de ser 
uniforme", encontraram que no longo período ocorreu uma deterioração de 
quase 40% do preço dos bens primários, em relação aos bens manufaturados. 

Reinhart e Wickham (1994), mesmo que trabalhando com um período 
menor, reforçam que a modificação dos preços relativos não é uma característica 
conjuntural, mas uma tendência secular. Mostra, ainda, que o preço dos bens 
primários está sujeito a maiores flutuações. Harvey et al (2010) trabalham com 
várias séries de tempo (algumas delas datando do século XVII) e mostram que 
ocorreu um declínio significativo em boa parte dos bens primários analisados. 
Fazem questão de ressaltar, tal como Reinhart e Wickham, que os resultados 
sugerem que a diversificação da produção na América Latina seria bastante 
positiva.   

Ocampo e Parra (2003), trabalhando com uma série histórica que abrange 
todo o século XX, mostram que ocorreu um significativo declínio - de 
aproximadamente 60% - do preço dos bens primários no período, embora 
indiquem em vários momentos que a queda não acontece de forma contínua, mas 
escalonada. Esta última tendência de deterioração descontínua, é corroborado 
pelo trabalho de Serrano e Pinilha (2011), que também trabalham com o século 
XX como espaço temporal. É possível argumentar, inclusive, que o declínio 
encontrado se dá a partir da não recuperação do preço dos bens primários depois 
de quebras estruturais.   

Feitas tais ponderações, podemos avançar para as explicações teóricas de 
tal fenômeno e buscar comparar os resultados com as ideias de ambas as escolas 
do pensamento.  

Um dos primeiros a tentar formalizar uma explicação para o fenômeno foi 
Hans Singer (1950), que focou muito no maior poder de mercado e na tendência 
à criação de monopólios nos países industriais, impedindo a queda dos preços 
decorrente da maior intensidade de inovações.  

Prebisch (2011 [1950]), por sua vez, observa, baseando-se na observação 
do caso dos EUA, que os setores industriais - mais dinâmicos - tendem a dar 
origem aos incrementos na produtividade e, consequentemente, na renda. Indica, 
entretanto, que esses incrementos não costumam se generalizar para os demais 
setores da economia, uma vez que existe uma relativa imobilidade no mercado de 
mão de obra. Processo semelhante ocorre entre os países industrializados e 
periféricos.  

Além disso, Prebisch argumenta que a tendência na queda dos preços é 
reforçada pelas limitações à demanda, inerentes à produção de bens primários, e 
pela desigual distribuição do progresso técnico, dois processos já discutidos 
anteriormente. Como também já foi indicado, o fenômeno limita o 
desenvolvimento da periferia na medida em que permite ao centro reter, não só 
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os rendimentos de seu progresso técnico, mas também os frutos da melhora na 
produtividade da periferia. 

As explicações estruturalistas sugerem, entretanto, que deveria ocorrer 
uma queda constante dos termos de troca. Não faltam exemplos de afirmações do 
gênero, como por exemplo em Prebisch (2011 [1949]). Nesse sentido, as 
ponderações marxistas sobre o conceito podem ajudar a adaptar melhor a 
explicação de tal queda. 

Marini (2000 [1973b], p. 156-157) interpreta o fenômeno, mais uma vez, a 
partir das tradicionais análises das contradições do capitalismo. Primeiro, 
argumenta que, olhando para os aspectos estritamente econômicos do problema, 
a repartição do valor global se dá a partir da composição orgânica do capital. Ele 
escreve que: 
 

À medida que vai se estabilizando o intercâmbio entre elas 
[economias centrais e periféricas], tende a cristalizar-se um 
preço comercial cujo termo de referência é, além de suas 
variações cíclicas, o valor das mercadorias produzidas. Em 
consequência, o grau de participação no valor global 
realizado na circulação é maior para os países de 
composição orgânica mais baixa, ou seja, para as economias 
dependentes. 
     

Em outras palavras, em condições ideais de intercâmbio, onde a lei do 
valor não seja "burlada" e os preços se aproximem do tempo socialmente 
necessário à produção da mercadoria, os países de maior composição orgânica, 
que tendem a ser menos produtivos, arrecadam uma maior porção do valor geral. 

As firmas dos países industriais, buscando responder à tendência na queda 
da taxa de lucro decorrente, entre outras coisas, deste processo, iniciam uma 
intensa corrida por inovações, de forma a conseguir se apropriar de mais-valor 
extraordinário, tal como já foi abordado anteriormente.  

Tal solução, entretanto, leva apenas ao aprofundamento da contradição 
original, uma vez que o progresso técnico constante apenas eleva mais ainda a 
composição orgânica do capital e reforça a queda na taxa de lucro. Dados os 
novos problemas, as economias industriais revertem parte de seus capitais para 
as economias dependentes, onde residem grandes potenciais para a geração de 
lucros, processo que Marini nomeia de passagem da fase industrial do 
capitalismo para a sua fase imperialista. 

Dessa forma, conforme aumenta o investimento do capital estrangeiro no 
país, é atenuado o problema do enorme esforço econômico necessário para que 
ocorra a compensação do intercâmbio desigual. Se esse fenômeno se mantivesse 
de forma regular, a deterioração dos termos de troca seria constante, tal como 
supunham os autores estruturalistas.  

Ela, entretanto, não é e se configura em uma complexa relação que 
depende deste instável fluxo de capitais. Ainda mais, uma tendência constante à 
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queda nos termos de intercâmbio só seria possível na ausência da 
superexploração do trabalho. Ou seja, seria possível apenas sob a condição de 
que toda a compensação do intercâmbio desigual se realizasse pelo investimento 
externo e diminuição da composição orgânica do capital. 

Essa complexa inter-relação que Marini desenvolve pode ser usada para 
interpretar a tendência inconstante do fenômeno analisado, mas a comprovação 
empírica da validade de tal sugestão transcende, evidentemente, o escopo deste 
trabalho.  
 

4.5. Integração regional 
 

A cooperação internacional é um ponto fundamental da análise 
estruturalista da América Latina e, segundo ela, poderia atacar - ao mesmo tempo 
- dois dos problemas fundamentais do desenvolvimento econômico da região: o 
financeiro, ligado à escassez de poupança e crédito, e o problema comercial, 
ligado ao estrangulamento externo e a escala da demanda. 

Prebisch indica que a cooperação financeira entre os países periféricos é 
fundamental para diminuir a necessidade de poupança interna e, 
consequentemente, o esforço interno necessário à acumulação de capital. Ele 
argumenta que esse tipo de integração é muito preferível ao financiamento de 
capitais privados externos, uma vez que o objetivo desse processo não seria 
somente o estímulo ao crescimento econômico, mas a superação da condição 
periférica arraigada na América Latina. 

Para tornar uma política de financiamento do gênero viável, Prebisch 
argumenta que é absolutamente necessário contar com uma política estratégica e 
integrada entre os diferentes países. O mecanismo teria de ser, por um lado, 
multilateral, de forma a evitar um poder excessivo para os credores e, por outro, 
eficiente o suficiente para conseguir selecionar os níveis de investimentos 
estrangeiros adequados, de forma a auxiliar o desenvolvimento sem 
comprometer o objetivo principal, há pouco enunciado. 

Essa concepção de integração regional difere muito das análises mais 
comuns à literatura econômica. Sobre isso, Mollo e Amado (2004, p.146) 
afirmam: 
 

Neste tipo de concepção temos não apenas uma percepção 
de coordenação de complementaridade entre países, mas 
ainda que a liberalização não era vista como requisito para o 
crescimento, mas a consequência de um processo 
coordenado de desenvolvimento integrado, entendido como 
crescimento do comércio multilateral. 

   
Assim, vemos que a coordenação proposta pelos cepalinos se relaciona 

diretamente com a problemática do livre comércio entre os países periféricos. 
Segundo eles, esse tipo de política não traz os efeitos desejados se realizada entre 
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países com estruturas econômicas heterogêneas. Na verdade, se considerarmos 
que existe um desequilíbrio estrutural gerado pela composição dos produtos 
intercambiados entre a periferia e o centro, a liberalização comercial entre esses 
países não teria outro efeito senão o aprofundamento deste mesmo desequilíbrio. 
Tal fato se manifesta no intercâmbio entre países centrais e periféricos, mas 
também nas trocas entre os próprios países periféricos. 

Assim sendo, uma política de integração comercial exige uma série de 
precauções. Prebisch (2011 [1959]) sugere que deve haver uma política de 
reciprocidade entre os países do bloco. Detalhando tal sugestão, Braga (2001, 
p.9) escreve que: 
  

O fato de existir no mercado países com diferentes níveis de 
desenvolvimento, os mais desenvolvidos teriam melhores 
chances de explorar economias de escala, o que poderia levá-
los a apresentar superávits comerciais em relação aos outros 
países menos desenvolvidos. Seria necessário então um 
sistema de concessões de forma que os países superavitários 
pudessem elevar as importações de outros países de forma a 
manter o equilíbrio nas balanças comerciais entre todos os 
membros envolvidos.  
 

Tal construção deveria ser capaz de solucionar os problemas apontados 
anteriormente para a industrialização por substituição de importações. Tomando 
como base o "planejamento integrado" já mencionado, cada país poderia 
especializar-se nas atividades industriais que melhor se adaptassem às condições 
de cada país, evitando a arbitrariedade do processo de substituição de 
importações, tal como o que ocorreu. A integração regional, portanto, tem a 
potencialidade de criar um verdadeiro sistema industrial. 

A interpretação marxista da cooperação internacional é flagrantemente 
diferente. Ela se baseia muito mais na sua significação histórica para a 
acumulação de capital e nos seus antagonismos do que nas suas potencialidades, 
tal como apresentado acima. 

A análise parte da concepção que a integração regional só pode ser 
entendida dentro do contexto da "fase imperialista" do capitalismo mundial11. 
Nesse sentido, Marini (1992) argumenta que o renascimento do ideário 
integracionista na América Latina, depois de uma fase de completo esquecimento 
que se perpetuava desde o período de independência dos países da região no 
século XIX, aconteceu em consonância com a consolidação dos Estados Unidos 
como potência mundial. 

Já vimos como essa fase do capitalismo é caracterizada pela exportação de 
capitais dos países industriais como forma de evitar a tendência à queda na taxa 
de lucro nestes países. Os efeitos desse processo, entretanto, seriam totalmente 

                                                           
11 Faz-se presente aqui, claramente, a influência de Rosa de Luxemburgo (1984). 



Laboratório de Economia: Monografias 2013 

56 

diferentes caso as burguesias nacionais dos países periféricos não se alinhassem 
a esses interesses. 

Tal alinhamento foi propiciado pelas dificuldades internas (como a grande 
pressão gerada sobre os lucros pelas reivindicações trabalhistas 
progressivamente mais poderosas, no caso brasileiro) e pela atratividade do 
fornecimento de crédito e de novas tecnologias. Esse novo relacionamento 
centro-periferia permitia um alívio para as dificuldades de renovação cada vez 
mais rápidas do capital fixo nos países industriais, por meio da exportação das 
tecnologias tornadas obsoletas para as economias periféricas. 

As contradições internas do capitalismo periférico, entretanto, não se 
resolviam nesse processo, que esbarrava no estrangulamento da demanda. 
Ficava evidente a necessidade de ampliação do mercado em tais economias. O 
mecanismo encontrado para que isso se concretizasse foi denominado 
subimperialismo. 

Mathias Luce (2011) indica que esse processo foi possível para os países 
que detinham uma hegemonia política no nível regional e se manifestou por meio 
de dois processos: o uso dos mercados de países mais frágeis para a absorção de 
produtos manufaturados das potências regionais e a criação de uma relação de 
intercâmbio desigual, permitindo a apropriação de valor de forma semelhante à 
descrita para a relação entre o centro e a periferia. 

Marini (2000 [1985]) e André Gunder Frank (1983) apontam que o 
melhor exemplo desse processo foi o desenvolvimento capitalista no Brasil e no 
Irã. A razão da inoperância das integrações regionais, como no caso Associação 
Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), é a efetiva contradição entre os 
países que a configuram. Assim, considerando que o processo de integração é 
uma necessidade do capitalismo mundial, seria impossível criar uma dinâmica 
recíproca, tal como sugeria Prebisch. 

Outra importante consequência desse processo é que ocorre uma 
complexificação das relações de intercâmbio na dinâmica do comércio 
internacional, como aponta Marini (1992). A teoria da relação centro-periferia, 
elaborada pelos autores cepalinos - portanto, teria se tornado insuficiente para 
explicar essa nova configuração.   
 

4.6. Apontamentos sobre o caráter da acumulação periférica 
 

Antes de encerrar a discussão sobre os diversos aspectos do 
desenvolvimento histórico da América Latina, cabe discutir brevemente como 
cada uma das escolas entende o caráter da acumulação de capital.  

Para Prebisch, a acumulação de capital é condição sine qua non do 
desenvolvimento econômico e se pauta, fundamentalmente, no aumento de 
produtividade. As condições de assimetria do progresso técnico são, portanto, os 
fatores fundamentais de configuração da dinâmica centro-periferia e da condição 
periférica.  
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Tal indicação é fundamental para entender a significação do 
subdesenvolvimento para os estruturalistas. Adolfo Gurrieri (2011, p. 88) 
escreve: 
 

Prebisch critica os que supõem que a dependência criou o 
subdesenvolvimento; para ele, a dependência da periferia 
não criou, mas contribuiu para perpetuar o 
subdesenvolvimento, ao impedi-la de superar a condição 
periférica.   
 

Nota-se que, para o autor, a dinâmica da economia internacional não é 
responsável pelo subdesenvolvimento, mas que apenas impõe uma série de 
obstáculos que impedem que a condição seja superada. Atua, portanto, mais 
como um obstáculo do que como mecanismo de causação. Assim, a acumulação 
periférica é vista pelos estruturalistas como um processo linear. 

As observações de Furtado (2009, p.161) sobre as "estruturas arcaicas" 
das economias periféricas reforçam tal tese. Ele as descreve como "pré-
capitalistas" e, dessa forma, precisariam apenas ser modernizadas ou 
capitalizadas12.   

A análise marxista é bastante diferente. A acumulação de capital não é 
vista como um processo linear, mas como uma acumulação dual, tal como 
expressa muito claramente Florestan Fernandes (1971). Ainda mais, além de 
dual, é um processo intrinsecamente antagônico e dialético. 

Esta ideia também é expressa por Pedro Henrique Duarte (2013, p.99), 
quando escreve que:  
 

[...] a percepção era de que o modo de produção capitalista é 
intrinsecamente desigual e excludente, e que 
desenvolvimento e subdesenvolvimento eram fenômenos 
antagônicos - por se tratarem de situações distintas dentro 
de uma mesma lógica de acumulação - e, ao mesmo tempo, 
complementares.  

                                                           
12 A seguinte observação de Furtado (2009, p.162) parece contrariar explicitamente a tese 
apresentada: "O subdesenvolvimento é, portanto, um processo histórico autônomo e não uma etapa 
pela qual tenham, necessariamente, passado as economias que já alcançaram grau superior de 
desenvolvimento". Aqui, Furtado considera que a heterogeneidade estrutural é uma marca 
fundamental que distingue o subdesenvolvimento moderno das estruturas pré-capitalistas que 
existiram na Europa, por exemplo. Assim, dado que os países desenvolvidos não tiveram de passar 
por essa etapa do processo econômico, o subdesenvolvimento seria um elemento autônomo. 
Desconsidera, entretanto, o caráter universal atribuído ao progresso, como atesta o próprio Furtado 
(1980, p.3-6), e que nenhum autor estruturalista faz qualquer distinção significativa entre o estado de 
desenvolvimento dos países centrais atualmente e o que poderia ser alcançado pela América Latina, 
após a superação de sua condição periférica. Assim, ainda que o subdesenvolvimento seja 
considerado um estado singular, ele está inserido em uma dinâmica mais ampla de progresso 
capitalista, de forma que o objetivo desse processo seja sempre o mesmo, ainda que diferentes nações 
partam de estados econômicos diferentes. Dessa forma, não é possível dizer que ele seja totalmente 
independente.  
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5. Revolução burguesa e desenvolvimento? 
 

Cabe retomar o programa estruturalista de superação do 
subdesenvolvimento e melhor organiza-lo, de forma bastante sintética. O 
primeiro ponto fundamental da sugestão é a necessidade da industrialização. 
Dadas as especificidades positivas do setor - que vão desde a concentração das 
inovações e da capacidade para a generalização de externalidades até o perfil de 
consumo das mercadorias produzidas - que já foram suficientemente abordadas 
neste trabalho, seu desenvolvimento é visto como um ponto fundamental para a 
modernização das economias  periféricas. 

Adolfo Gurrieri (2011, p.31) escreve: 
 

[...] um intenso processo de industrialização permitiria 
incorporar métodos produtivos mais eficientes, que 
aumentariam a produtividade do trabalho e tornariam 
possível absorver produtivamente a mão de obra; como 
decorrência, o progresso técnico se difundiria 
gradativamente a toda estrutura produtiva, que perderia as 
características de heterogeneidade e especialização. 
 

A necessidade da industrialização não implica de forma nenhuma, 
entretanto, que esse processo pode ser feito de forma arbitrária. Tal como já foi 
indicado, impulsos descabidos à indústria foram responsáveis pelo fracasso do 
processo de substituição de importações. Tal política só pode funcionar em 
estreita conexão como uma série de outras medidas, como a formação de um 
mercado comum. Ele estimularia ganhos de escala na produção e garantiria um 
aumento do mercado consumidor para os novos produtos. 

Mais ainda, o mercado comum deveria estruturar um comércio 
multilateral e criar mecanismos de financiamento, de forma a facilitar a 
acumulação de capital. 

Todo esse processo não pode se dar de forma espontânea, mas apenas por 
meio de uma programação deliberada. Cabe ao Estado o papel importantíssimo 
de racionalizar o desenvolvimento da periferia e superar os problemas que o 
livre mercado e o sistema de preços criam para as economias periféricas. Ele não 
deve, entretanto, atuar como efetivo detentor dos meios de produção, mas como 
complemento e estimulador da iniciativa privada. 

Os autores marxistas, por sua vez, rejeitam radicalmente a possibilidade 
de superação da condição periférica por meio da "modernização" da economia. 
Marini (2000 [1973a]), por exemplo, afirma que a única possibilidade de 
superação desse processo é por meio da "supressão das relações econômicas 
internacionais que se baseiam no valor de troca" e na "destruição dessa forma 
monstruosa que é o capitalismo dependente". 

As diferenças nas sugestões para a suprassunção do subdesenvolvimento 
são notáveis, mas não são tão facilmente comparáveis. Isso se dá porque são 
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pouquíssimas as referências que, de uma parte ou de outra, debatem 
diretamente13.  

Isso de deu, de um lado, porque os autores cepalinos sempre tiveram uma 
hegemonia acadêmica muito maior que os marxistas e produziram suas obras 
seminais antes que estes últimos conseguissem se estabelecer e, por outro, os 
autores marxistas centraram-se muito nos debates internos às correntes de 
esquerda, dada a inquietude política que se fazia presente nas décadas de 
sessenta e setenta. Dadas tais limitações, cabe buscar alinhar os contextos de 
construção teórica das duas vertentes da teoria da dependência. 

Os autores marxistas centraram boa parte de suas análises e críticas ao 
amplo programa político e teórico que o Partido Comunista Brasileiro (PCB) 
havia elaborado para o Brasil14. Sucintamente, tal programa indicava que 
existiam resquícios do sistema feudal na porção rural do Brasil e seria um pré-
requisito da superação do subdesenvolvimento que ocorresse uma "revolução 
burguesa", nos moldes do que havia acontecido nos países europeus, de forma a 
eliminar tais traços. 

Dos Santos (2000, p.74-75) escreve: 
 

Consolida-se a noção de subdesenvolvimento como uma 
situação econômica, social, política e cultural na qual se 
misturavam, de forma negativa, o "enclave", a monocultura, 
a questão racial, o colonialismo interno, o chamado 
"dualismo econômico". Esses diversos elementos atuam uns 
sobre os outros e configuram uma situação de atraso ou 
subdesenvolvimento, um ciclo vicioso, que era necessário 
romper para conseguir avançar rumo ao desenvolvimento. 
No entanto, o conjunto de transformações associadas à 
industrialização era encarado sob o título de revolução 
burguesa. Grande parte da problemática do 
desenvolvimento se inscrevia na questão da necessidade de 
uma revolução burguesa na América Latina. Era sua ausência 
que explicava o atraso da região. 
 

Na longa citação, o autor deixa claro como os diagnósticos  "dualistas" se 
alinham com as perspectivas de soluções por meio da industrialização, 
aproximando-se muito da perspectiva cepalina15. Tudo isso sob a égide da 
modernização das relações produtivas no Brasil - a chamada "revolução 
burguesa"16.  

                                                           
13 Apesar da raridade esse debate direto acontece em alguns momentos, tal como em Gunder Frank 
(1969, p.146) e Marini (2000 [1978], p.172). 
14 Para um amplo balanço crítico de tal programa, ver Caio Prado Júnior (1968). 
15 Até mesmo Furtado (1980, p.75-79) trabalha conceitualmente com a noção de revolução burguesa, 
de forma bastante direta. 
16 Uma diferença fundamental que precisa ser apontada é que, no programa do PCB, a "revolução 
burguesa" é vista como condição necessária, mas não suficiente para a superação do 
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Percebe-se, portanto, que, apesar de não se referir diretamente aos 
autores cepalinos, o diálogo dos autores marxistas se aproxima muito do ideário 
daqueles. Dada tal aproximação, vamos analisar alguns dos debates teóricos 
promovidos pelos marxistas, mantendo a perspectiva de que eles podem se 
referir a debates com os autores cepalinos. Entre tais, três se destacam. 
 

 5.1. Debate da dualidade  
  

André Gunder Frank (1969) critica duramente o que ele denomina de 
modelo dualista de interpretação do subdesenvolvimento, em particular do caso 
do Brasil. Segundo ele, essa análise dividiria o país em dois estratos separados: 
um deles seria moderno e desenvolvido, enquanto o outro arcaico e atrasado. A 
causa de tal atraso seria a "não abertura" de tais regiões para os benefícios da 
modernização capitalista e, em particular, para a industrialização.  

O autor lista uma série de pensadores que partiriam de tal modelo teórico 
e ele inclui Celso Furtado, ratificando a percepção de Theotônio descrita acima. 
De fato, é difícil não perceber as semelhanças entre o "modelo dualista" e a teoria 
da heterogeneidade estrutural. 

Criticando tal modelo, André Gunder Frank argumenta que "nenhuma 
parte do Brasil, ou pelo menos nenhuma parte populosa, forma um sistema 
fechado ou historicamente isolado". Assim, toda a dinâmica contraditória que 
abarca o país se desenvolveu como parte de uma única expansão do capitalismo 
mercantil. 

Assim, o atraso de determinadas regiões seria provocado precisamente 
pela expansão dessa dinâmica comercial e não pela sua ausência. Dessa forma, 
seria totalmente errado supor que a acumulação de capital teria capacidade de 
superar esse processo. 
       

 5.2. Debate do Estado 
 

É notável também a bastante enfática crítica dos autores marxistas à noção 
de que o Estado pode agir como o elemento dinâmico da modernização 
periférica, uma vez que ele não pode atuar como um organismo neutro, mas 
apenas como uma representação de classe17. 

O problema se torna especialmente sensível no contexto das economias 
subdesenvolvidas porque a estrutura estatal destes países não tem força para 

                                                                                                                                           
subdesenvolvimento. Ela deveria ser seguida pela tomada do poder pela classe operária. Para os 
autores Cepalinos, esta segunda dimensão está evidentemente ausente. 
17 A concepção da ontologia classista do Estado não implica de forma alguma que ele se torna um 
organismo de opressão unilateral e sistemática de uma classe sobre outras. Ele costuma ser 
entendido como um aparelho muito mais complexo, em que se efetivam a disputa das classes por 
hegemonia. Uma análise mais detalhada do papel do Estado na estrutura social da América Latina 
foge ao escopo do presente trabalho. 
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atuar de maneira autônoma. Marini (1980) aponta que tais estruturas são 
intensamente condicionadas pela dinâmica imperialista do comércio 
internacional, de forma que as dificuldades para a atuação do Estado se tornam 
inerentes ao desenvolvimento capitalista. 

André Gunder Frank18 (1969, p.267) expressa o problema de forma 
particularmente clara, quando afirma que: 
 

Buscando corrigir tais aberrações [da perpetuação da mão 
de obra excedente no Brasil], o governo intervém no 
processo. A intervenção, entretanto, apenas as reforça [...] A 
intervenção feita pelos burgueses, em poucas palavras, 
fortalece os burgueses e - algumas vezes - a pequena 
burguesia. 

  
 5.3. Debate da aliança de classes 

 
Marini (2000 [1985]) aponta que a característica mais fundamental dessa 

perspectiva "reformista", que entende que a superação do subdesenvolvimento 
deve se dar por meio da modernização das relações de produção - além da 
análise dualista da economia - é a noção de que esse processo deve ser 
protagonizado por uma ampla aliança progressista e nacionalista que una 
diferentes classes sociais. 

O autor aponta que essa perspectiva subestima as dificuldades de se 
superar o latifúndio e as contradições que se efetivam entre as classes sociais nos 
países periféricos. O exemplo mais claro dessa crítica foi o golpe militar ocorrido 
no Brasil em 1964. Segundo ele, o apoio que a burguesia nacional manifestou ao 
golpe esteve intrinsecamente ligado à queda na taxa de lucros provocado pelas 
reivindicações salariais dos trabalhadores.     
        

6. Conclusão 
 

A intenção desta última seção é retomar brevemente os tópicos mais 
importantes do trabalho, principalmente os pontos de divergência entre as duas 
escolas, e indicar a raiz das mesmas. 

Na seção anterior, foram apresentadas as três críticas de maior relevância 
dos autores marxistas que diferenciam o seu ideário de superação do capitalismo 
do apresentado pelos estruturalistas. Na verdade, não apenas a sugestão de 
superação, mas basicamente todas as divergências apresentadas ao longo deste 

                                                           
18 O trecho original é: "Avowedly to correct this aberrations, the government intervenes in the process. 
But the intervention merely reinforces them [...] Public intervention by the burgeoisie, in a word, 
strengthens the burgeoisie - and sometimes also the petty burgeoisie." 
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trabalho têm suas raízes em um dos três pontos apresentados ou em uma 
combinação deles19.  

As duas escolas do pensamento se alinham de forma bastante clara, no que 
diz respeito ao método e à análise dos problemas fundamentais do 
desenvolvimento periférico. Ambas partem de uma perspectiva epistemológica 
dinâmica e que busca entender os fenômenos em sua interação real com a 
totalidade e tem boa parte da crítica fundada em mecanismos de intercâmbio 
desigual bastante semelhantes. Em ambos os casos, as diferenças se devem às 
divergências em relação ao "dualismo" das economias periféricas.  

Nota-se que a aplicação da metodologia dialética de forma sistemática 
entre os autores marxistas é um dos pontos que dá origem às diferenças quanto à 
tal análise, tal como sustenta o próprio Marini (ibidem). As diferenças entre a 
concepção da acumulação de capital como um processo linear, como em Prebisch, 
ou antagônico como para os marxistas é uma derivação direta desta contenda 
metodológica. 

No que se refere à "essência da dependência", fica bastante clara a 
divergência sobre o caráter da heterogeneidade estrutural. Boa parte da 
diferença das proposições para superar tal condição pode ser interpretada como 
uma consequência direta dessa questão. 

Na mesma linha se configura o debate sobre a relação entre a agricultura e 
a indústria na economia periférica. Os estruturalistas propunham uma 
modernização progressiva da agricultura, em consonância com o 
desenvolvimento industrial, de forma a harmonizar suas relações e promover 
uma progressiva redução da mão de obra excedente.  

Apesar de partir da análise da complementaridade entre os dois setores, 
os marxistas descrevem uma relação bem mais tensa entre as partes e a 
subsidiam de forma bastante coerente nas disputas de preços interna. Em 
oposição aos autores cepalinos, entretanto, não consideram que seja possível 
modernizar a agricultura de forma a deixar a relação entre os setores harmônica, 
uma vez que, mais uma vez, consideram que as relações arcaicas são parte 
constituinte e indispensável do desenvolvimento capitalista. 

Essa divergência se torna ainda mais clara no debate sobre a agricultura 
de subsistência. Enquanto ela é vista como um sinônimo de atraso e 
descapitalização para Celso Furtado, André Gunder Frank argumenta que ela é 
constituinte fundamental para que se constituam as organizações mais modernas 
e produtivas. 

Com respeito às observações sobre o processo de integração regional e 
sobre a causa do fracasso no processo de substituição de importações, o que 
define que haja diferenças na análise é a capacidade que cada escola atribui ao 

                                                           
19 Em determinados casos, ocorre uma divergência na análise que se deve à preocupação que os 
autores pertencentes a seus respectivos paradigmas costumam ter. Deve-se a isso o foco bastante 
grande dos autores marxistas na análise da exploração do trabalho, por exemplo. Assim, é importante 
notar que essas diferenças não se devem a incompatibilizações nas análises mais gerais. 
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Estado. Os autores estruturalistas ressaltam inúmeras vezes o papel 
racionalizador que a estrutura estatal deve assumir para a concretização da 
integração regional. Da mesma forma, atribuem os problemas do processo de 
substituição de importações a falhas nessas políticas estatais.  

Em ambos os casos, os marxistas não buscam apontar soluções para os 
problemas da industrialização e da integração regional. Ao contrário, sustentam 
que não é possível apontar soluções dentro do nível das relações capitalistas. Eles 
concordam com os estruturalistas no que diz respeito à incapacidade do sistema 
de resolver tais problemas de forma autônoma, mas discordam da capacidade do 
Estado de deliberadamente resolvê-las. 

Tal como já foi apontado, as ações do Estado não podem ser estritamente 
técnicas e racionais. São necessariamente parciais, de forma a responder aos 
interesses e influências classistas. A diferença se torna ainda mais profunda 
porque os autores estruturalistas não têm uma sólida teoria do Estado. É 
consequência direta disso que eles tenham de apelar para soluções "éticas" de 
forma bastante frequente.  

Prebisch, por exemplo, aponta que é condição necessária para que a 
integração regional se realize de forma ideal que os países desenvolvidos 
diminuam o protecionismo de suas políticas econômicas, principalmente para 
produtos agrícolas. Apesar da importância de tal constatação, ele não delineia 
qualquer plano para que esse tipo de política seja realizada, de forma que a sua 
concretude dependeria de uma aspiração ética dos países centrais.     

Cabe retomar, também, o principal ponto do trabalho que é a explicação da 
enorme diferença entre as propostas para a superação do subdesenvolvimento 
para as duas escolas. Parte da explicação reside nas duas diferenças seminais há 
pouco analisada - a divergência sobre a dualidade das economias e sobre as 
potencialidades do Estado. É necessário, entretanto, acrescentar uma terceira 
dimensão para o problema: a análise das potencialidades de uma eventual 
aliança de classes. 

Celso Furtado (2009, p. 215) afirma que: 
 

Os centros de decisão que se apoiam nas indústrias ligadas 
ao mercado interno, gozam, por definição, de elevado grau 
de autonomia. Preocupa-os, acima de tudo, a manutenção do 
nível interno de emprego e a ampliação de seu mercado. Na 
medida em que estes grupos passaram a predominar no 
Brasil, firmou-se a mentalidade 'desenvolvimentista', que 
possibilitou a formulação de uma primeira política 
sistemática de industrialização [...].  
 

Fica bastante clara na citação que o autor acreditava na possibilidade de 
uma aliança, dirigida pelo empresariado nacional, que levasse à industrialização 
e à acumulação de capital.  
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Tal como já foi mencionado anteriormente, essa interpretação subestima 
os conflitos de classe internos, pela visão marxista. É um argumento bastante 
forte nesse sentido que a subordinação da burguesia nacional à internacional, em 
um processo de integração imperialista que aliviava a crise na acumulação de 
capital para ambas, tenha ocorrido em toda a América Latina sob a forma da 
proliferação das ditaduras militares.   

O problema ainda é intensificado pela combinação com os outros dois 
fatores de divergência apontados. Podemos notar, por exemplo, como Estado 
brasileiro foi responsável por contribuir ativa e conscientemente para que essa 
integração imperialista ocorresse.   

Por fim, é positivo notar que, apesar dos pontos de divergência bastante 
profundos entre os dois paradigmas, existem pontos de conjunção que foram 
desenvolvidos melhor por um do que pelo outro. Assim, as potencialidades do 
desenvolvimento mútuo a partir do debate não estão esgotadas e, ao contrário, 
precisam ser ainda mais profundamente exploradas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PET Economia - 35 anos 

65 

7. Referências Bibliográficas 
 

ALBUQUERQUE, Eduardo. "Inadequacy of Technology" and Inovation 
Systems at the Periphery: note's on Celso Furtado's contributions for a dialogue 
between evolucionists and estructuralists. CEDEPLAR/UFMG, texto para 
discussão para discussão 254, 2005.   

BARAN, Paul. On the Political Economy of Backwardness. The Manchester 
school of economy and social studies, v.10,  n.1, 1958, p. 66-84.  

BARAN, Paul; SWEEZY, Paul.  Monopoly Capital - an essay on the american 
economic and social order. Nova York, Estados Unidos: Monthly Review, 1966.  

BRAGA, Márcio Bobik. Integração Econômica Regional na América Latina: 
Uma interpretação das Contribuições da CEPAL. Anais da ANPEC, 2001.  

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. As três interpretações da dependência. 
Perspectivas, v.38, 2010, p. 17-48.  

CARDOSO, Fernando Henrique; SERRA, José. As desventuras da dialética 
da dependência. Estudos Cebrap, n.23, 1979, p.35-80.   

COUTO, João Miguel. O pensamento desenvolvimentista de Raúl Prebisch. 
Economia e Sociedade, v.16, n.1, 2007, p.45-64. 

DOS SANTOS, Fábio. O Enfoque Histórico-Estrutural e a Crítica Relegada. 
Anais do IV colóquio brasileiro em economia política do sistema-mundo, 2010.      

DOS SANTOS, Theotônio. A Teoria da Dependência: balanços e perspectivas. 
Rio de Janeiro, Brasil: Editora Brasiliense, 2000. 

DOS SANTOS, Theotônio. André Gunder Frank. The Latin American 
Perspectives, v.32, n.6, 2005, p.90-92. 

DOS SANTOS, Theotônio. The Structure of Dependence. The American 
Economic Review, v.60, n.2, 1970, p.231-236. 

DUARTE, Pedro Henrique. Entre o desenvolvimento e a dependência: uma 
crítica ao neoestruturalismo cepalino. Pensata, v.3, n.1, 2013, p.97-126. 

FERNANDES, Florestan (1971). Classes Sociais na América Latina. In: 
FERNANDES, Florestan. Capitalismo dependente e classes sociais na América 
Latina. São Paulo, Brasil: Global Editora, 2009. p. 41-121. 

FURTADO, Celso (1966b). Brasil: da república oligárquica ao Estado 
militar. In: FURTADO, Celso. Brasil: tempos modernos. Rio de Janeiro, Brasil: Paz e 
Terra, 1979, p.1-23. 

FURTADO, Celso. A Economia Latino-Americana: formação histórica e 
problemas contemporâneos. São Paulo, Brasil: Editora Nacional, 1986. 

FURTADO, Celso. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro, 
Brasil: Contraponto, 2009. 

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo, Brasil: Editora 
Nacional, 1987. 

FURTADO, Celso. Pequena Introdução ao Desenvolvimento: enfoque 
interdisciplinar. São Paulo, Brasil: Editora Nacional, 1980. 



Laboratório de Economia: Monografias 2013 

66 

FURTADO, Celso. Subdesenvolvimento e estagnação da América Latina. Rio 
de Janeiro, Brasil: Civilização brasileira, 1966a. 

GRILLI, Enzo; YANG, Maw. Primary Commodity Prices, Manufactured 
Goods Prices, and the Terms of Trade of Developing Countries: What the Long 
Run Shows. The World Bank Economic Review, vol. 2, n. 1, 1988, p. 1-47. 

GUNDER FRANK, André. Capitalism and underdevelopment in Latin 
America: historical studies of Chile and Brazil. Nova York, Estados Unidos: 
Monthly Review Press, 1969.  

GUNDER FRANK, André. Reflexões sobre a crise econômica mundial. Rio de 
Janeiro, Brasil: Zahar Editores, 1983.  

GURRIERI, Adolfo. A economia política de Raúl Prebisch. In: PREBISCH, 
Raúl. O Manifesto Latino-Americano e outros ensaios. Rio de Janeiro, Brasil: 
Contraponto, 2011. p. 15-94. 

HARVEY, David; KELLARD, Neil, MADSEN; Jacob; WOHAR, Mark. The 
Prebisch-Singer Hypothesis: four centuries of evidence. The Review of Economics 
and Statistics, vol. 92, n. 2, 2010, p. 367-377. 

JAMERSON, Kenneth. Latin American Estructuralism: a methodological 
perspective. World Development, v.14, n.2, 1986, p.223-232. 

KAY, Cristóbal. Teorias estruturalistas e teoria da dependência na era da 
globalização neoliberal. In: SADER, Emir; DOS SANTOS, Theotônio (orgs.). A 
América Latina e os desafios da globalização: ensaios dedicados a Ruy Mauro 
Marini. São Paulo, Brasil: Boitempo Editorial, 2009. p.361-387.  

KOFLER, Leo. História e Dialética: estudos sobre a metodologia da dialética 
marxista. Rio de Janeiro, Brasil: Editora UFRJ, 2010.    

LUCE, Mathias. A Teoria do Subimperialismo em Ruy Mauro Marini: 
contradições do capitalismo dependente e a questão do padrão de reprodução do 
capital. A História de uma categoria. 2011. Tese (Doutorado em História) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2011. 

LUKÁCS, Georg (1919). O que é o marxismo ortodoxo?. In: LUKÁCS, Georg. 
História e Consciência de Classe: estudos sobre a dialética marxista. São Paulo, 
Brasil: WMF Martins Fontes, 2012, p. 63-104. 

LUXEMBURGO, Rosa. A Acumulação de Capital. São Paulo, Brasil: Abril 
Cultural, 1984. 

MALLORQUÍN, Carlos. La Historia del Estructuralismo de Celso Furtado. 
Economia: Teoria y Pratica, n.10, 1999, p.55-75. 

MARINI, Ruy Mauro (1973a). Dialética da Dependência. In: MARINI, Ruy 
Mauro. Dialética da Dependência: uma antologia. Rio de Janeiro, Brasil: Editora 
Vozes, 2000. p. 105-151. 

MARINI, Ruy Mauro (1973b). Em torno da dialética da dependência. In: 
MARINI, Ruy Mauro. Dialética da Dependência: uma antologia. Rio de Janeiro, 
Brasil: Editora Vozes, 2000. p. 151-165. 

MARINI, Ruy Mauro (1978). As razões do neodesenvolvimentismo 
(resposta à Fernando Henrique Cardoso e José Serra). In: MARINI, Ruy Mauro. 



PET Economia - 35 anos 

67 

Dialética da Dependência: uma antologia. Rio de Janeiro, Brasil: Editora Vozes, 
2000. p. 167-242. 

MARINI, Ruy Mauro (1985). Dialética do Desenvolvimento Capitalista no 
Brasil. In: MARINI, Ruy Mauro. Dialética da Dependência: uma antologia. Rio de 
Janeiro, Brasil: Editora Vozes, 2000. p. 11-104. 

MARINI, Ruy Mauro. The Paths of Latin American Integration. Social 
Justice, v.19, n.4, 1992, p.34-47. 

MARINI, Ruy Mauro. The Question of the State in Latin America Class 
Struggle. Contemporary Marxism, n.1, 1980, p. 1-9.  

MARTINS, Carlos Eduardo. O pensamento social de Ruy Mauro Marini e 
sua atualidade: reflexões para o século XXI. Crítica Marxista, v.32, 2011, p. 127-
146. 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: Livro I. São Paulo, 
Brasil: Boitempo, 2013. 

MOLLO, Maria de Lourdes Rollemberg; AMADO, Adriana Moreira. 
Ortodoxia e Heterodoxia na Discussão sobre a Integração Regional. Est. Econ., 
v.34, n.1, 2004, p. 129-156. 

OCAMPO, Jairo; PARRA, Mariangela. Los términos de intercambio de los 
productos basicos en el siglo XX. Revista Cepal, n. 79, 2003, p. 7-37.  

OCAMPO, Jairo; PARRA, Mariangela. The terms of trade for commodities 
since the mid 19th century. Journal of Iberian and Latin America Economic history, 
v.28, n.1, 2010, p. 11-43. 

PRADO JÚNIOR, Caio. A Revolução Brasileira. São Paulo, Brasil: Editora 
Brasiliense, 1968.   

PRADO, Fernando. História de um não-debate: a trajetória da teoria 
marxistada dependência no Brasil. Comunicação&política, n. 2, 2010, p.68-94.  

PREBISCH, Raúl (1949). O desenvolvimento da América Latina e alguns de 
seus principais problemas. In: PREBISCH, Raúl. O Manifesto Latino-Americano e 
outros ensaios. Rio de Janeiro, Brasil: Contraponto, 2011. p. 95-152.   

PREBISCH, Raúl (1950). Crescimento, desequilíbrio e disparidades: 
interpretação do processo de desenvolvimento econômico. In: PREBISCH, Raúl. O 
Manifesto Latino-Americano e outros ensaios. Rio de Janeiro, Brasil: Contraponto, 
2011. p. 153-246.   

PREBISCH, Raúl (1951). Problemas teóricos e práticos do crescimento 
econômico. In: PREBISCH, Raúl. O Manifesto Latino-Americano e outros ensaios. 
Rio de Janeiro, Brasil: Contraponto, 2011. p. 247-298.   

PREBISCH, Raúl (1959). O mercado comum latino-americano. In: 
PREBISCH, Raúl. O Manifesto Latino-Americano e outros ensaios. Rio de Janeiro, 
Brasil: Contraponto, 2011. p. 343-392.   

PREBISCH, Raúl (1960). A política comercial nos países insuficientemente 
desenvolvidos, do ponto de vista latino-americano. In: PREBISCH, Raúl. O 
Manifesto Latino-Americano e outros ensaios. Rio de Janeiro, Brasil: Contraponto, 
2011. p. 319-342. 



Laboratório de Economia: Monografias 2013 

68 

PREBISCH, Raúl (1961). O falso dilema entre desenvolvimento econômico 
e estabilidade monetária. In: PREBISCH, Raúl. O Manifesto Latino-Americano e 
outros ensaios. Rio de Janeiro, Brasil: Contraponto, 2011. p. 393-456. 

PREBISCH, Raúl. Capitalismo Periférico: crisis y transformación. Cidade do 
México, México: Fondo de Cultura Económica, 1984.   

REINHART, Carmen; WICKHAM, Peter. Commodity prices: cyclical 
weakness or Secular decline?. IMF Staff papers, v. 41, n. 2, 1994, p.175-213. 

RODRÍGUEZ, Octavio. O Estruturalismo Latino-Americano. Rio de Janeiro, 
Brasil: Civilização Brasileira, 2009. 

RUBIN, Isaak Illich. A teoria marxista do valor. São Paulo, Brasil: Editora 
Polis, 1976. 

SERRANO, Raúl; PINILLA, Vicente. The terms of trade for agricultural and 
food products, 1951-2000, Journal of Iberian and Latin American Economic 
History, vol. 29, n. 2, 2011. 

SINGER, Hans. The Distribution of Gains between Investing and Borrowing 
Countries. The American Economic Review, v. 40, n. 2, 1950, p. 473-485. 

  

 

 

 

 
  



 

69 

AS INSTITUIÇÕES DE MICROFINANÇAS: UMA 
ANÁLISE AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

Carolina Vale Rosa1 
 

Orientador: Michael Christian Lehmann2 

 

 
 
“Money, says the proverb, makes money. When you have got a little, it is often easy 

to get more. The great difficulty is to get that little.” 
– Adam Smith em The Wealth of Nations (1776) 

 
Resumo 
 
A análise das Instituições de Microfinanças (IMFs) ao longo da história emerge 
como uma ferramenta importante para a compreensão do que constituem as best 
practices no mercado das microfinanças. Nesse contexto, o aprendizado através 
dos sucessos e fracassos das instituições históricas é de suma importância não só 
nos âmbitos organizacional e financeiro, mas também no que tange à 
metodologia analítica comumente implementada. Nesse contexto, o 
desenvolvimento de produtos complementares à provisão de crédito destaca-se 
como uma excelente ferramenta promissora para o futuro das IMFs. Para 
concluir o trabalho, foi feita uma análise das microfinanças no Brasil, que além de 
ser a maior economia da America Latina, se destaca pela exitosa implementação 
paulatina de políticas de transferências de renda. O caso das IMFs brasileiras, 
portanto, é bastante diferente dos padrões que se pode acompanhar no resto do 
mundo. 
 
Palavras-Chave: Microfinanças, Microcrédito, Micropoupanças, Microsseguros, 
Pobreza, Desenvolvimento, Política Pública, História Econômica, Economia 
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1. Introdução 
 

O fato de que, após décadas de pesquisa, a área de estudos voltada às 
microfinanças ainda é bastante desconhecida e inexplorada por formuladores de 
políticas públicas em vários países é preocupante. Na literatura existente, cabe, 
geralmente, ao autor fornecer uma definição formal das microfinanças que será 
abordada ao longo do artigo. Nesse sentido, uma definição adequada para o 
contexto do presente trabalho é estabelecida por Elahi e Rahman (2006). Na 
verdade, os autores fazem uma distinção entre o microcrédito e as microfinanças, 
ambos os quais se caracterizam por serem uma forma de intermediação 
financeira e social voltada à fração mais pobre da sociedade. Programas de 
microcrédito fornecem, essencialmente, um tipo de serviço: a distribuição e 
cobrança de empréstimos, além das atividades financeiras e organizacionais 
associadas a esses tipos de transações. Programas de microfinanças, por outro 
lado, fornecem uma vasta gama de serviços financeiros e organizacionais. De um 
lado, a intermediação financeira inclui a concessa o de cre dito, poupanças e 
serviços de seguro.  o outro lado, a intermediaça o social favorece a organizaça o 
de grupos de cidada os, que ao criarem o ha bito de manifestarem suas aspiraço es 
e de exporem suas preocupaço es atraem a atença o dos governantes na 
formulaça o das pol  ticas pu blicas, ale m de desenvolverem autoconfiança.    
importante destacar que va rias instituiço es de microfinanças   M s , 
estabelecem uma valiosa conexa o entre impactos financeiros e sociais atrave s do 
fornecimento de educaça o, algo que pode ter um impacto de longo prazo sobre os 
indiv  duos direta e indiretamente envolvidos com as  M s.  eguindo essa 
definiça o, e  poss  vel concluir que as microfinanças sa o um meio para a fraça o 
mais pobre da sociedade atingir seus ob etivos econo micos e, deste modo, 
contribuir para o processo de desenvolvimento das suas liberdades 
socioecono micas e pol  ticas, como definidas por  en   000 . Ao longo deste 
trabalho, os termos “microfinanças” e “microcrédito” serão utilizados seguindo a 
definição de Elahi e Rahman (2006). 

Hulme e Shepherd (2003) ressaltam que o comprometimento, dos países, 
nos âmbitos nacional e internacional de reduzir a pobreza tem se focado, 
principalmente, nas metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) (Millennium Development Goals – MDG) da organização das 
Nações Unidas (ONU). O primeiro objetivo (de um total de oito objetivos) é de 
erradicar a pobreza extrema e a fome. Esse objetivo, em torno, é dividido em três 
subcategorias – a saber, (1) reduzir para a metade, entre 1990 e 2015, a 
proporção de indivíduos cuja renda é menos de US$ 1 por dia; (2) atingir uma 
taxa produtiva e satisfatória de emprego, bem como trabalho decente para todos, 
incluindo mulheres e jovens; e (3) reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a 
proporção de indivíduos que sofrem da fome. É importante salientar que o 
primeiro objetivo já foi atingido com êxito. As taxas de pobreza foram reduzidas 
pela metade cinco anos antes do prazo estabelecido e a proporção de pessoas 
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vivendo com menos de US$ 1,25 por dia diminuiu de 47% em 1990 para 22% em 
2010. Isso implica que cerca de 700 milhões de pessoas a menos viviam sob as 
condições da pobreza extrema em 2010 comparado a 1990 (UNITED NATIONS, 
2013). Hulme e Shepherd (2003) salientam, ainda, que esse sucesso se deve, 
principalmente, ao fato que os ODM incrementaram a atenção pública, 
mobilizando, assim, energia e recursos voltados à redução da pobreza. No 
entanto surge, também, um problema sério, a saber, o fato de que os ODM 
incentivam a conceituação dos pobres como um único grupo homogêneo cujo 
problema primário é a baixa renda monetária. Nesse sentido, a conceitualização 
de pobreza emerge como um componente analítico importante. 

Morduch (1994) salienta que a pobreza é frequentemente classificada 
como crônica ou transitória. O autor ressalta que as definições variam 
dependendo do tipo da amostra que está sendo analisada: se uma família é pobre 
em todos os períodos de uma dada amostra, esta é cronicamente pobre; caso 
contrário, a família é transitoriamente pobre. Além disso, o autor propõe que esta 
última “subcategoria” da pobreza se a denominada como “pobreza estocástica”, 
pois na maioria dos países de baixa renda, a pobreza transitória tende a ser um 
resultado direto da falta de proteção contra elementos estocásticos no ambiente 
econômico. Já Hulme e  hepherd   003  definem os “pobres crônicos” como 
aqueles que foram atingidos pela pobreza por períodos prolongados ou quiçá até 
mesmo ao longo de toda a sua vida. Os autores propõem, ademais, que a 
existência da pobreza crônica seja vista como a ocorrência de um indivíduo viver 
sob a privação de capacidade por um período de cinco anos ou mais. Nesse 
sentido, os autores propõem que a pobreza seja analisada a partir de cinco 
subcategorias de domicílios pobres: (1) sempre pobres (always poor), (2) 
geralmente pobres (usually poor), (3) pobres oscilantes (churning poor), (4) 
pobres ocasionais (occasional poor) e (5) nunca pobres (never poor). Existem, na 
literatura, inúmeras definições de pobreza e cada uma tem diferentes 
implicações. Neste trabalho, será adotada a definição de Morduch (1994). 

A falta de acesso ao cre dito e  vista como uma das principais razo es da 
pobreza em países em desenvolvimento (REED; MAES, 2012). Ora, são 
justamente as pessoas mais pobres que são, quase que por definição, as mais 
vulneráveis – no sentido de serem mais expostas a ameaças de contaminação, 
condições sanitárias precárias e doenças do que o restante da população. 
Ademais, em caso de desastres, se manifestando na forma de inflação, 
terremotos, morte do chefe de domicilio, inter alia, sa o  ustamente esses 
indiv  duos que va o mais necessitar o acesso a serviços financeiros.  as u ltimas 
de cadas, as microfinanças te m recebido considera vel atença o por parte dos 
governantes na formulaça o de pol  ticas pu blicas, dos acade micos na literatura 
acade mica e de filantropos interessados em retornos sociais. Morduch  1999  
afirma que os retornos sociais das  M s podem ser elevados mesmo que os 
retornos financeiros se am modestos  ou negativos . Ale m disso, Buera,  abos i 
e Shin (2012) declaram que o microcre dito – isto e , a concessa o de cre dito 
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voltada para atividades de empreendedorismo de pequena escala a  populaça o de 
baixo poder aquisitivo que na o poderia, de outra maneira, ter acesso ao 
financiamento – te m se estabelecido como um pilar das pol  ticas de 
desenvolvimento econo mico.  om isto, pode-se concluir que microfinanças como 
um todo e  uma a rea de extrema releva ncia econo mica, pol  tica e social.  ontudo, 
mais pesquisas sa o necessa rias para aprimorar o crescimento das microfinanças 
e os dia logos pol  ticos resultantes das mesmas, principalmente no que tange ao 
caso brasileiro, que é, em muitos aspectos, diferente do que se vê em outros 
países. 

Os spillover effects das IMF permanecem praticamente inexplorados. 
Spillover effects sa o efeitos colaterais ou conseque ncias refletidas sobre na o 
clientes, que podem ser afetados pelo tratamento por meio de interaço es sociais 
e econo micas com a populaça o alvo  A             MA O,  010 .  este modo, e  
de enorme importa ncia que os spillover effects das  M s sobre os seus na o 
clientes se am explorados. As ana lises existentes focam, em grande parte, nos 
impactos das  M s sobre seus clientes.  m termos gerais, uma ana lise dos 
impactos das  M s sobre na o clientes tem custo-benef  cio demasiado elevado 
para as pro prias  M s. A literatura existente raramente reporta evide ncia 
emp  rica sobre esses impactos e, quando o faz, a tende ncia e  que esta evide ncia 
seja um resultado colateral da pesquisa do impacto sobre clientes e na o clientes 
que na o se qualificaram para a obtença o dos serviços das  M . Devido à sua 
relevância na formulação de políticas de desenvolvimento econômico (em termos 
locais, regionais, estaduais, nacionais e, até mesmo, globais), é importante que os 
efeitos sobre ambos os grupos – clientes e não clientes – sejam estudados, para 
assegurar a qualidade das políticas de alívio à pobreza não só vigentes, mas 
também a serem implementadas – essa visão vale não apenas para as políticas de 
microfinanças, mas também para qualquer política pública voltada à redução da 
pobreza. Além disso, esse tipo de análise permite assegurar formalmente, aos 
credores, que os ganhos sociais atingidos através de suas contribuições são, de 
fato, de natureza positiva – ou seja, eficientes segundo o critério de Pareto. 

Também é importante ressaltar a diferença entre clientes e não clientes 
nas microfinanças. Os clientes são indivíduos selecionados pelas IMFs para 
receber algum tipo de serviço das mesmas. Já os não clientes podem ser 
subdivididos em duas categorias: não clientes voluntários e não clientes 
involuntários. Os não clientes voluntários não são atendidos pela IMF local por 
escolha própria, ao passo que os não clientes involuntários são aqueles que na o 
se qualificaram para a obtença o dos serviços da mesma  M , porque não foram 
“aprovados” quando passaram pelo “processo seletivo”, que é definido a partir de 
critérios distintos, variando de instituição para instituição (EVANS; ADAMS; 
MOHAMMED, 1999). 

A análise de IMFs ao longo da história emerge como uma ferramenta 
importante para a compreensão do que constituem, de fato, as best practices. 
Cabe aqui, mencionar que Brau e Woller (2004) definem best practice como um 
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termo que, no jargão das microfinanças, implica ostensivamente práticas 
institucionais exemplares. Na prática, no entanto, o termo é sinônimo às práticas 
que promovem autossuficiência financeira, ou seja, a sustentabilidade. 
Adicionalmente, os autores diferenciam entre a profundidade de alcance (depth 
of outreach) e a extensão de alcance (breadth of outreach) de uma dada IMF. A 
profundidade de alcance refere-se à provisão de serviços aos clientes mais 
pobres, ao passo que a extensão de alcance está relacionada à provisão de 
serviços ao maior número de clientes, mesmo se estes forem apenas 
marginalmente pobres ou não pobres. Uma instituição voltada a retornos sociais 
tende a ser menos sustentável, mas a sua profundidade de alcance é maior. Já 
uma instituição voltada aos retornos financeiros tende a ser mais sustentável e, 
portanto, a sua extensão de alcance é maior. 

Morduch (1999) explicita que a sustentabilidade de uma IMF geralmente é 
analisada a dois níveis. O primeiro seria o de sustentabilidade operacional, que se 
refere à habilidade das instituições de gerar a receita necessária para cobrir os 
seus custos de operação. O segundo nível seria o de sustentabilidade financeira, 
que é definido de acordo com a exigência, por parte de uma dada instituição, de 
subsídios para a sua operação. Schreiner (2002), por outro lado, explicita duas 
abordagens que as instituições de microfinanças podem seguir: a abordagem da 
pobreza, que tem como alvo os clientes extremamente pobres, para os quais é 
difícil fornecer qualquer tipo de serviço financeiro, já que esse tipo de serviço 
tem custos elevados, e a abordagem da autossustentabilidade, que visa atender a 
clientes menos pobres que estão na margem do sistema financeiro formal. Já 
Brau e Woller (2004) definem a primeira abordagem como um paradigma 
assistencialista, no qual uma dada IMF pode ser sustentável sem necessariamente 
ser financeiramente autossustentável, já que, nessa visão, os empréstimos 
servem como um tipo de equidade e, por esse motivo, credores podem ser vistos 
como investidores sociais (welfarism) e a segunda abordagem como um 
paradigma institucionalista, segundo o qual uma IMF deveria cobrir os seus 
custos de operação e financiamento com os rendimentos do próprio programa 
(institutionalism). 

Cabe aqui, também, fornecer uma definição formal de Organizações Não 
Governamentais (ONGs), que, nos últimos anos, têm se voltado, com maior 
frequência, à provisão de serviços microfinanceiros (DICHTER, 1996). Elahi e 
Rahman (2006) estabelecem que as organizações não governamentais são 
caracterizadas por sua independência do governo, o seu status não-lucrativo e a 
sua motivação de servir interesses humanitários, sociais ou culturais que 
normalmente não são ofertados pelos setores público e privado. Voltando à 
distinção entre programas de microfinanças e microcrédito explicitada acima, 
vale mencionar que os autores dão um passo à frente ao estabelecer que, em 
termos de diferenças funcionais, pode-se argumentar que as diferenças são 
semânticas e não substantivas, ao passo que, em termos de diferenças 
conceituais, existem diferenças fundamentais. A maioria dos programas de 
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microcrédito é operada por ONGs, que são, por definição, organizações 
desenvolvimentistas sem fins lucrativos que dependem de financiamento 
externo. Em contraste, os programas de microfinanças buscam gerar lucro 
suficiente para poderem se autofinanciar (ELAHI; RAHMAN, 2006). Portanto, as 
instituições mais sustentáveis tendem a ser as instituições de microfinanças e as 
menos sustentáveis tendem a ser as instituições de microcrédito. 

É importante salientar que a maioria das instituições de microcrédito 
moderna surgiu com a “onda Grameen”.  ste movimento se refere ao 
crescimento, em popularidade, do microcrédito após a criação do Grameen Bank 
de Bangladesh por Muhammad Yunus em 1976. Na verdade, esta onda teve início 
após a formalização frente à lei das instituições estabelecidas por Yunus como 
instituições bancárias, que ocorreu em 1983. Ou seja, grande parte desses 
programas iniciaram-se em meados da década de 1980. Como consequência, a 
maioria dos programas tem menos de 30 anos. Tendo em mente que são bastante 
conhecidos, na literatura, os fracassos das IMFs, levando a falências de 
instituições e de microempreendimentos e até mesmo a suicídios por parte de 
alguns clientes, a discussão iniciada acima envolvendo best practices e 
sustentabilidade, em particular, emerge como um componente fundamental da 
análise das microfinanças no âmbito histórico. 

O objetivo do presente trabalho é analisar a evidência apresentada na 
literatura referente às instituições de microfinanças ao logo da história. Ao 
comparar aspectos microeconômicos assim como o contexto macroeconômico, 
espera-se poder fazer deduções a respeito das best practices que deveriam ser 
incorporadas às IMFs modernas, independendo da localização e da clientela da 
mesma. 

A próxima seção do trabalho faz uma análise de duas IMFs históricas – os 
fundos de empréstimos irlandeses e as cooperativas de crédito Raiffeisen alemãs. 
A seção subsequente compara e contrasta as IMFs históricas com as IMFs 
modernas, ilustrando como a falência das IMFs pode ter efeitos de médio- a 
longo-prazo sobre as comunidades locais. A seção 4 discorre sobre a crescente 
necessidade de expansão da gama dos produtos que são ofertados pelas IMFs, 
dentre os quais serão destacados microsseguros e micropoupanças. A seção 5 
discute e exemplifica o caso brasileiro. A seção 6 conclui. 
 

2. As Instituições de Microfinanças Históricas 
 

Nesta seção, segue uma análise de duas IMFs históricas – a saber, os 
fundos de empréstimos irlandeses e as cooperativas de crédito Raiffeisen alemãs. 
A análise feita abaixo se refere a instituições que, como veremos, são, por 
natureza, interligadas. 

A ideia de microcrédito como política pública originou na Irlanda na 
década de 1720. Já na Alemanha a mesma ideia surgiu em 1778. A partir do 
sistema alemão, surgiu uma série de tentativas de implementação de políticas 
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semelhantes em outros países. Neste sentido, é de extrema importância a 
discussão referente à análise dos impactos sociais das IMFs, iniciada na 
introdução deste trabalho. Voltaremos a esta ideia ao longo deste trabalho. 

De acordo com Morduch (1999) o alívio da pobreza através do sistema 
bancário é uma ideia antiga com um passado multifacetado. De fato, Morduch 
menciona, em uma nota de rodapé, que programas que seguem o modelo do 
Grameen Bank têm raízes europeias. O autor explicita que, ao fim do século XIX, a 
Europa vivenciou a ascensão de cooperativas de crédito, que visavam prestar 
assistência à poupança e obtenção de crédito a agregados familiares de baixo 
rendimento. Estas cooperativas, que foram iniciadas por Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen, desfrutaram de um crescimento substantivo e já em 1910 serviam 
mais de 1,4 milhão de clientes na Alemanha. Esse tipo de cooperativa foi 
replicado na Irlanda, inter alia. 

Morduch (1999) entra em mais detalhe no caso da Índia. Na década de 
1880, o governo de Madras (Chennai), no sul da Índia, que ainda era dominada 
pelo Reino Unido, tomou a ideia da experiência alemã para criar soluções 
voltadas ao combate à pobreza. Já no ano de 1912, mais de 400.000 indianos 
pobres faziam parte das novas cooperativas de crédito e no ano de 1946 o 
número de membros já havia ultrapassado a casa dos 9 milhões. As cooperativas 
tomaram a vanguarda no estado de Bengala, cujo leste, a partir da independência 
em 1947, viria a ser o Leste do Paquistão e agora é Bangladesh. O programa 
implementado na Índia desfrutou de bastante popularidade em seu auge. Porém, 
eventualmente o programa perdeu seu vigor, mas simultaneamente deixou como 
legado o sistema de empréstimos em grupo, que veio a ser implantado no modelo 
do Grameen Bank, estabelecido por Muhammad Yunus, que ganhou o prêmio 
Nobel da Paz pelo mesmo em 2006. Como explicitado acima, esse modelo veio a 
ser implementado em diversas localidades mundo afora. 

Algo que é bastante implícito na literatura da história das IMFs é o fato 
de que o microcrédito, em particular, tem uma longa história que, apesar de ter 
vivenciado uma série de fracassos, também contou com muitas instituições 
exitosas que ajudaram a aliviar a pobreza de milhares de famílias. No entanto, 
também é evidente que medir as vantagens e desvantagens sociais das 
microfinanças – particularmente como política pública – pode ser extremamente 
complicado. Levando em conta a noção shumpeteriana de que o processo social é 
“indivisível” e de que “um fato nunca é pura ou exclusivamente econômico”  á que 
“sempre existem outros aspectos [que são] em geral mais importantes”, atribuir 
um valor monetário aos impactos sociais resultantes diretamente dos impactos 
financeiros gerados pela inserção de uma IMF a uma economia parece 
virtualmente impraticável (SCHUMPETER, 1997, p. 23). Apesar da presença 
crescente de estudos de impacto (impact studies), como ressaltam Hollis e 
Sweetman (1998), é importante levar em conta diferenças culturais, tecnológicas 
e geográficas, inter alia, antes de assumir que algo que se aplica a uma localidade 
se aplica a qualquer outra localidade. 
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Brau e Woller (2004) mencionam que a dificuldade e os custos inerentes 
ao avaliar o impacto social das IMFs são tão elevados que a maioria das 
instituições não os avalia e que os credores e os formuladores de políticas 
públicas têm um interesse legítimo justamente nesse tipo de avaliação. De acordo 
com os autores, alguma sabedoria sobre o impacto social é necessária para 
permitir a gestão das instituições e outras partes envolvidas a avaliarem a 
eficácia dos programas. Ao passo que é difícil de chegar a conclusões a respeito 
dos impactos sociais das IMFs de hoje, pode-se, com maior facilidade, fazer 
conclusões a respeito de IMFs do passado, principalmente no âmbito 
macroeconômico. As diferenças interculturais mencionadas acima são 
significantes? E as diferenças intraculturais? Quais são os impactos 
macroeconômicos de médio- a longo-prazo? O que levou ao fim dessas 
instituições? Caso elas ainda existam, como sobreviveram por um período que 
pode ser considerado bastante prolongado? Hollis e Sweetman (1998) enfatizam 
o fato de que se pode, através do estudo das experiências das instituições do 
passado, procurar padrões comuns entre elas. Nesse sentido, surge uma gama de 
questões no âmbito microeconômico: Quais são os impactos dos subsídios? Quais 
devem ser os produtos e serviços ofertados pelas IMFs? Dadas as diferenças 
inter- e intraculturais, há uma best practice que pode ser aplicada ao 
desenvolvimento e à gestão das IMFs? Que tipos de clientes deveriam ser 
visados? Que tipo de política e/ou regulação deve ser implementada e aplicada a 
essas instituições? Enfim, há muitas questões que podem ser postas neste campo 
pouco-explorado de estudos. 

Woolcock (1999) ressalta que com a expansão das IMFs ao longo das 
ultimas décadas, as exigências de documentação aumentaram devido à maior 
fiscalização. Isso, por sua vez, apresentou a necessidade de não apenas reportar, 
com mais precisão, o impacto dos empréstimos sob clientes, mas também 
documentar a alocação e o uso eficiente dos fundos por parte dos funcionários 
das instituições. O autor argumenta que há uma necessidade para mais estudos 
voltados à eficiência das instituições em termos da mobilização, uso e 
manutenção de recursos humanos. 
 

2.1.  Os Fundos de Empréstimos da Irlanda (1720 – década de 1950) 
 

As Instituições dos Fundos de Empréstimos Reprodutivos Irlandesas (Irish 
Reproductive Loan Fund Institutions – RLFI) surgem depois da Fome de 1822. É 
importante ressaltar que estas instituições originaram-se das instituições de 
empréstimos de caridade inglesas (English lending charities). É justamente com o 
surgimento das instituições mencionadas acima e, consequentemente, com o 
estabelecimento da legislação para as mesmas que surge uma “lacuna” na 
legislação que permite a criação dos fundos de empréstimos irlandeses (Irish 
loan funds) (HOLLIS; SWEETMAN, 1998). Seibel (2003) ressalta, ainda, que a 
elevação generalizada da pobreza no século XVI também contribuiu para a 
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criação das condições e necessidades para os fundos de empréstimos, que viriam 
a ser estabelecidos pelo governo. 

A Grande Fome da Irlanda, que ocorreu entre 1845 e 1849 foi um ponto de 
inflexão na história irlandesa. A mortalidade resultante da Fome atingiu cerca de 
um milhão de indivíduos – mais de um nono da população. Isso levou a altas 
taxas de emigração durante e após o período em questão. Toda a estrutura de 
produção e o mercado de trabalho do país sentiram o impacto da Fome. Por 
exemplo, a Irlanda tinha sido uma exportadora líquida de grãos até a Fome, 
quando o país se tornou um grande importador líquido. Além disso, o emprego 
agrícola caiu 29 pontos percentuais entre 1841 e 1856. Da perspectiva dos donos 
de terra e dos fazendeiros, a Fome levou à abertura de vastos terrenos compostos 
por um grande número de pequenas explorações agrícolas, que previamente 
eram um obstáculo à existência de espaços de pastagem maiores. Nesta 
perspectiva, a Fome adiantou o processo de consolidação de grandes terrenos, 
que viriam a ser empregados para a pastagem. Isto levou, em essência, ao fato 
que durante a década de 1850 ocorreram aumentos no número de bovinos, 
diminuição significativa da população e aumentos na porcentagem de 
explorações agrícolas acima de 30 acres  O’ O    , 1994 .  omo de praxe, a 
fração mais rica da população se beneficiou às custas das perdas da fração mais 
pobre da população decorrentes do contexto macroeconômico turbulento 
resultante da Fome. Vale salientar que apesar das taxas elevadas de emigração e 
das perdas da fração mais pobre da população, os fundos de empréstimos 
irlandeses continuaram a contribuir, como política pública, ao alívio da pobreza. 

Goodspeed (2013) aponta para o fato de que o acesso ao microcrédito 
através dos fundos de empréstimos foi um fator importante no curto e no médio 
prazo para permitir ajustes não demográficos ao choque ambiental adverso na 
economia de subsistência irlandesa. As adaptações de longo prazo à chegada da 
peste da batata na Irlanda – em particular a diversificação do portfólio de 
colheita, a substituição da lavoura com a pecuária e a consolidação do tamanho 
das fazendas – foram efetuadas mais cedo e em maior grau nos distritos mais 
atingidos que tinham um fundo de empréstimos do que nos distritos sem um 
fundo. Ademais, na presença de mercados de capital incompletos, o acesso ao 
microcrédito parece ter permitido aos agricultores adquirir estoques 
temporários de ativos em pecuária, que poderia ser liquidado caso houvesse um 
fracasso de colheita, que, em torno, suavizaria o consumo. 

Este é o contexto macroeconômico no qual emergiram e cresceram os 
fundos de empréstimos irlandeses. É importante esboçar o quadro de legislações 
resultantes da criação das instituições em questão. A Lei de 1823 introduziu 
mudanças na natureza dos fundos de empréstimos. Os fundos eram, inicialmente, 
instituições de caridade. Depois da implementação da Lei, os mesmos se voltaram 
à operação como intermediários financeiros, permitindo a cobrança de juros sob 
empréstimos e, também, a captação de depósitos remunerados – ou seja, 
poupança. Já a Lei de 1836 estabeleceu uma comissão central em Dublin, que era 
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encarregada de regular e supervisionar os fundos de empréstimos 
independentes. Essa comissão era financiada através de uma pequena taxa 
cobrada sob cada fundo de empréstimos. A mesma comissão era encarregada de 
auditar cada fundo, publicar relatórios anuais com um resumo das atividades dos 
mesmos e distribuir informação relacionada às best practices dos mesmos. 
Ademais, a legislação também estabeleceu que os fundos seriam isentos do 
“imposto de selos”  stamp tax), que era uma taxa cobrada para formalizar 
contratos frente a um Justice of Peace ao invés do Quarter Sessions, que era mais 
demorado (HOLLIS; SWEETMAN, 1998). Além disso, a Lei de 1843 fixou a taxa de 
juros (SEIBEL, 2003). 

Com as mudanças na legislação ao longo do tempo, a natureza das IMFs se 
alterou drasticamente. Como mencionado acima, a Lei de 1823 se caracterizou 
como ponto de inflexão na natureza destas instituições. Da sua criação, em 1720, 
até 1823, os fundos de empréstimos eram instituições de caridade (HOLLIS; 
SWEETMAN, 1998; SEIBEL, 2003). Na era pós-1823, os fundos eram, 
essencialmente, intermediários financeiros (SEIBEL, 2003) ou quase-bancos sem 
fins lucrativos (HOLLIS; SWEETMAN, 2001). Ou seja, houve uma série de 
melhorias no sistema de regulação dos fundos de empréstimos. No entanto, vale 
destacar que o objetivo dessas instituições permaneceu o mesmo ao longo da sua 
existência – a saber, o alívio da pobreza. 

Com um spread geográfico local, a clientela-alvo dos fundos de empréstimo 
consistia, de maneira geral, de indivíduos pobres – principalmente fazendeiros, 
trabalhadores agrícolas e negociantes. Já o capital inicial se constituía de doações 
ou empréstimos sem juros de indivíduos altruístas. Esse capital foi aumentado 
através de depósitos com remuneração de juros (após a Lei de 1823). Os fundos 
de empréstimos não recebiam nenhum subsídio do governo de maneira direta. 
Contudo, a redução de impostos (stamp tax), mencionada acima, os levava a 
poupar cerca de 2% a.a. sob o montante total pendente. Os rendimentos eram 
emprestados a uma determinada taxa de juros, que, conforme mencionado acima, 
foi fixada eventualmente. A dotação do capital inicial se encontrava na casa das £ 
30.000. O valor dos empréstimos era, porém, mais de 10 vezes maior do que o 
número citado, pois os fundos atraíram depósitos substanciais (HOLLIS; 
SWEETMAN, 1998). 

Os fundos de empréstimos faziam uso de peer monitoring como 
mecanismo de colateral (SEIBEL, 2003). Porém, esse tipo peer monitoring era 
diferente do que vemos nas IMFs modernas. Ao invés de conceder empréstimos 
em grupos, os fundos atribuíam dois cossignatários a cada mutuário, reduzindo, 
assim, o risco resultante da assimetria de informação. Os cossignatários eram 
depositantes que, por sua vez, estavam cientes das operações principais nas 
quais os seus fundos seriam investidos pelos mutuários. Ademais, a 
responsabilidade dos depositantes era limitada (HOLLIS; SWEETMAN, 1998). 

Os empréstimos eram pagos em parcelas semanais a uma quantidade 
decrescente ao longo de 20 semanas. Os fundos ofereciam taxas de juros para 
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depósitos três vezes maiores do que os bancos comerciais. Deste modo, os 
mesmos atraiam um número elevado de depositantes (SEIBEL, 2003). Após a 
implementação da Lei de 1823, a taxa de juros real se manteve na casa dos 14% 
a.a. Um empréstimo tomado podia ser tão pequeno como £ 1 e poderia chegar a 
no máximo £ 10. O valor médio dos empréstimos era de £ 3,3 (pouco menos da 
renda per capita da proporção dos ⅔ mais pobres da população   HO      
SWEETMAN, 1998). 

Hollis e Sweetman (2001) afirmam que em 1843 havia cerca de 300 
fundos operando na Irlanda, fazendo mais de 500.000 empréstimos por ano. 
Seibel (2003) confirma essa afirmação. Os autores afirmam, ainda, que cada 
agência concedia cerca de 1.600 empréstimos por ano. O número médio de 
depositantes por instituição era 20 e o valor médio do deposito por depositante 
era de £ 60. A razão entre capital e empréstimos se encontrava na casa dos 10%.  

Como se pode ver através das origens e da legislação referente aos fundos 
de empréstimos, a existência dessas instituições dependia do governo. Algumas 
instituições empregavam voluntários. No entanto, o uso de voluntários diminuiu 
com o decorrer do tempo. Ademais, as instituições faziam algum uso do seu lucro. 
Normalmente, essas instituições doavam os seus lucros para instituições de 
caridade. 

Os fundos de empréstimo da Irlanda existiram de 1720 até a década de 
1950. Essas instituições atingiram o seu auge em meados do século XIX, após o 
estabelecimento e a implementação da Lei de 1823 e da Lei de 1836. Com essa 
nova legislação em vigência, as instituições chegaram a cobrir cerca de 20% dos 
domicílios irlandeses e, com o surgimento da Comissão Central em 1836, mais 
fundos foram criados (HOLLIS; SWEETMAN, 2001). 

As instituições viram uma série de resultados positivos. Através da Lei de 
1823, as mesmas se tornaram mais sustentáveis, já que puderam cobrir os seus 
custos operacionais através do lucro e de depósitos (SEIBEL, 2003). De acordo 
com Hollis e Sweetman (2001), os fundos ilustram a importância do modelo 
institucional para resultados operacionais ótimos. Ademais, os autores oferecem 
dois motivos que contribuem à importância da análise do exemplo Irlandês: (1) 
as instituições em questão sobreviveram por um período extenso em um 
mercado cujos arranjos de crédito eram dificultados por extrema instabilidade 
macroeconômica e (2) os fundos se apresentam como um bom exemplo do que 
pode acontecer com esse tipo de instituição quando uma economia passa pela 
transição de agrícola para industrial. 

Os fundos de empréstimos também lidaram com uma série de problemas 
ao longo da sua existência. Os problemas de assimetria da informação eram 
grandes na Irlanda no século XIX. Havia um risco elevado de moral hazard 
(conflito de interesses entre participantes) e de seleção adversa. Isso, em parte, 
se explica pelo fato de que as instituições não tinham uma margem de lucro que 
pudesse possibilitar uma supervisão e um monitoramento eficiente dos 
empréstimos. Além disso, o tamanho dos empréstimos também era um 
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impedimento para uma aplicação (enforcement) eficaz, dado o alto custo dos 
litígios, e gerava gastos administrativos desproporcionalmente altos (HOLLIS; 
SWEETMAN, 2001). 

Ademais, quando os depositantes sofreram perdas, a razão foi roubo por 
parte dos gestores ou dos atendentes das agências ou incompetência de ambas as 
partes envolvidas na transação, com a exceção da Grande Fome, que resultou em 
altas taxas de emigração e, logo, de inadimplência. Além disso, os fundos eram 
sujeitos ao controle governamental. O governo definia as taxas de juros, os 
procedimentos de reembolso e salários. Isso, por sua vez, resultou nas 
necessidades dessas instituições se autopromoverem aos políticos para 
conseguir legislação favorável às mesmas. Surge, também, o problema de 
adaptive efficiency (eficácia da adaptação): uma forma institucional que é eficaz 
em um período talvez não seja eficaz em outro período. Para que a adaptive 
efficiency ocorra, é necessário que haja um quadro institucional e legislativo 
liberal, que permita mudanças (HOLLIS; SWEETMAN, 2001), o que claramente 
não era o caso. 

Com as suas taxas de juros baixas, as instituições se tornaram sérias 
competidoras dos bancos comerciais, que, portanto, fizeram uso do seu poder 
político para impedir o crescimento das mesmas, levando o governo a fixar a taxa 
de juros em 1843. Perdendo, então, a sua vantagem competitiva, essa política 
levou ao declínio paulatino das instituições entre a segunda metade do século 
XIX, após terem atingido o seu auge, até a década de 1950 (SEIBEL, 2003). Além 
disso, a Grande Fome da Irlanda danificou o sistema de fundos de empréstimo, 
como evidenciado pelo fato de que até 1850, metade dessas instituições haviam 
fechado as suas portas. Porém, é de suma importância, também, mencionar o fato 
de que as instituições que sobreviveram à Fome prosperaram e viram uma taxa 
de crescimento elevada, pois em 1853 essas mesmas estavam concedendo cerca 
de 200.000 empréstimos por ano. Entre 1850 e 1880, contudo, os bancos 
comerciais expandiram a sua base institucional substancialmente. Isso, 
novamente, levou ao declínio dos fundos de empréstimos. Portanto, no final do 
século XIX, o escopo do sistema cresceu. Este crescimento, porém, se deu por 
conta da elevação da corrupção e fraude resultando da cobrança ilegal de taxas e 
outros abusos do sistema. O sistema lentamente declinou durante os 50 anos 
seguintes, levando o último fundo a fechar na década de 1950 (HOLLIS; 
SWEETMAN, 1998). 

Seibel (2003) conclui que os fundos passaram por três fases: (1) Um 
século de crescimento paulatino como instituições informais, (2) algumas 
décadas de expansão rápida como instituições formais em um ambiente 
conducente à regulação e (3) um século de declínios resultante de repressão 
financeira. Isso nos leva a concluir que os fundos de empréstimos irlandeses 
foram, de maneira geral, exitosos, pois apesar da corrupção, expandiram-se em 
um contexto macroeconômico instável e sobreviveram por um período 
prolongado até o seu fim, causado pela opressão política. 
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2.2.  As Cooperativas de Crédito Raiffeisen da Alemanha (1847 – 
presente) 
 

Seibel (2003) destaca três origens das cooperativas de crédito da 
Alemanha, todas informais por natureza: (1) fundos de poupança comunitários, 
(2) um movimento urbano de poupanças e cooperativas de crédito (Schulze-
Delitzsch) e (3) um movimento rural de poupanças e cooperativas de crédito 
(Raiffeisen). Ademais, a crise macroeconômica resultante do “Ano da  ome” de 
1846/1847 também é de suma importância para o surgimento destas 
instituições, que viriam a visar o alívio à pobreza. Ademais, Bonus e Schmidt 
(1990) destacam que, durante o século XIX, pequenos agricultores e 
comerciantes tinham grandes dificuldades em obterem empréstimos bancários a 
taxas razoáveis, pois os bancos comerciais tinham se especializado em financiar 
grandes projetos, como investimentos em aço e ferrovias. Nesse sentido, a fração 
mais pobre da população era virtualmente excluída do sistema bancário formal. 
Deste modo, o mercado financeiro informal existente operava como um cartel de 
partilha de mercado de prestamistas, no qual os mesmos cobravam taxas de juros 
altíssimas – de 60% a mais de 100%. As elevadas taxas de juros cobradas pelos 
prestamistas resultavam, ao menos em parte, da dificuldade de obter informação 
referente aos mutuários. Isso diminuía a assimetria da informação, que, por sua 
vez, diminuía o grau de risco associado a um dado empréstimo (BONUS; 
SCHMIDT, 1990). 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen via problemas de acessibilidade ao mercado 
de crédito como significantes contribuintes à pobreza.  o “Ano da  ome” de 
1846/1847,  aiffeisen criou o “Brodverein”  “ nião do Pão”  em Wayerbusch 
como instituição de assistência e cooperação. Em 1864, essa instituição virou a 
associação de empréstimos (Darlehnskassenverein) de Heddesdorf. Essa foi a 
primeira cooperativa de crédito rural. A Federação das Cooperativas Rurais 
(Anwaltschaftsverband der ländlichen Genossenschaften) de 1877 foi a origem de 
um grande sistema de instituições que desde 1948 se consolidou na Federação 
Alemã Raiffeisen (Deutscher Raiffeisenverband e.V.), que é apoiada pelas 
cooperativas, e continua as suas operações até os dias de hoje (DEUTSCHER 
RAIFFEISENVERBAND E.V., 2013). Nesse sentido, as instituições em questão 
surgiram como uma excelente alternativa aos prestamistas, já que concediam 
empréstimos aos mutuários a uma taxa de juros muito inferior à dos outros 
(HOLLIS; SWEETMAN, 1998). 

O objetivo dessas instituições era fornecer empréstimos àqueles 
indivíduos que eram excluídos do sistema bancário formal – a saber, os 
trabalhadores pobres e aqueles que não tinham colateral, de maneira geral 
(BANERJEE; BESLEY; GUINNANE, 1994). De acordo com a legislação alemã, o 
propósito das cooperativas de crédito era de promover as atividades econômicas 
dos seus clientes. Seibel (2003) afirma que no início, em 1847, as cooperativas 
eram instituições de caridade de natureza filantrópica. Por volta de 1864, porém, 
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as instituições se estabeleceram como cooperativas de crédito e poupança 
(Darlehnsvereine, depois conhecidas como Raiffeisenkassen e agora conhecidas 
como Raiffeisenbanken). Tendo em vista que o objetivo das cooperativas era 
amenizar a pobreza, pode-se afirmar que este objetivo se manteve como a base 
das cooperativas de crédito ao longo do tempo. 

Bonus e Schmidt (1990) salientam que as primeiras cooperativas de 
crédito eram quase que desprovidas de capital líquido. A maior parte dos seus 
ativos era constituída de capital humano externo e, até certo ponto nas áreas 
rurais, dos seus recursos e propriedades. As cooperativas juntavam os vários 
pedidos de pequenos empréstimos individuais dos seus clientes e pediam um 
empréstimo consolidado para uma instituição financeira terceirizada – em outras 
palavras, um banco formal. Neste sentido, as ações de capital dos seus credores 
eram limitadas e poderiam ser comparadas a “taxas de entrada”. O sistema de 
empréstimos e “reempréstimos” descrito acima, no entanto, não diminui os 
elevados custos de transação associados aos pequenos empréstimos. Para 
diminuir os custos de transações e, assim, se qualificar a taxas de juros mais 
razoáveis das instituições financeiras terceirizadas, as cooperativas teriam que 
atender dois requisitos: (1) economizar o trabalho, por parte do banco, de avaliar 
a qualidade creditícia dos clientes e (2) comprometer, como colateral, todos os 
recursos da cooperativa, inclusive o seu capital humano externo (BONUS; 
SCHMIDT, 1990). 

Para que o primeiro requisito fosse atingido, Raiffeisen era explícito em 
demandar que os distritos de cada cooperativa de crédito tinham que ser 
pequenos, pois quanto menor a área geográfica do distrito, mais fácil era a 
obtenção da informação referente à qualidade creditícia dos clientes – a saber, 
informação sobre os próprios clientes, suas propriedades e suas condições 
econômicas. Ou seja, o primeiro requisito reduzia a assimetria de informação dos 
bancos. O segundo requisito, por outro lado, reduzia os conflitos de interesses 
entre os clientes, os credores, as cooperativas e os bancos. Neste sentido, os 
credores das cooperativas tinham que aceitar a responsabilidade mútua e 
ilimitada sob a sua cooperativa. Ou seja, a integridade dos credores das 
cooperativas era, em essência, um pré-requisito dos membros. Desta maneira, as 
cooperativas criaram uma boa reputação como devedoras competentes e isso 
facilitava, para as mesmas, a obtenção de empréstimos de bancos localizados nas 
metrópoles. Ademais, auditorias anuais economizavam as necessidades e os 
custos, dos bancos externos, de investigar cada pedido de crédito e controlar as 
dotações detalhadas dos empréstimos. Os mecanismos detalhados acima 
reduziam os custos de transações dos bancos e permitiam, assim, a negociação de 
taxas de juros mais razoáveis (BONUS; SCHMIDT, 1990). 

As cooperativas foram criadas com o capital de investidores e não do 
governo (SEIBEL, 2003). É importante ressaltar, portanto, que as cooperativas 
aceitavam subsídios do governo. Em contraste com a maioria dos outros grupos 
bancários, a hierarquia dentro das cooperativas era da base para o topo. A 
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Assembleia Geral dos Membros de um banco primário elegia um Conselho de 
Supervisão, que, desse modo, determinava as políticas gerais do banco e 
nomeava os membros de um Conselho de Administração, que era encarregado 
das operações quotidianas. Os bancos primários locais detinham, em conjunto, a 
maioria das ações do banco central regional. Os bancos centrais regionais 
detinham a maioria do capital em ações do “Deutsche Genossenschaftsbank” 
(abreviação: DG Bank) (BONUS; SCHMIDT, 1990). 

Assim como os fundos de empréstimos da Irlanda, as cooperativas de 
crédito alemãs faziam empréstimos para os seus membros e empregavam dois 
cossignatários como uma espécie de sistema de segurança aos empréstimos. 
Ademais, os bancos primários tinham um spread geográfico local, diminuindo, 
assim, a assimetria de informação – o depositante, normalmente, estava ciente 
das operações principais nas quais o mutuante estava investindo. Nesse sentindo, 
é importante salientar que o valor do empréstimo e a taxa de juros variavam, pois 
cabia às partes envolvidas chegar a um acordo a respeito desses elementos. 
Hollis e Sweetman (1998) afirmam que o valor do empréstimo era entre £ 10 
(assim como os fundos de empréstimos irlandeses) até acima de £ 250. Os 
autores ressaltam que a duração máxima de um empréstimo era de dez anos, 
com uma duração média de seis anos. 

Em termos de evolução legislativa, em 1838 foi lançado o Decreto-Lei 
Prussiano referente aos bancos de poupança. Além disso, em 1889 foi 
estabelecida a Lei de Cooperativas (Genossenschaftsgesetz) – a primeira lei no 
mundo tratando de cooperativas – que substituiu o sistema de responsabilidade 
solidária com o de responsabilidade limitada e também estabeleceu a obrigação 
de auditoria. Depois, com a Lei Bancária de 1934, os fundos de poupança e 
cooperativas de crédito foram consolidados em uma só categoria – os bancos 
cooperativos. Esta Lei também definiu a auditoria obrigatória como uma 
atividade somente da federação de auditoria. Seibel (2003) e Hollis e Sweetman 
(1998) apontam que as cooperativas foram o primeiro tipo de empresas das 
quais foi exigida auditoria regular. 

As cooperativas tiveram êxito, pois em 1909 havia mais de 14.500 
cooperativas de crédito rurais com cerca de 1,4 milhões de membros (BANERJEE; 
BESLEY; GUINNANE, 1994; HOLLIS; SWEETMAN, 1998; SEIBEL, 2003). Isso 
implica que havia cerca de 5,6 cooperativas por 1.000 cidadãos alemães rurais. 
Há estimativas de que quase um terço de todos os domicílios rurais alemães, por 
volta da virada do século XX, pertencia a uma cooperativa de crédito (BANERJEE; 
BESLEY; GUINNANE, 1994). 

É interessante salientar que as cooperativas de crédito faziam 
considerável uso de voluntários (HOLLIS; SWEETMAN, 1998), contrariamente 
aos fundos de empréstimos irlandeses. Além disso, as cooperativas Raiffeisen 
empregavam exclusivamente ações nominais e não pagavam dividendos aos seus 
membros. Qualquer lucro obtido em um ano fiscal era alocado em um fundo 
permanente de reservas. Ademais, as cooperativas individuais eram permitidas a 
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escolherem a sua forma de responsabilidade. Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
aplicou uma interpretação não econômica às suas cooperativas de crédito. Para 
ele, responsabilidade limitada e dividendos não eram desejáveis, pois os mesmos 
pre udicavam o “espírito cooperativo” das instituições  BA   J    B    Y  
GUINNANE, 1994). 

As instituições em questão tinham pouca competição no mercado de 
microcrédito. Como os empréstimos tendiam a ser maiores do que os dos fundos 
de empréstimos irlandeses, a média de empréstimos concedidos por agência por 
ano era de 25 empréstimos. A razão entre capital e empréstimos era 4,5%. 
Apesar de serem instituições que foram criadas independentemente do governo, 
as cooperativas ainda assim dependiam parcialmente do governo, 
principalmente, obviamente, no que tange à legislação referente às mesmas. Em 
termos de subsídios, as instituições contavam com poucos subsídios 
governamentais. Apenas alguns empréstimos que tomavam, principalmente os 
que eram feitos pelos bancos centrais, eram subsidiados pelo governo. 

Bonus e Schmidt (1990) ressaltam que a falência de um banco primário 
era prevenida através da comunidade de cooperativas, que operava vários 
Fundos de Segurança de Depósitos, que funcionavam como um mecanismo de 
assistência para instituições fragilizadas devido a algum tipo choque. Falências 
eram evitadas por um medo inerente de que a perda de confiança em um banco 
primário poderia resultar em uma fuga de capital que, consequentemente, 
resultaria na extinção da maior parte do capital de ações do sistema como um 
todo. 

Cada banco primário local tinha que ser membro de uma das 14 
associações de auditoria das cooperativas rurais, que auditavam os bancos e 
eram financiadas pelos mesmos. Essas associações de auditoria eram controladas 
por representativos que eram eleitos entre os membros dos Conselhos de 
Supervisão e Administração dos bancos afiliados a elas. As 14 associações de 
auditoria eram membros da Associação Federal de Bancos Cooperativos 
(Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken) (BONUS; SCHMIDT, 1990). 

Dadas as escalas institucionais nos vários níveis bancários, as operações 
dos bancos primários eram limitadas. Os bancos regionais investiam o excedente 
de recursos líquidos dos bancos primários ou os forneciam com liquidez, 
cuidavam das suas transações de pagamentos interbancários e das suas vendas 
de títulos e os forneciam serviços bancários internacionais (BONUS; SCHMIDT, 
1990). Nesse sentido, os bancos primários podem ser comparados às IMFs 
modernas, já que podiam evitar assimetrias de informação devido à sua escala. 
Conversamente, não se encontra, dentre as IMFs modernas, algo semelhante ou 
até mesmo comparável ao sistema de bancos regionais. As cooperativas de 
crédito desfrutavam, assim, não só dos benefícios de serem instituições 
pequenas, mas também dos benefícios de um grupo de bancos extensivo. As IMFs 
modernas são descentralizadas e, ainda assim, os custos de transação 
decorrentes da assimetria de informação frequentemente continuam elevados. 
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O grupo de bancos cooperativos consistia, por volta de 1990, de 
aproximadamente 3.400 associações independentes locais de crédito conhecidas 
como “bancos primários”. Além disso, existiam cinco “bancos centrais” regionais 
e o DG Bank em Frankfurt. Os bancos primários são propriedade dos seus cerca 
de 11 milhões de membros (BONUS; SCHMIDT, 1990)3. 

Quando comparadas aos fundos de empréstimos irlandeses, as 
cooperativas tiveram que lidar com relativamente poucos problemas ao longo de 
sua existência. Hollis e Sweetman (1998) mencionam que as cooperativas tinham 
despesas de gestão elevadas. Além disso, as cooperativas podiam ser iniciadas de 
maneira bastante simples. Bastava juntar um grupo de indivíduos que aceitassem 
a responsabilidade ilimitada e contribuíssem ao capital inicial. Partindo daí, a 
cooperativa procuraria depósitos e iniciaria a concessão de empréstimos aos 
seus membros. Isso nos leva diretamente a uma característica das cooperativas: 
homogeneidade da riqueza e do status social dos membros, que é uma função da 
responsabilidade ilimitada, já que os membros mais ricos efetivamente correm o 
risco oriundo da responsabilidade ilimitada. Isso tem dois efeitos: os indivíduos 
mais ricos não desejam participar da cooperativa e membros existentes querem 
excluir indivíduos relativamente pobres de participarem. 

Com a Lei de Cooperativas (Genossenschaftsgesetz) de 1889, as instituições 
começaram a crescer e se expandir. Além disso, de acordo com Seibel (2003), o 
sucesso das microfinanças na Alemanha, que levou à falência de prestamistas e 
bancos privados se deu por várias razões: autoajuda e autossuficiência, baseada 
na mobilização de poupanças; cobertura local com relacionamentos de house-
banking duradouros; evolução de um quadro jurídico; substituição da 
responsabilidade solidária pela responsabilidade limitada; supervisão eficaz 
através de federações de auditoria. 

Seibel (2003) ressalta, ainda, que as instituições criadas por Raiffeisen e 
Schulze-Delitzsch e a legislação resultante das mesmas, resultou num sistema 
financeiro dominado por ex-IMFs com: 39.000 agências (49% dos bancos 
cooperativos e 51% dos bancos de poupança); 75 milhões de clientes (40% nos 
bancos cooperativos e 60% nos bancos de poupança); 51,4% de todos os ativos 
bancários (28% dos bancos cooperativos e 72% dos bancos de poupança); 64% 
de toda a intermediação financeira4. 

Depois de um lento arranque, as cooperativas Raiffeisen cresceram 
rapidamente no fim do século XIX. Ao longo do tempo, as mesmas evoluíram para 
o sistema de bancos comerciais. Hoje em dia estas são indistinguíveis daqueles 
(HOLLIS; SWEETMAN, 1998). Ou seja, as microfinanças não devem ser vistas 
como uma solução “pobre” às falhas do sistema capitalista para países pobres,  á 
que se as instituições forem adequadamente reguladas e supervisionadas, elas 

                                                           
3 Bonus e Schmidt (1990) é um dos trabalhos seminais que discutem as cooperativas de crédito alemãs 
detalhadamente, fornecendo dados relevantes para ilustrar um quadro geral sobre as agências, os 
empréstimos, os credores e os devedores. 
4 Dados referentes ao ano de 1997. 
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têm grande potencial no alívio à pobreza e no desenvolvimento em áreas rurais e 
urbanas (SEIBEL, 2003). Além disso, como as taxas de juros eram determinadas 
pelos próprios cossignatários e mutuários, as cooperativas foram capazes de 
manter a sua competitividade com o sistema bancário formal (HOLLIS; 
SWEETMAN, 1998). 

Cabe aqui levar em consideração a presente situação das cooperativas de 
crédito. De acordo com o relatório anual do Deutscher Raiffeisenverband (2012), 
havia, nesse mesmo ano, 2.452 entidades cooperativas na Alemanha. Neste 
mesmo ano, as instituições superaram o marco de € 50 bilhões pela primeira vez 
na sua história. Na verdade, as cooperativas de crédito alemãs atingiram, em 
 01 , uma receita total de € 51,3 bilhões, o que implica um aumento de 6,4% vis-
à-vis ao ano de  011  € 48,  bilhões . O setor mais relevante para as cooperativas 
Raiffeisen foi o de mercadorias, representando 47,8% da receita total  € 4,5 
bilhões). Este setor foi seguido pelos setores lácteo  €13,  bilhões  e da carne  € 
6,5 bilhões), representando, respectivamente, 25,7% e 12,7% da receita total 
(DRV, 2013), conforme se pode observar no Gráfico 1, abaixo. 

 

 
 

Gráfico 01: A Estrutura das Receitas das Cooperativas de Crédito Raiffeisen por 
Setor em 2012 

Fonte: DRV, 2013. 
 

Apesar de que nos últimos 20 anos o número de cooperativas de crédito 
diminuiu pela metade, a sua importância para os setores rurais tem se mantido 
constante, da perspectiva dos números de sócios e funcionários ativos. Com cerca 
de 550.000 sócios em todo o país (excluindo as cooperativas de crédito com 
transações relacionadas a mercadorias), o conjunto dos membros tem se mantido 
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praticamente inalterado desde 2011. Simultaneamente, com cerca de 83.000 
funcionários, dentre os quais cerca de 4.200 são estagiários, o número dos 
indivíduos empregados demonstra um desenvolvimento positivo (DRV, 2013). 

De acordo com os dados apresentados acima, pode-se ver que, 
paulatinamente, as cooperativas de crédito com transações relacionadas a 
mercadorias, estão em declínio. De fato, em 2012 havia apenas 140 cooperativas 
de crédito com transações relacionadas a mercadorias. O que tem se 
desenvolvido nos últimos anos, porém, é um sistema no qual as cooperativas são 
expressivamente mais ativas nos diversos setores da economia rural. O maior 
número de cooperativas se encontrava, em 2012, dentre as cooperativas 
agrícolas (792 instituições – 3 ,3% do total , no total de “outras cooperativas de 
produtos e serviços”  59  instituições – 24,1% do total) e nas cooperativas de 
compras e vendas (305 instituições – 12,4% do total) (DRV, 2013). Ou seja, as 
cooperativas Raiffeisen nunca perderam a sua essência – a saber, a concessão de 
crédito voltado para o rural – mas a sua estrutura sofreu mudanças drásticas ao 
longo do tempo e hoje a sua clientela não consiste apenas de indivíduos pobres. 
 

3. As Instituições de Microfinanças Modernas 
 

Segundo Banerjee et al. (1994), há três razões que explicam porque as 
cooperativas de crédito funcionam melhor que arranjos do sistema bancário 
formal convencional. A primeira razão, de natureza sociológica, enfatiza o papel 
da comunidade em sustentar um comportamento não oportunista entre os 
participantes. A segunda razão entende a cooperativa como sendo sustentada 
através de interações repetidas entre os participantes. Isso implica que as 
cooperativas deveriam ser desenhadas para assegurar que os seus membros 
tenham relacionamentos duradouros entre si ou que se identifiquem 
suficientemente com a coletiva dos membros, reduzindo, assim, conflitos de 
interesses. Os autores, portanto, tratam as primeiras duas razões como uma 
única hipótese, chamada de visão de interação de longo prazo (long-term 
interaction) entre cooperativas e clientes. Eles comparam essa hipótese com a de 
que a cooperativa forneça uma maneira eficiente de induzir o monitoramento de 
devedores, que eles chamam de visão de peer monitoring, seguindo Stiglitz 
(1990). Nesse sentido, assume-se que os vizinhos possuam informações 
melhores sobre os devedores do que os bancos, reduzindo, assim, a assimetria de 
informação. 

É interessante comparar as conclusões de Banerjee et al. (1994) com a 
prática nas IMFs modernas, que tendem a empregar o sistema de empréstimos 
em grupos, o que, por sua vez, se enquadra na hipótese de peer monitoring. Como 
a fração mais pobre da população não tem nenhuma garantia de empréstimo 
para oferecer, para que as IMFs possam atingir os domicílios que mais 
necessitam o acesso ao mercado financeiro, elas utilizam uma forma de garantia 
de empréstimo social, a saber empréstimos em grupo. Esse tipo de empréstimo é 
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baseado no princípio de responsabilidade solidária, ou joint liability. Além disso, 
empréstimos em grupo envolvem acompanhamento por parte das IMFs, que, 
para este propósito, comumente organizam reuniões com os grupos. No modelo 
original do Grameen Bank, os grupos consistem de cerca de 40 indivíduos, que 
são subdivididos em grupos de cinco membros e se encontram semanalmente 
com um oficial de empréstimos. Empréstimos em grupos tendem a funcionar 
muito bem para os clientes, porque o banco “vai até eles” para realizar as 
reuniões. Também é um bom mecanismo para as instituições, pois reduz os 
custos de transação já que o oficial de empréstimos atende a um grande número 
de clientes, com diversas necessidades e/ou problemas, de uma vez 
(AMENDÁRIZ; MORDUCH, 2010). 

Conforme mencionado previamente, outra razão que os empréstimos em 
grupos baseados na joint liability são um mecanismo eficiente implementado 
pelas IMFs modernas é que eles amenizam o problema da assimetria de 
informação. Ou seja, esse mecanismo reduz o risco de moral hazard (conflito de 
interesses entre participantes), seleção adversa e problemas de aplicação 
(MORDUCH, 1999). Da mesma maneira que esse tipo de responsabilidade 
funcionou para algumas IMFs históricas exitosas – a saber, as cooperativas de 
crédito Raiffeisen da Alemanha – é de suma importância destacar que é uma 
prática que ameniza o risco de inadimplência, possivelmente contribuindo à 
sustentabilidade das instituições. Isso ocorre devido ao fato de que os clientes 
não dispõem de garantias de empréstimo e, portanto, quanto mais acesso à 
informação referente aos seus clientes as IMFs possuírem, maior a chance de que 
as mesmas possam contar com operações exitosas. 

Morduch (1999) destaca que o mecanismo detalhado acima não é a única 
característica que diferencia os empréstimos das IMFs de empréstimos 
convencionais. O autor descreve cinco programas distintos. Dentre eles são 
utilizados mecanismos, como, por exemplo, incentivos dinâmicos, planos de 
pagamentos regulares e substitutos de colateral, que ajudam a manter as taxas de 
amortização altas. A concessão de empréstimos a mulheres pode também ser um 
benefício de uma perspectiva financeira. De fato, apenas duas das IMFs 
analisadas por Morduch adotavam a pratica de empréstimos em grupo. O que 
todos os cinco programas tinham em comum, no entanto, eram as práticas de 
emprestar em incrementos crescentes ao longo do tempo (empréstimos 
“progressivos” , oferecer termos de contrato que eram substancialmente 
melhores do que os das fontes alternativas de crédito e excluir os mutuários 
inadimplentes (MORDUCH, 1999). Nesse sentido, o mercado das IMFs, que se 
encontra em constante expansão, desenvolveu uma série de mecanismos que 
protegem as mesmas instituições de assimetrias de informação e de conflitos de 
interesses. Os mecanismos implementados nas IMFs modernas parecem ser 
bastante adequados para o contexto no qual as mesmas emergiram. Um 
mecanismo de cosignatários, como o implementado na Irlanda e na Alemanha, 
também tem o potencial de funcionar, dependendo da localidade em questão. 
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Vale destacar que os clientes dos fundos eram, em essência, bastante 
semelhantes à clientela das IMFs de hoje. No entanto, um problema particular da 
análise contemporânea da pobreza é a visão de que “os pobres” se caracterizam 
por não serem eficazmente integrados na economia de mercado. Isso tende a 
levar a um foco excessivo no papel que as forças de mercado podem assumir na 
redução da pobreza. Esse foco ajuda a muitas pessoas, contudo surgem dois 
problemas referentes a essa abordagem: (1) dificilmente as necessidades de 
todos os tipos distintos de indivíduos pobres serão atingidas e (2) o fato de que é 
incentivado o foco naqueles indivíduos que podem ser “libertados” da pobreza 
através do mercado e, simultaneamente, são negligenciadas as necessidades 
daqueles que precisam de outro tipo de assistência, mudanças nas políticas 
públicas ou mudanças mais generalizadas no âmbito social – processo que pode 
levar tempo (HULME; SHEPHERD, 2003). 

Um dos maiores fatores que resulta nos pobres serem excluídos do 
mercado financeiro formal é o fato de que eles não possuem colateral. Neste 
contexto, o movimento de microfinanças contemporâneo emerge como um 
mecanismo para solucionar esta deficiência do mercado com o âmbito de reduzir 
o risco e os elevados custos de transação associados aos pequenos empréstimos. 
Em termos de sustentabilidade, a proposição win-win é baseada, principalmente, 
no argumento que famílias necessitam o acesso ao crédito e não ao crédito barato 
(MORDUCH, 2000). Ou seja, um grau elevado de sustentabilidade das instituições 
seria melhor para as instituições e para os clientes (daí a origem do termo win-
win). Um grau elevado de sustentabilidade, no entanto, implica o mínimo possível 
de subsídios – de preferência, nenhum subsídio. Neste sentido, se as IMFs 
seguirem o modelo de bancos formais, não só as mesmas se beneficiariam, mas 
também os seus clientes. Morduch (2000) ressalta, ainda, que os subsídios 
tendem a ter o efeito de limitarem o crescimento das IMFs, devido ao fato que as 
mesmas dependem do orçamento dos doadores. 

Apesar das limitações oriundas dos subsídios explicitadas acima, Morduch 
(2000) salienta o fato que muitos programas, principalmente aqueles que visam 
atingir maior grau de profundidade de alcance ao invés de um maior grau de 
extensão de alcance, continuam a ser subsidiados significantemente. Ou seja, 
instituições que visam ter um maior impacto social, ao invés de financeiro, 
tendem a ser subsidiadas. Ademais, programas de crédito subsidiados 
fracassaram praticamente universalmente devido aos seus custos elevados e 
altas taxas de inadimplência (MORDUCH, 2000). Neste sentido, a proposição win-
win emerge como uma visão promissora do movimento de microcrédito. A 
mesma visão também é trabalhada por uma série de outros autores. 

Tendo em mente os fatos explicitados nas seções assim como nos 
parágrafos acima, as instituições mais sustentáveis tendem a se aproximar mais e 
mais do mercado financeiro formal, até o ponto em que se torna difícil, ou até 
mesmo quase impossível, de se distinguir uma IMF de uma instituição financeira 
qualquer. As discussões envolvendo a sustentabilidade, que tende a dividir os 
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entusiastas das microfinanças em dois grupos, previamente mencionados, são 
ricas no sentido de que fornecem um espaço extensivo para o debate das best-
practices. Neste sentido, Ensaios Controlados Aleatorizados (ECA) (Randomly 
Controlled Trials – RCT), assim como o conduzido por Banerjee et al. (2009), 
emergem como uma excelente ferramenta para a formulação de políticas 
públicas visando amenizar a pobreza. A perspectiva de que a mensuração e, logo, 
o efeito das políticas públicas pode ser conduzida de maneira análoga aos 
controles que vieram a revolucionar a medicina contemporânea é de extrema 
importância, pois o ECA emerge como um modelo analítico relevante e promissor 
que poderá ser implementado com o âmbito de solucionar conflitos de best 
practices, dentre outros. Em conclusão, os ECAs têm o potencial de economizar 
esforços e recursos no sentido de que seus resultados podem servir como um 
mecanismo de desincentivo de repetições dos erros cometidos no passado. Vale 
ressaltar novamente que diferenças culturais, inter alia, tendem a se apresentar 
como um obstáculo ao sucesso de implementações de modelos bem-sucedidos 
em outros locais. Ou seja, a implementação exitosa oriunda dos resultados dos 
ECAs depende, dentre outros fatores, da frequência e dos locais nos quais os 
estudos foram conduzidos. 

Cabe aqui, ademais, ir um passo além e analisar o futuro das ONGs no 
mercado de microfinanças. Dichter (1996) lembra que as ONGs surgiram da 
compaixão dos seus fundadores. Voltadas, inicialmente, à reconstrução da 
Europa após a Segunda Guerra Mundial e, depois, ao desenvolvimento do 
Terceiro Mundo, as ONGs, pelo menos inicialmente, mantiveram a sua natureza 
filantrópica. Com o decorrer do tempo, muitas dessas instituições voltaram-se 
aos diversos aspectos da pobreza. Nesse sentido, emerge o desenvolvimento 
empresarial, que era, pelo menos inicialmente, associado ao treinamento, à 
assistência técnica e ao crédito. Agora, contudo, o foco de muitas ONGs se volta à 
provisão de crédito e negligencia os outros aspectos relevantes para o 
desenvolvimento de microempreendimentos. Ou seja, as ONGs voltaram o seu 
foco à criação e expansão de empreendimentos e não mais aos indivíduos pobres. 
O problema do foco – ou da clientela alvo – também foi, como se viu acima, um 
aspecto fundamental que levou ao término das instituições de fundos de 
empréstimos irlandesas e à integração das cooperativas de crédito Raiffeisen da 
Alemanha ao mercado financeiro formal. Caso as ONGs também adotem o 
objetivo central de sustentabilidade, a tendência será de que as mesmas 
substituam o seu foco em objetivos filantrópicos com objetivos financeiros e, 
assim, sofram perdas em termos de retornos sociais. Ademais, Dichter (1996) 
destaca que as ONGs voltadas à provisão de crédito – ou seja, as instituições de 
microcrédito – que se voltam à busca pela sustentabilidade tendem a não terem 
retornos razoáveis para o investimento. Desta maneira, as mesmas perdem 
ambos os retornos sociais e ao investimento. 

Como se pode perceber, há uma vasta gama de perguntas em aberto no 
que tange principalmente às best practices das IMFs. Há muito espaço para 
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melhorias na metodologia utilizada nas análises de impacto. Copestake, Bhalotra 
e Johnson (2000) ressaltam a importância de estudos de caso que combinem 
“com e sem” e “antes e depois”.  este sentido, os   As emergem como uma 
excelente ferramenta para este tipo de análise, tendo em vista que não seria 
possível, de fato, explorar os efeitos da inserção de uma IMF em um mercado se 
não houvessem grupos de controle (BANERJEE et al., 2009). Copestake, Bhalotra 
e Johnson (2000) também salientam o fato de que a gestão das IMFs está cada vez 
mais ciente, ainda mais com aumentos na competição, que mais análises são 
necessárias para que possa ocorrer, livremente, a inovação. Neste sentido, o 
desenvolvimento e a introdução de novos produtos e serviços, por parte das 
IMFs, pode-se revelar como uma ferramenta essencial para melhor atender aos 
clientes e às necessidades financeiras das próprias IMFs, o que, por sua vez, 
também tem seu custo e deveria, em essência, ser visto como um investimento de 
longo prazo. Ou seja, para que as microfinanças se revelem como uma política 
pública efetiva em termos de desenvolvimento, é necessário que elas atinjam um 
equilibro entre os dois planos – o de desenvolvimento e o financeiro (OTERO, 
1999). Neste sentido, não basta apenas examinar as condições de curto prazo 
dessas instituições. Muito pelo contrário, é necessário que se examine os efeitos 
de longo prazo das mesmas, como fazem, dentre outros, Ahlin e Jiang (2008) e 
Buera, Kaboski e Shin (2012), que encontram resultados positivos em termos de 
desenvolvimento. 

O State of the Microcredit Summit Report (2012) é considerado, na 
literatura, como uma das fontes mais confiáveis de dados referentes ao estado 
global das IMFs. De acordo com o relatório, até 31 de dezembro de 2010, um total 
de 3.652 IMFs havia relatado terem alcançado cerca de 205 milhões de mutuários 
(REED; MAES, 2012), que é aproximadamente o número total da população do 
Brasil. Dependendo do tamanho de cada família da qual um membro recebe 
empréstimos de microcrédito, pode-se deduzir que, na prática, bem maior 
número de indivíduos do que o citado acima é afetado de facto pelos 
empréstimos concedidos através das IMFs espalhadas pelo mundo. 

Conforme ressaltam Buera, Kaboski e Shin (2012), as análises dos efeitos 
de intervenções de microfinanças em grande escala são, no longo prazo, 
importantes para que possa ser devidamente entendido o impacto das IMFs, 
principalmente no que tange ao âmbito da formulação de políticas públicas. 
Nesse sentido, os autores escrevem o primeiro artigo que avalia o impacto 
agregado (no longo e no curto prazo) das microfinanças como um tipo de 
intervenção direcionada quantitativamente e não apenas qualitativamente. Os 
resultados são positivos e promissores. Os aumentos salariais, no longo prazo, 
têm um efeito redistributivo forte. Isso leva a um capital social agregado 
substancialmente menor, quando comparado às previsões da análise de curto 
prazo. Simultaneamente, esse efeito ressalta os efeitos positivos das 
microfinanças sob o bem-estar de indivíduos que possuem baixo nível de 
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habilidades e prosperidade. Os autores salientam, ainda, que os resultados 
podem ser aplicados até em intervenções de microfinanças a nível local. 
 

4. Um Futuro Promissor: A Introdução de Poupanças e Seguros 
 

Devido à vulnerabilidade resultante da pobreza, à proposição win-win da 
sustentabilidade e à necessidade de padrões metodológicos mais rigorosos para a 
avaliação das IMFs e dos seus respectivos impactos surge uma necessidade para 
a implementação de novos produtos e serviços por parte das IMFs. Nesse 
contexto, surgem dois tipos de serviços financeiros que podem contribuir à 
amenização da vulnerabilidade da clientela alvo – a saber, poupanças e seguros. É 
justamente para que esses serviços possam ser implementados eficazmente, que 
as IMFs necessitam do tipo de sabedoria oriunda de ECAs. 

De um lado, Morduch (1994) aponta para o fato de que a falta de atenção 
voltada aos seguros, pode aumentar a incidência da pobreza, algo que já é um 
problema aparente em países de baixa renda. O autor salienta, ainda, que além da 
pobreza oriunda de fontes estruturais em países em desenvolvimento, há três 
fatores adicionais que contribuem à pobreza em países pobres: (1) a alta 
variabilidade dos possíveis retornos oriundos da agricultura devido a condições 
climáticas e monetárias, é responsável por uma grande parte das oscilações de 
rendimentos e, logo, da pobreza; (2) instituições financeiras são pouco-
desenvolvidas; e (3) instituições de seguro social tendem a ser fracas. Apesar de a 
maioria dos países de baixo rendimento ter instituições financeiras fracas, as 
famílias empregam uma gama de arranjos de segunda escolha que fornecem 
seguros. Dentre esses arranjos, destacam-se a pratica de pegar dinheiro 
emprestado de vizinhos, amigos ou parentes e a venda e compra de bens 
duráveis. Adicionalmente, nos locais onde esses mecanismos de nivelamento do 
consumo fornecem serviços de seguro imperfeito, as famílias tentam se proteger 
ao tomar decisões de produção cautelosas. Neste contexto, as preferências dos 
trabalhadores se voltaram ao trabalho assalariado ao invés de atividades 
empreendedoras, que podem ser mais rentáveis. A vulnerabilidade emerge como 
uma grande barreira à “fuga” da pobreza, tendo em vista que a falta de seguros 
agrava a vulnerabilidade e, logo, a pobreza. 

Mishra (1994), em um trabalho que examina se programas de seguros 
podem melhorar os fluxos de crédito de pequenos agricultores, salienta que 
programas de seguros poderiam sofrer do mesmo tipo de problema de assimetria 
de informação do qual sofrem os programas voltados (exclusivamente ou não) à 
concessão de crédito. Usando dados empíricos da cidade de Gujarat, na Índia, o 
autor chega a uma série de conclusões importantes. Houve um aumento 
significante no fluxo de crédito para agricultores assegurados. A expansão se 
evidencia tanto em termos de cobertura quanto de valor – houve um aumento no 
número de mutuários e também no valor dos empréstimos por mutuário e por 
hectare. Além disso, houve um aumento significante em reembolsos de 
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empréstimos concedidos em termos absolutos – reembolso por agricultor e por 
hectare. Contudo, não ficou claro se a propensão de reembolso melhorou. 
Ademais, a expansão do crédito parece ser o que o autor chama de “efeito 
colateral”. 

Morduch (2004) conclui que apesar da quantidade e qualidade dos 
trabalhos econômicos voltados ao risco e aos seguros e do fato de que os mesmos 
apontam para a maneira como inovações podem fornecer melhor acesso a 
seguros para os pobres, ainda existem sérias limitações. Essas limitações não são 
resultantes apenas da assimetria de informação, que tende a ser o foco das 
análises atuais. Para que a implementação de programas de seguros seja exitosa, 
será necessário que problemas recorrentes na análise dos microsseguros sejam, 
ao menos, amenizados. Esses problemas incluem uma necessidade de resseguros 
(que é um serviço terceirizado), dados nos quais os prêmios de seguro possam 
ser baseados e a habilidade de cortar os custos de transações. Morduch ressalta, 
ainda, que uma “revolução do microsseguro” pode ser um passo central no que 
tange à melhoria do bem-estar dos pobres. É necessário, no entanto, que os 
produtos ofertados sejam desenvolvidos com um quadro completo dos efeitos 
desse tipo de seguro sobre clientes e não clientes em mente. Consequentemente, 
micropoupanças podem emergir como um componente-chave da estratégia de 
seguros de um dado domicílio. 

Uma das grandes limitações de uma série de ONGs que visam atender às 
necessidades financeiras da fração mais pobre da população é a falta da provisão 
de poupança. Morduch (2000) ressalta a importância da poupança, devido ao fato 
de que na sua ausência, os fundos que poderiam estar gerando retornos ficam 
ociosos, muitas vezes “armazenados debaixo de colchões”. 

Robinson (1996) destaca uma série de estratégias para o fornecimento de 
serviços financeiros aos pobres e sugere, dentre outros, um sistema de 
poupanças como um ingrediente fundamental para o êxito de uma dada IMF. 
Neste sentido, o autor ressalta que é preferível que a provisão de microcrédito 
seja financiada através de mobilizações de poupanças no âmbito local. As 
instituições podem atingir uma vasta cobertura, em termos de poupança, dentre 
os trabalhadores pobres. Esse tipo de mecanismo emerge como uma excelente 
alternativa ao crédito subsidiado, que sofre de limitações de capital e tende a não 
alcançar um número adequado de clientes. Já Okeahalam e Adams (2000), em um 
trabalho que discute o relacionamento entre as finanças formais e informais e os 
desafios ao microcrédito na Namíbia, ressaltam a importância da expansão da 
aceitação de depósitos por bancos ou certificados de endividamento em qualquer 
área rural significante que atualmente tenha carência. Neste sentido, 
microsseguros e micropoupanças emergem como produtos importantes a serem 
desenvolvidos e ofertados pelas IMFs modernas. 
 
 
 
 



Laboratório de Economia: Monografias 2013 

94 

5. O Caso Brasileiro 
 

Conforme já famosamente argumentou Albert Fishlow na década de 1970, 
o Brasil tem experimentado forte crescimento, em termos de produto, inter alia, 
e, simultaneamente, a desigualdade de renda tem se elevado veementemente. O 
mesmo autor vai um passo além ao indicar, no final de sua renomada publicação, 
que na ausência de alterações eficazes e extensas em atitudes governamentais, 
haverá pouco progresso e, possivelmente, retrocesso na distribuição de renda 
(Fishlow, 1972). Conforme argumenta Rocha (2013), esse aspecto da economia 
brasileira não tem mudado muito desde a crise hiperinflacionária que teve inicio 
na década de 1980. Nas últimas décadas, no entanto, o governo federal e, mais 
especificamente, o Banco Central do Brasil (BCB), vêm tentando expandir o 
acesso aos serviços financeiros. Conforme ressaltado no Relatório de Inclusão 
 inanceira         010 , o B B “tem a missão institucional de Assegurar a 
estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e 
eficiente”. O mesmo relatório define o termo “inclusão financeira” como um 
“processo de efetivo acesso e uso pela população de serviços financeiros 
adequados às suas necessidades, contribuindo com sua qualidade de vida”  BCB, 
2010; 2011). O     explicita, ainda, o círculo vicioso da inclusão financeira: “[a] 
adequada expansão da inclusão financeira viabiliza o acesso à economia formal, 
contribuindo para maior crescimento econômico, que, por sua vez, facilita o 
acesso de mais pessoas à economia e ao sistema financeiro, mobilizando 
poupança e investimento para o crescimento do setor produtivo” (BCB, 2010). 

 

 
 

 

Figura 01: O círculo virtuoso da inclusão financeira. 
Fonte: BCB, 2010. 
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Depois de brevemente ilustrar o quadro econômico brasileiro, 
principalmente no que tange à desigualdade de renda, vale destacar a 
importância das microfinanças no Brasil. As microfinanças no Brasil, na verdade, 
têm um histórico relativamente curto, lembrando que o crescente foco nas 
microfinanças, principalmente por parte do governo federal, é algo que tem 
ocorrido nos últimos anos. A inclusão financeira é algo que deveria estar no topo 
da agenda de qualquer Estado, pois, deste modo, os cidadãos têm a oportunidade 
de escapar da pobreza de uma maneira digna e humana. Neste sentido, o quadro 
regulamentário deve ser desenhado para promover este tipo de inclusão. Afinal, 
conforme vimos na discussão iniciada acima referente às IMFs históricas, as 
cooperativas de crédito alemãs experimentaram alto grau de sucesso devido, ao 
menos em parte, justamente à evolução de um quadro regulatório eficaz. No 
Brasil, o mercado potencial para serviços microfinanceiros é enorme. Isso se dá 
devido às elevadas taxas de juros pagas a credores informais e à pequena 
participação, em termos de inclusão financeira, do setor financeiro formal. É 
justamente por isso que há, conforme ilustrado abaixo, várias IMFs no Brasil 
(SCHONBERGER, 2001). 

Cabe aqui fornecer uma breve introdução à legislação vigente. Em seu 
capítulo II, artigo 3o, na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, as 
microempresas são definidas como empresas que “… aufira[m], em cada ano-
calendário, receita bruta igual ou inferior a  $ 360.000,00…”  B A   ,  006 . 
Ademais, a Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de  001, “dispõe sobre a instituição 
de sociedades de crédito ao microempreendedor” além de alterar dispositivos de 
leis prévias (BRASIL, 2001). Já a Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003, 
“dispõe sobre o direcionamento de depósitos à vista captados pelas instituições 
financeiras para operações de crédito destinadas à população de baixa renda e a 
microempreendedores, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de 
Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social (PIPS), e dá outras 
providências”  B A   ,  003a . Além disso, a Lei no 11.110, de 25 de abril de 
 005, “institui o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 
 P MPO ” além de alterar dispositivos de leis anteriores que criariam potenciais 
barreiras ao estabelecimento do mesmo programa e dar outras providências. O 
P MPO foi “instituído, no âmbito do Ministério do Trabalho e  mprego, […] com 
o objetivo de incentivar a geração de trabalho e renda entre os 
microempreendedores populares” e “tem por finalidade específica disponibilizar 
recursos para o microcrédito produtivo orientado”  B A   ,  005 . 

Vale ressaltar a importância da distinção taxonômica microfinanceira. 
Conforme salientado no início deste trabalho, o microcrédito é, essencialmente, 
uma subcategoria das microfinanças. Analogamente, o microcrédito produtivo 
orientado é, por definição, uma subcategoria do microcrédito. Pois, para os 
efeitos da Lei no 11.110, exposta acima, “considera-se microcrédito produtivo 
orientado o crédito concedido para o atendimento das necessidades financeiras 
de pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de 
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pequeno porte, utilizando metodologia baseada no relacionamento direto com os 
empreendedores no local onde é executada a atividade econômica” dependendo, 
ainda, de outras considerações cuja menção ultrapassa o escopo do presente 
trabalho (BRASIL, 2005). Esse trabalho visa mencionar alguns programas de 
grande escala para montar, assim, um quadro das microfinanças no Brasil. 

De acordo com o estudo titulado As Micro e Pequenas Empresas 
Comerciais e de Prestação de Serviços no Brasil (2001), havia, em 31 de 
dezembro de 2001, no Brasil, 2.044.565 micro e pequenas empresas, contando 
com um quadro de funcionários composto por 7.290.670 indivíduos.  ala rios, 
retiradas e outras remuneraço es representavam um total de  $  7.979.568.000. 
O valor adicionado, cu o ca lculo foi conclu  do, pelo  B  , diretamente com os 
dados da Pesquisa Anual de  ome rcio e da Pesquisa Anual de  erviços sem os 
a ustes metodolo gicos das  ontas  acionais (CN) , foi de R$ 61.856.724.000. 
Ademais, a receita líquida foi composta de R$ 168.245.562.000. Infelizmente, o 
IBGE não dispõe de dados mais recentes. Por isso, é interessante, para título de 
comparação, apresentar dados demográficos de 2001 vis-à-vis 2012. Destaca-se 
que, de acordo com as respectivas Pesquisas Nacionais por Amostras de 
Domicílios (PNAD), em 2001 a população brasileira era composta por 
169.369.557 habitantes5 (IBGE, 2002) ao passo que em 2012 a população 
residente no país era composta por 196.877.000 indivíduos (IBGE, 2012). 

De fato, há um número limitado de trabalhos voltados ao estudo e à análise 
das microfinanças no Brasil. Neste sentido, há muito espaço para futuras 
pesquisas, principalmente no que tange às pesquisas de campo. Os ECAs, 
inicialmente propostos acima, emergem, nesta luz, como um excelente teste de 
eficiência das políticas públicas vigentes. Seguindo as linhas da recente 
publicação do BCB, Soares e Melo Sobrinho (2008) apresentam uma coletânea de 
dados, apesar de explicitamente simplificada e “não definitiva”, relevante no que 
tange ao caso brasileiro. Os dados fornecidos pelo IBGE através das CN 
apresentam no âmbito das microfinanças pouca precisão. Dadas estas 
considerações, é difícil de fazer asserções ou até mesmo análises robustas sobre 
as microfinanças no Brasil. Ademais, conforme previamente mencionado, as 
políticas públicas voltadas às microfinanças de um país, ou até mesmo de uma 
instituição, dificilmente podem ser implementadas em outras localidades sem 
que sejam sujeitas às devidas alterações, dado que há, certamente, diferenças 
culturais, inter alia. 

Tomando como base a PNAD de 2012 publicada pelo IBGE e a metodologia 
empregada por Soares e Melo Sobrinho (2008)6, têm-se os seguintes dados: 

 

                                                           
5 Exclusive a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
6 As faixas A, B e C representam o público que interessa aos bancos tradicionais; as faixas C, D e E são 
aquelas que representam ambiente mais propício ao desenvolvimento do cooperativismo de crédito; as 
faixas de E a H são aquelas onde se situam o público-alvo das microfinanças; as faixas C e E representam as 
zonas de concorrência. 
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Faixa Classe de 
Rendimento 

Mensal 

Número de 
Indivíduos 

Percentual 
de 

Indivíduos 

H Sem rendimento 33.464.000 22,03% 

G Até 1 salário 
mínimo 

42.036.000 27,68% 

F Mais de 1 a 2 
salários mínimos 

39.072.000 25,72% 

E Mais de 2 a 3 
salários mínimos 

13.198.000 8,69% 

D Mais de 3 a 5 
salários mínimos 

11.825.000 7,79% 

C Mais de 5 a 10 
salários mínimos 

6.095.000 4,01% 

B Mais de 10 a 20 
salários mínimos 

2.076.000 1,37% 

A Mais de 20 
salários mínimos 

738.000 0,49% 

* Sem declaração 3.384.000 2,23% 

Total - 151.888.000 100,00% 

 
Tabela 01: Pessoas de 15 anos de idade ou mais segundo as classes de 

rendimento mensal. 
Fonte: PNAD 2012 – IBGE. 

 
Seguindo, novamente, a metodologia de Soares e Melo Sobrinho (2008), 

pode-se afirmar que 84,12%7, ou 127.770.000 dos indivíduos que dispõem de 
rendimento mensal, seriam, em tese, elegíveis como mutuários no mercado das 
microfinanças. Os mesmos autores, assim como uma série de outros autores na 
literatura, tomam como dado que metade dessas pessoas tenha interesse em 
tomar empréstimos, conclui-se que os demandantes pelas microfinanças se 
encontrariam na casa dos 63.885.000 indivíduos (ou 42,06%). Ou seja, mais de 
dois quintos (e, logo, quase metade) das pessoas que dispõem de rendimento, 
estariam interessadas em empregar o crédito como meio financeiro. 

Adicionalmente, o BCB dispõe, em seu website, de “ statísticas sobre 
Microcrédito”, documento no qual são apresentadas as  ontas  implificadas      
referentes ao microcrédito no Brasil entre janeiro de 2010 a dezembro de 2012. 
Enquanto em janeiro de 2010 tínhamos um total de 10.056.674 contas e 
5.612.934 contas ativas em Contas Correntes Simplificadas (CCS), em dezembro 

                                                           
7 Da faixa E à H. 
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de 2012 esses números se elevam para 12.858.787 e 8.351.747, respectivamente. 
No que tange às Contas de Poupança Simplificadas (CPS), tínhamos em janeiro de 
2010 um total de 194.196 contas e apenas 16.804 contas simplificadas, ao passo 
que em dezembro de 2012 essas figuras caem para 12.837 e 12.049, 
respectivamente. Ou seja, o número total de microcontas correntes assim como o 
número de microcontas correntes ativas tem se elevado. Simultaneamente, o 
número total de micropoupanças e o número de micropoupanças ativas tem 
diminuído, o que deve ser um resultado do aumento em consumo devido à 
conjuntura macroeconômica. 

Pesquisas como a Economia Informal Urbana (Ecinf), conduzida em 1997 e 
2003, voltadas para a análise do setor informal da economia brasileira são de 
suma importância, principalmente em um país em desenvolvimento com 
dimensões continentais, que possui um setor informal significante que, em torno, 
sofre através da tendência de ser negligenciado nas CN. De fato, é difícil de 
mensurar o impacto do setor informal de qualquer país – desenvolvido ou em 
desenvolvimento. Afinal, sempre haverá transações informais em uma dada 
economia, sendo entre indivíduos que compartilham laços profissionais, de 
amizade ou familiares. Ainda assim, essas transações fazem parte da economia e, 
logo, quanto mais precisa a sua representação nas CN melhor para o país. Ora, 
são justamente pesquisas como a mencionada acima que assistem no processo de 
formulação de políticas públicas voltadas à fração mais desfavorecida da 
sociedade. Cabe aqui ressaltar, no entanto, que até mesmo pesquisas que visam 
cobrir o setor informal são bastante limitadas. Os autores da Ecinf, em sua nota 
técnica, salientam que a pesquisa tem, devido aos elevados custos operacionais, 
um “recorte urbano”  ademais, foi excluída a “população de rua” e as atividades 
ilegais – ou se a, a pesquisa se limita às praticas econômicas “socialmente aceitas” 
(IBGE, 2005). 

Na pesquisa Ecinf é ressaltada a importância, para os micro e pequenos 
empreendedores, da disponibilidade do crédito (IBGE, 2005). Voltamos aqui à 
visão, ilustrada em parte significativa da literatura das microfinanças, do crédito 
como direito humano; visão essa que Sen (2000) enfatiza ao descrever o acesso 
ao mercado financeiro como “liberdade” necessária para o desenvolvimento. 
Nesse sentido, a mesma pesquisa fornece mais alguns dados relevantes ao 
presente trabalho: dos 10.711.673 proprietários de empresas do setor informal, 
40% tinham conta corrente, 9% tinham seguro de vida, 10% tinham plano de 
sau de e/ou dental e  % tinham seguro do imo vel utilizado como base do nego cio. 
Ademais, cabe aqui explicitar alguns dados extraídos da Ecinf. É salientado, no 
trabalho, que: 
 

[a] grande maioria das empresas do setor informal (94%) 
não utilizou crédito nos três meses anteriores à pesquisa, no 
desenvolvimento da atividade. Entre aquelas que o fizeram, 
a principal fonte dos recursos foi: bancos públicos ou 
privados (para 58% das empresas), o próprio fornecedor 
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(16%) e amigos ou parentes (16%). Entre as empresas de 
conta própria esta distribuição foi: bancos públicos ou 
privados (para 54% dessas empresas), o próprio fornecedor 
(18%) e amigos ou parentes (18%); já para as de 
empregadores, prevaleceram, em proporção ainda maior, os 
empréstimos de bancos públicos ou privados (71% dessas 
empresas), sendo que os empréstimos com amigos ou 
parentes representavam 11%, e com o próprio fornecedor 
10% (IBGE, 2005). 

 

O Microfinance Information Exchange – MIX (2010) publicou um informe 
com dados referentes ao ano de 2009 que trata das IMFs no Brasil. De acordo 
com o informe, as primeiras IMFs do Brasil, surgiram no final da década de 1970. 
Apenas no final da década de 1990, no entanto, pode-se afirmar que as mesmas 
estavam legalmente estabelecidas no país. A idade média das instituições é de 
sete anos, o que implica que o mercado microfinanceiro brasileiro ainda é 
bastante jovem, principalmente quando comparado a outros mercados na 
própria America Latina: Bolívia (17 anos), Peru e Nicarágua (ambos com 14 
anos). O relatório salienta que o mercado brasileiro conta com um diferencial – a 
saber, que o mercado financeiro integra diversos tipos de usuários com níveis 
socioeconômicos variáveis. Ou seja, as IMFs têm que competir com instituições 
do mercado financeiro formal (MIX, 2010). 

O MIX vai alguns passos à frente. Com uma disponibilidade vasta de dados 
referentes às várias IMFs do mundo, a organização desfruta de uma base de 
dados riquíssima. Nesse sentido, o informe da organização salienta que 89,2% 
dos clientes e 89,5% da carteira estão distribuídos entre cinco IMFs: CrediAmigo, 
Banco Popular do Brasil, Cresol Central, Central Cresol Baser e Real Microcrédito. 
No entanto, o número médio de clientes é de cerca de 2.500 com um valor de 
crédito médio de US$ 761. Segundo o informe, este valor é inferior à media para a 
América do Sul (MIX, 2010). 

O MIX (2010) também aponta para algumas características do mercado de 
microfinanças no Brasil: 
 

Por idade, as IMFs novas apresentam, devido aos resultados 
de duas IMFs de grande porte, um número maior de clientes 
ativos que formam este grupo. O Banco Popular do Brasil 
vem operando a partir de uma plataforma ampla, do mesmo 
modo como opera o seu banco controlador (Banco do 
Brasil), mas o Cresol Central tem suas atividades resultantes 
da cisão das operações do Cresol Baser. Deste modo, no que 
tange a clientes e carteira, as IMFs que operam com 
modalidades de crédito dirigido para grupos, por terem uma 
proporção de clientes (em torno de 4 para 1) maior do que 
as IMFs voltadas para o crédito individual, são maiores do 
que estas. Em outros países da região, as IMFs voltadas para 
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o crédito grupal superam, tipicamente, outros grupos pares, 
mas isto somente na abrangência, e não no tamanho da 
carteira. 

 

Para melhor compreender o quadro das IMFs no Brasil, cabe aqui fornecer 
alguns exemplos de programas de microcrédito e, também, de microfinanças no 
Brasil. Com o seu programa de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), o Banco 
do Brasil  BB  concede empréstimos de  $ 150 a  $ 15.000 a “empresas de 
pequeno porte com faturamento bruto anual de até R$ 120.000, empreendedores 
individuais com faturamento bruto anual de até R$ 60.000 e empreendedor 
pessoa física com renda bruta mensal de até  $  .000” a taxas de  uros mensais 
de 0,64%, uma Taxa de Abertura de Crédito (TAC) de 1% do valor e com 
pagamentos em prestações mensais e sem exigência de garantias para pessoas 
físicas (SEBRAE, 2012). 

Ademais, o Banco Popular do Brasil (BPB), que é, conforme a Lei no 10.738 
de 17 de setembro de 2003 (BRASIL, 2003b), um subsidiário integral do BB, 
trabalha com um programa de microcrédito, conhecido como Crédito Popular. 
Esses empréstimos são de uso livre e o valor dos mesmos pode ser tão baixo 
como R$ 51 e chegar até R$ 600. O crédito pode ser pago no prazo entre 4 e 12 
meses, a taxa de juros de 2% ao mês (ou 26,82% a.a.) é bastante elevada, a TAC é 
de 2% (BPB, 2014). Conforme salientam Soares e Sobrinho (2008), as operações 
do BPB foram iniciadas em 2004. Em 2007, o mesmo realizou 406.000 operações 
voltadas ao crédito, com um valor de R$ 72 milhões de empréstimos. Neste 
mesmo ano, o BPB teve um saldo de carteira final de R$ 30,4 milhões. O BPB, no 
entanto, não utiliza agências como intermediárias, mas tem “acordos 
operacionais com diversos estabelecimentos comerciais próximos aos locais de 
moradia ou trabalho dos clientes”.  sses estabelecimentos incluem, inter alia, 
farmácias, minimercados, padarias e mercearias. Neste sentido, o BPB assemelha-
se ao modelo do Grameen Bank, no qual as agencias vão até os clientes e não vice 
versa. 

Já a Caixa Econômica Federal (CAIXA), com o seu programa de 
Microcrédito Produtivo Orientado Crescer Caixa, concede empréstimos de 
valores variáveis, dependendo de avaliações de risco, com os respectivos valores 
mínimos e máximos de  $ 300 e  $ 15.000 a “empreendedores formais e 
informais com faturamento anual de até  $ 1 0.000”, taxa de  uros mensal a 
partir de 0,40742%, prazos de quatro até 24 meses, uma TAC de 1% sobre o 
valor do empréstimo e exigências de garantias seguindo o modelo de 
cossignatários (SEBRAE, 2012), de modo semelhante aos fundos de empréstimos 
irlandeses e às cooperativas de crédito da Alemanha. 

Além disso, o Nordeste, conforme ilustram várias estatísticas do IBGE e 
diversos autores, dentre outros Rocha (2013), é um dos estados com o menor 
nível de renda per capita do país, contando, portanto, com a maior proporção de 
indivíduos pobres. Neste sentido, o Banco do Nordeste do Brasil  B B , que é “a 
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maior instituição da América  atina voltada ao desenvolvimento regional”  B B, 
2012), emerge como uma instituição inovadora, que visa prestar serviços 
semelhantes aos das IMFs a nível global, ao atuar no PNMPO. O BNB oferece dois 
programas: CrediAmigo e AgroAmigo. 

De acordo com o Relatório 2012: Programas de Microfinanças do Banco do 
Nordeste (2012), o CrediAmigo foi lançado em 1997 e tem dois produtos e 
oferece uma série de serviços. O programa é destinado a “microempreendedores 
formais e informais, atendendo aos mais diversos perfis de acordo com as suas 
necessidades nos ramos de comércio, indústria e serviços” com pagamentos fixos 
e mensais ao longo de quatro a doze meses e com exigências de garantias no 
formato de responsabilidade solidária (SEBRAE, 2012), seguindo o modelo do 
Grameen Bank de Bangladesh. O CrediAmigo é um programa que atendeu, em 
2012, a 13 estados e 1.992 municípios através de 413 unidades de atendimento. 
Ademais, 39% dos clientes também são beneficiários do Bolsa Família, o que 
correspondia, em 2012, a 587.942 indivíduos. 

Um dos produtos do CrediAmigo é o CrediAmigo Crescer. Em termos de 
capital de giro e investimento, este produto oferece, a grupos de 15 a 30 
integrantes, empréstimos de R$ 100 a R$ 1.100, com o prazo entre 4 e 12 meses; 
já no âmbito do capital de giro, o mesmo concede, a grupos de 3 a 10 integrantes, 
empréstimos de R$ 100 a R$ 2.000, com um prazo entre 4 e 12 meses; e no plano 
de investimento fixo, o produto oferece, empréstimos de R$ 300 a R$ 8.000 
individuais ou coobrigados a serem pagos em até 36 meses. A taxa de juros para 
o capital de giro e investimento, capital de giro e investimento fixo é de 0,64% ao 
mês e os clientes pagam, adicionalmente, uma TAC de 1% sobre o valor da 
operação. O CrediAmigo oferece, também, Produtos Complementares. Em termos 
de empréstimos de capital de giro, o mesmo oferece empréstimos de R$ 2.100 a 
R$ 15.000 a serem pagos em um prazo de entre 1 mês e 12 meses a grupos de 3 a 
10 integrantes com uma taxa de juros de 1,20% ao mês e uma TAC de 3% sobre o 
valor da operação. Ademais, os empréstimos de capital de giro individuais ou 
coobrigados têm os mesmos limites de valor, prazo e a mesma taxa de juros dos 
empréstimos a grupos explicitados acima. 

Entre 2005 e 2012, o programa experimentou uma taxa de crescimento 
elevada, conforme ilustrado na tabela seguinte: 
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 2005 2009 2012 

Carteira Ativa 
(R$ Milhões) 

136,3 501,7 1.619,93 

Clientes Ativos 195.378 528.792 1.360.170 

Clientes Novos 
Atendidos 

90.197 294.626 531.058 

Clientes 
Atendidos (De 
1997 a 2012) 

516.095 1.211.722 2.581.721 

Empréstimos 
Desembolsados 

(Quantidade) 

595.742 1.259.594 2.844.021 

Empréstimos 
Desembolsados 

(R$ Milhões) 

548,2 1.499,2 4.320,19 

Valor Médio dos 
Empréstimos 

920,26 1.190,23 1.519,04 

 
Tabela 02: Indicadores de Alcance do CrediAmigo. 

Fonte: BNB (2012). 
 

O CrediAmigo oferece, também, diversos serviços. O Seguro Vida 
 rediAmigo, é um “produto pioneiro no segmento de microsseguros” e “é 
destinado a pessoas físicas clientes do Programa. Em 2012 foram emitidas mais 
de 160.000 apólices desse produto”. O prêmio é de  $  5, a cobertura é de  $ 
4.680 e o sorteio é de R$ 1.500 por sorteio (sendo que há quatro sorteios por 
mês). Além do mais, o programa também oferece o Seguro Prestamista, que, 
“quando contratado, e em caso de morte do segurado, garante a liquidação do 
financiamento existente no Banco. [O] valor do prêmio depende do valor do 
financiamento e do prazo, a uma taxa fixa de 0,0 9%”. O  rediAmigo oferece, 
ainda, serviços de conta corrente, cartão de débito Visa Electron e capacitação 
(BNB, 2012). 

Adicionalmente, em 2005 o BNB lançou o programa AgroAmigo, que é o 
Programa de Microfinança Rural do Banco do Nordeste. O programa opera em 
parceria com o Instituto Nordeste Cidadania (INEC) e o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). Em menos de uma década de atuação, o 
programa tornou-se o maior programa de microfinanças rural do país, com 10 
estados e 1.945 municípios atendidos através de 160 unidades de atendimento, 
em 2012. Além disso, 57% dos seus clientes são beneficiários do Bolsa Família, 
correspondendo, em 2012, a 425.000 indivíduos (BNB, 2012). 
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O programa oferece dois produtos. O primeiro é o AgroAmigo Crescer, que 
atende aos “agricultores familiares com renda bruta anual de até  $ 10.000” com 
empréstimos de até R$ 2.500 a uma taxa de juros de 0,5% a.a. O segundo 
programa é o AgroAmigo Mais, que visa atender “a agricultores familiares com 
renda entre  $ 10.000 e  $ 160.000” através da concessão de empréstimos de 
até R$ 15.000 a uma taxa de juros variável (BNB, 2012). 

Através do AgroAmigo, o BNB oferece, ainda, uma série de serviços. O 
serviço de  eguro de Vida do Agricultor  amiliar “garante indenização ao 
beneficiário em caso de falecimento do titular. Além dessa proteção, o cliente 
concorre automaticamente a sorteios mensais em dinheiro.” O prêmio é de  $  5 
e o auxílio funeral é de R$ 840. Além do mais, o capital segurado é de R$ 3.000 e o 
sorteio é de R$ 1.500 por sorteio (sendo que há quatro sorteios por mês). Já o 
Seguro Prestamista, garante, dado que foi contratado previamente, em caso de 
morte do segurado, “a liquidação do financiamento existente no Banco”.  ste 
seguro fornece uma cobertura adicional no valor de R$ 600 para a família (ou 
beneficiário especificado . O “valor do prêmio fixo dependerá da idade, valor do 
financiamento, prazo e taxa”. O AgroAmigo oferece, também, serviços de conta-
corrente, cartão de débito Visa Electron e capacitação (BNB, 2012). 

Entre 2005 e 2012 o AgroAmigo vivenciou um período contínuo de 
crescimento, conforme pode-se ver na seguinte tabela: 

 

 

 2005 2009 2012 

Carteira Ativa 
(R$ Milhões) 

14.188 589.403 1.334.881 

Clientes Ativos 18.044 502.582 758.530 

Clientes Novos 
Atendidos 

17.485 205.425 103.717 

Clientes 
Atendidos 

(Acum.) 

17.485 647.585 1.156.411 

Quantidade de 
Operações 

Contratadas 

18.044 286.175 375.088 

Valor 
Contratado (R$ 

Mil) 

17.382 443.137 916.368 

Valor Médio dos 
Empréstimos 

963,34 1.548,48 2.443,08 

 
Tabela 03: Indicadores de Alcance do AgroAmigo. 

Fonte: BNB (2012) 
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Contudo, é de suma importância ressaltar que as pesquisas analisadas 
acima tratam de micro e pequenos empreendedores e micro e pequenas 
empresas existentes. No entanto, dado o acesso ao crédito, surgem as seguintes 
questões: haveria mais indivíduos interessados em iniciar atividades 
empreendedoras? Haveria indivíduos interessados em crédito para propósitos 
não relacionados às atividades empreendedoras (como, por exemplo, o consumo 
ou emergências)? Seguindo essa lógica, dado o acesso às microfinanças (tomando 
como base que além de crédito, as IMFs ofereceriam, também, serviços de 
poupanças e seguros, dentre outros), surgem mais perguntas: haveria indivíduos 
interessados em poupanças e seguros? Como classificar esse grupo de 
indivíduos? É evidente que, seguindo esse raciocínio, surgem inúmeras questões. 
Fornecer respostas a essas questões foge ao escopo deste trabalho. Mais 
pesquisas, empregando a metodologia dos ECA, são necessárias para podermos 
chegar a conclusões mais robustas sobre a eficiência das microfinanças no Brasil 
como política pública. 
 

6. Conclusão 
 

 ocha   013, p. 168  destaca que “as transferências [de renda] e o 
dispêndio a elas associado são apenas ma pequena parcela de um sistema 
desejável de assistência social de ações integradas e ajustadas às necessidades da 
clientela.”  a mesma maneira que as transferências de renda não podem ser 
vistas como um fim em si (ibid, p. 167) outros tipos de política pública voltados à 
pobreza também não podem ser vistos desta maneira. Neste sentido, é 
importante destacar a diversidade da pobreza que está diretamente relacionada, 
inter alia, a questões culturais, familiares, demográficas, geográficas e climáticas, 
sem mencionar as questões obvias relacionadas à política e à economia. 

Assim como as transferências de renda, as microfinanças, como política 
pública, não podem ser consideradas como uma solução à pobreza. Muito pelo 
contrario, deveriam ser consideradas como um meio de alívio à pobreza. De 
acordo com o State of the Microcredit Summit Campaign Report   011 , “o 
microcrédito é uma ferramenta para realizar sonhos humanos. Mas o 
microcrédito, por si só, normalmente não é o suficiente”      ,  011 . Vale 
ressaltar que nem todo indivíduo é, por natureza, um bom empreendedor. Nesse 
sentido, as instituições de microcrédito que seguem o modelo do Grameen Bank, 
não são e não devem ser vistas como instituições “salvadoras”, no sentido que 
vão ajudar aos indivíduos que vivem na pobreza, através da provisão de crédito, 
investir em atividades empreendedoras. Banerjee et al. (2009) ilustram que, de 
fato, os mutuários das IMFs não necessariamente investem em um negócio para, 
assim, se tornarem microempreendedores8. Mutuários que investem em um 

                                                           
8 Este estudo foi conduzido em Hyderabad, Índia. Foram selecionadas, aleatoriamente, 52 (metade) de 104 
favelas para abrirem uma agência de uma IMF (Spandana). As outras 52 favelas, nas quais não foram 
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negócio pré-existente têm, de fato, retornos maiores e tendem a investir mais em 
bens duráveis (ou seja, investimento). Tendo em vista que para se criar um novo 
negócio, necessariamente tem-se que arcar com uma taxa fixa, indivíduos que 
não têm um negócio pré-existente podem ser divididos em duas subcategorias: 
(1) domicílios com baixa propensão de iniciar um negócio, que tendem a 
aumentar o consumo de bens não duráveis (ou seja, comida), que é consistente 
com a ideia de utilizar o microcrédito para pagar dívidas ou com base em sua 
renda futura; e (2) domicílios com alta propensão de iniciar um negócio, que 
tendem a diminuir o seu consumo de bens não duráveis, para financiar um 
investimento inicial em um negócio ainda maior do que eles poderiam pagar 
apenas com o empréstimo. Em conclusão, de uma maneira ou de outra, o 
microcrédito tem efeitos importantes sob os resultados dos negócios e sob a 
composição da despesa das famílias. 

As instituições históricas no ensinam lições, em termos de best practices, 
voltadas ao longo prazo. Em termos do curto prazo, os Ensaios Controlados 
Aleatorizados emergem como uma ferramenta essencial de análise. Portanto, 
como argumentam alguns autores (como Sen (2000), inter alia) a existência de 
IMFs deveria ser, idealmente, considerada como a provisão de um direito 
humano. O acesso a serviços financeiros – através de um sistema bancário 
“informal” – se destaca como uma ferramenta essencial no que tange às 
microfinanças como política pública. Além disso, este mesmo acesso é muito 
promissor, no sentido de que pode servir como mecanismo fundamental no alivio 
e até mesmo na redução da incidência da pobreza. 

Tratando do caso brasileiro, percebe-se que há uma tremenda falta de 
análises das microfinanças como política pública e como instituições. As 
microfinanças no Brasil representam um caso especial, pois a maioria das IMFs 
existentes é, de alguma maneira, associada ao governo federal. O potencial das 
microfinanças no país ainda não foi atingido. Da mesma maneira que o Brasil 
conseguiu, ao longo do tempo, desenvolver um sistema de transferências de 
renda extremamente exitoso, as políticas públicas voltadas às microfinanças 
merecem mais atenção e têm enorme potencial em diminuir os níveis de pobreza 
no país. 
 
 
 
  

                                                                                                                                           
abertas agências, serviram como grupo de controle. O artigo examina as repercussões sobre os resultados 
diretamente relacionados à pobreza e a medidas de outros resultados de desenvolvimento humano. 
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O trabalho procura analisar as razões pela qual a Ciência Econômica apresenta 
uma pequena participação de mulheres, principalmente nos mais altos cargos em 
diversos setores. Neste trabalho foram aplicados questionários em sete turmas 
do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Brasília e os resultados são 
apresentados utilizando estimativas econométricas e índices de segregação. O 
pioneirismo do estudo está em trazer ao Brasil uma discussão que está muito 
presente em outros países considerados desenvolvidos. Em 2014, comemora-se o 
quadragésimo aniversário do comitê da American Economic Association que 
procura analisar o desempenho das mulheres na profissão de economista. 
Embora os avanços da mulher na profissão sejam lentos, não existe consenso 
sobre os motivos que levam ao gap tanto em salários quanto em promoções na 
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1. Introdução 
 

No início da década de 1990, as mulheres tinham uma participação 
inferior a um quarto no total de graus de doutoramento concedidos em 
Economia. Já nas universidades consideradas top-30, o nível não passava de 4% 
quando considerados ainda participação como teaching assistants 3(DYNAN; 
ROUSE, 1995). No mesmo período, as mulheres recebiam cerca de 30% do total 
de títulos de graduação na área de Economia, ao passo que quando eram 
avaliadas todas as áreas de estudo, elas já tinham alcançado os homens e 
representavam 50% do total de títulos de bacharel. Apenas os cursos de 
engenharia e matemática apresentavam proporcionalmente uma concessão 
menor de títulos concedidos às mulheres (DYNAN; ROUSE, 1995). 

Em 1974, a American Economic Association (AEA) formou um comitê 
entitulado Comittee on the Status of Women in the Economics Profession (CSWEP), 
responsável pelo monitoramento do progresso e inserção das mulheres na 
academia, atividades governamentais, entre outras. Anualmente, estão 
disponíveis relatórios com dados estatísticos e perspectivas de conjuntura da 
atuação das mulheres. Percebe-se então que a diferença entre a participação 
relativa das mulheres em departamentos de Economia não é linear: as mulheres 
apresentam participação menor à medida que os cargos vão se tornando mais 
importantes e altos. Em outros países, existem também esforços em investigar a 
baixa participação também das mulheres na profissão. Além da CSWEP em 1992, 
em 1996 a Royal Economic Society do Reino Unido e The Economic Society for 
Australia com a criação do Committee for the Women in Economics tem realizado 
pesquisas neste sentido. Pesquisas são recorrentes em outros países como Japão, 
Canadá e Suécia, país onde o número de mulheres como professoras titulares não 
passa de 5% (JONBURGH; STAHBLERG, 2008). 

Segundo Ginther e Kahn (2004), não existe consenso sobre as causas do 
baixo avanço das mulheres na profissão. A maior dificuldade é alcançar o topo 
(glass ceiling). De uma forma geral, a mulher vem apresentando uma participação 
cada vez maior no mercado de trabalho. Isso não quer dizer que elas estão bem 
representadas em todos os cargos, dos mais baixos aos mais altos das 
instituições.  

Segundo dados da American Bar Association Comission on Women in the 
Profession de 2005, cerca de 51% dos novos títulos de bacharel concedidos nos 
EUA iam para as mulheres. Todavia, nos mais altos cargos esse número reduzia-
se a um terço.  Isso mostra que as mulheres conseguiram um espaço cada vez 
maior dentro de uma profissão privilegiada. Os avanços foram robustos, dado 
que em 1956, o número de títulos de bacharel na área não passava da casa dos 
3%. 

                                                           
3 Teaching assistants correspondem a uma espécie de ajudante, colaborador do professor principal da 
disciplina. Podem ser alunos de pós-graduação ou graduação, atuando como espécie de “monitor”. 
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No Brasil, o padrão não é muito diferente. A presidência do Banco Central 
do país nunca foi ocupada por uma mulher. A única experiência de uma mulher 
ocupando o cargo máximo no Ministério da Fazenda ocorreu no governo Collor e 
foi alvo de diversas críticas. 

Mesmo em profissões predominantemente ocupadas por mulheres, os 
grandes cargos estão, via de regra, com os homens. A professora Joyce Jacobsen, 
da Wesleyan University, EUA, costuma brincar com seus alunos e pedi-los para 
irem às bibliotecas das grandes universidades e procurar pelo chefe geral do 
local. Apesar das mulheres representarem mais de 80% da força de trabalho da 
instituição, os alunos costumam encontrar um chefe na biblioteca e não uma 
chefe. A professora dá o nome a esse fenômeno de “top dogs”.  

Segundo a autora outro processo importante é o chamado de-skill, isto é; 
uma segregação de gênero entre cargos de uma própria empresa. Isto ocorre 
quando a mulher ganha espaço no mercado de trabalho, mas em cargos que 
exigem menor responsabilidade e capital humano. O processo está intimamente 
ligado com o advento da informática e a padronização de processos 
administrativos e profissionais. A rotina e generalização do trabalho permitiram 
às mulheres a oportunidade de obter cargos que exigem menor responsabilidade. 
(JACOBSEN, 2007) 

O trabalho de Madalozzo (2011) faz uma análise do desempenho e avanço 
das mulheres na carreira de administração. Já o presente trabalho tenta trazer à 
tona discussões sobre a carreira de economista. É uma pesquisa pioneira no 
Brasil, uma vez que não existem trabalhos publicados no país sobre o avanço das 
mulheres na carreira de economista. Além disso, o avanço das mulheres na 
profissão não parece ser um tópico importante na pauta dos Conselhos de 
Economia, tanto a nível regional quanto a nível federal. Espera-se que o presente 
trabalho jogue luz à questão e que o espaço das mulheres na profissão receba 
mais atenção.   

Neste sentido, esta pesquisa faz uma análise da participação feminina na 
carreira de economista tendo como base questionários aplicados para alunos 
entre o primeiro e o antepenúltimo ano de graduação em Economia pela 
Universidade de Brasília.  

O trabalho está dividido em seis partes incluindo esta introdução. Na 
segunda seção serão discutidas possíveis causas para o gap que existe tanto em 
cargos quanto em salários na carreira.  

A terceira e quarta seções analisam os dados e a metodologia a ser 
utilizada. São utilizados dados provenientes de informações obtidas na secretaria 
do Departamento de Economia da Universidade de Brasília bem como dados 
provenientes de questionários direcionados para esta pesquisa. A metodologia 
utilizada no trabalho é a do cálculo de um índice de segregação seguida por 
estimativas econométricas. A quinta seção apresenta os resultados do trabalho e 
a última seção a conclusão da pesquisa. A principal questão que se procurou 
responder é se as preferências por condições de trabalho divergem muito entre 
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homens e mulheres e se isto pode contribuir para que as mulheres não alcancem 
cargos e salários mais altos. 

 

2. Possíveis causas do gap 
 

2.1. Discriminação 
 

Discriminação no mercado de trabalho ocorre quando duas pessoas têm 
igual produtividade e preferências pelas condições de trabalho, mas que os 
membros recebem diferentes salários ou diferentes condições para obter o cargo. 
(BARROS; MENDONÇA, 1993). 

Desta forma, discriminação não é o mesmo que preconceito. Algumas 
teorias de discriminação surgem da existência de monopsônio ou informação 
imperfeita por parte dos empregados. Em geral, os economistas limitam sua 
análise em salários, contratação, e práticas de promoção (JACOBSEN, 2007). Em 
geral, teorias de discriminação de raças não são as mesmas para gênero. No caso 
de raças, a discriminação ocorre tanto dentro como fora do mercado de trabalho. 
Em gênero, isso é mais difícil porque esta costuma limitar-se ao mercado de 
trabalho. Isso porque, em geral, as pessoas estão acostumadas a viver com 
mulheres em suas famílias, isto é, têm mães, avós e até filhas. (JACOBSEN, 2007) 

Segundo McDowell, Singell e Ziliak (1999), a academia é um lugar único 
para se estudar a discriminação. Em primeiro lugar, a hierarquia dentro da 
profissão é bem definida. No Brasil, as universidades públicas adotam uma 
trajetória em que a carreira dos professores é divida em três grandes categorias: 
professores titulares, associados e adjuntos. Nas universidades americanas, é 
comum ainda alunos de doutorado terem um contato próximo com professores 
ocupando cargos de teaching assistants  TA’s .  

Em segundo lugar, é possível medir a produtividade dos professores de 
forma direta por meio da qualidade e quantidade de publicações. E, por último, as 
próprias universidades são tabeladas em rankings. Assim, é possível avaliar se as 
mulheres estão ocupando cargos em ambientes de maior ou menor “prestígio”. 
Não é de se surpreender, então, que boa parte das pesquisas envolvendo 
discriminação de gênero entre economistas esteja concentrada na academia. 

Neste sentido, o trabalho de Broder (1993) evidencia que mesmo depois 
de controladas variáveis como ranking da universidade (prestígio), e 
produtividade dos pesquisadores, ainda existe uma parte da divergência sobre a 
promoção de professores nos EUA ainda não explicada. Isso se torna mais 
evidente principalmente nos cargos mais altos, o que indica que o gap não é 
linear. Por outro lado, o autor não encontra evidências robustas que o problema 
esteja na hora de publicar as pesquisas em revistas e jornais da área. De fato, em 
grandes periódicos revisados por pares, não existe a menor evidência de 
discriminação. Contudo, quando é avaliado apenas por uma pessoa, as mulheres 
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em geral, apresentavam uma probabilidade maior de terem seus artigos aceitos, 
o que aponta uma discriminação contra o sexo masculino. 

McDowell, Singell, e Ziliak (1999) encontram evidências de que as 
mulheres têm mais dificuldades de serem promovidas na academia em todos os 
degraus da escada. Segundo os autores, o problema vem diminuindo 
paulatinamente: as oportunidades de promoção parecem ter aumentado com o 
tempo, principalmente em departamentos orientados para pesquisa.  Os autores 
realizam um teste empírico sobre discriminação de gênero entre os economistas 
acadêmicos filiados à American Economic Association. Usando dados em painel 
para os anos de 1964, 1974, 1985 e 1989, os autores utilizam um modelo de 
efeitos aleatório onde a principal variável é a produtividade, sendo avaliada pela 
produção acadêmica.  

Os resultados encontrados indicam que a probabilidade de promoção de 
mulheres do cargo de professor assistente para professor associado caiu desde a 
década de 1980. Por outro lado, olhando para cargos mais altos, a probabilidade 
das mulheres serem promovidas de professor associado para professor titular 
(full professor) cresceu ao longo do tempo.  Isso indica que as diferenças sobre a 
promoção variaram ao longo do tempo. Além disso, são apontadas evidências que 
as mulheres têm em média 36% menos chance de serem promovidas a professor 
associado e 9% a menos de chance de serem promovidas para professor titular. 
Ou seja: o estudo corrobora a presença do glass ceiling. Embora não seja possível 
afirmar que exista discriminação, o autor chama a atenção que as mulheres da 
academia costumam dedicar mais tempo para atividades relacionadas ao ensino 
e à extensão o que pode diminuir o tempo gasto em atividades de pesquisa. Essa 
hipótese de que o gap pode estar relacionado à maior dedicação das mulheres a 
essas atividades está presente também em Ginther e Kanh (2004).  

Kahn (1993) considera o progresso entre os economistas acadêmicos com 
PhD no ramo de economia e administração. Ele utiliza dados do Survey of 
Doctorate Recipients (SDR) com a base de dados envolvendo as décadas de 1970 
e 1980. Os dados evidenciam que as mulheres eram menos propensas do que os 
homens a ingressar em seu primeiro emprego na academia. Dentre as mulheres 
que optam pela academia, 58.1% alcançam tenure Jobs4, enquanto o índice entre 
os homens é de 73.3%.  O glass ceiling aparece mais fortemente à medida que a 
carreira avança. No fim da década de 1980, os homens levaram em média 6.6 
anos para passar do estágio de tenure para full professor enquanto as mulheres 
levaram 8 anos. 

Kolpin e Singell (1996) avaliam 181 departamentos entre 1973 e 1987 que 
faziam parte do Guide to Gradute Study in Economics e chegam a três conclusões 
importantes. A primeira é que a probabilidade de uma mulher ser contratada 
aumentava à medida que o departamento passava a publicar menos, o que indica 

                                                           
4 Tenure indica que o profissional passou pela fase inicial da profissão e agora já tem estabilidade na 
profissão. Ou seja; não pode ser mandado embora da profissão sem justa causa. 
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que as mulheres estavam sendo contratadas para departamentos mais 
improdutivos. A segunda é que o trabalho rejeita fortemente a presença de 
discriminação com base em critérios de produtividade, já que elas eram na 
verdade mais produtivas. A terceira e última conclusão dos autores, é que o fato 
das mulheres escolherem departamentos “piores” poderia ser devido à falta de 
confiança. Este tópico será mais bem apresentado na subseção 2.2.3. 

Pelo menos para o cargo de professor titular, as evidências da pesquisa 
mostram que o glass ceiling está sendo quebrado. (MCDOWELL; SINGELL; 
ZILIAK, 1999). Um fator que pode estar contribuindo para esta quebra é a 
presença de ações afirmativas. Ginther e Kanh (2004) encontram evidências a 
favor de ações afirmativas no momento da aplicação para o PhD, o que não 
acontece após o qualifying. Existe ação afirmativa também na hora de conseguir 
cargos de T.A. Assim, existiria evidencia a favor de ação afirmativa nos primeiros 
estágios da carreira, mas não no estagio de qualifying. 5Ainda neste sentido, 
Attiyeh e Attiyeh (1993) não encontram evidencias de discriminação para 
admissão em programas de PhD. Os autores chamam ainda atenção para uma 
possível afirmação positiva, já que depois de controlados os efeitos de GRE, 
qualidade da escola onde foi cursada a graduação, encontrou-se 4% de chance a 
mais de chance para mulheres serem aceitas em comparação aos homens. 

Em um trabalho recente envolvendo economistas acadêmicos no Japão, 
Takahashi e Takahashi (2011) encontram uma parcela de 7,3% no gap salarial, 
não explicada mesmo após controlar para variáveis como ranking e capital 
humano. Segundo os autores, não pode ser descartada a hipótese de 
discriminação. Além disso, ao contrário de pesquisas nos EUA, o gap aparece no 
Japão em forma de salário, e não indiretamente em forma de promoção. No caso 
do Japão, existe pouca evidência empírica que a escolha entre trabalho e vida 
pessoal tenha um impacto significativo usando uma dummy para casamento.  A 
conclusão dos autores é que o gap não aumenta conforme a escada profissional 
sobe.  
 

2.2. Diferentes habilidades, diferentes retornos. 
 

2.2.1. O interesse pela área 
 

É importante considerar, primeiramente, se as mulheres realmente 
interessam-se pela área. Neste sentido, Strober (1975) realiza um questionário 
com 390 economistas filiados à American Economic Association. Ao serem 
questionados sobre o motivo de terem escolhido a carreira, 45% disseram que 
gostam da área, 14% para ajudar as pessoas (resolver problemas sociais) e 7% 
para usar as habilidades em matemática. No geral, segundo o autor, os interesses 

                                                           
5 Em cursos de pós-graduação é comum em algumas instituições que o aluno faça um teste ao final do 
primeiro ano de curso. Caso o aluno não seja aprovado, não pode mais continuar o curso e é 
dispensado. 
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não divergiram muito entre homens e mulheres. A diferença mais significativa foi 
em relação aos salários, em que 15% dos homens afirmaram ter sido o decisivo 
para a carreira, enquanto apenas 8% para as mulheres. Além desse, o quesito 
“resolver problemas sociais” apresentou uma taxa de importância de 18% entre 
as mulheres e 15% entre os homens. Além disso, há indicativas que homens e 
mulheres costumavam cursar as mesmas matérias optativas na graduação 
durante a década de 1970. Isso significa que as mulheres em geral não 
costumavam “fugir” das disciplinas ligadas à matemática.  esultados 
semelhantes são encontrados avaliando o período de 1960 a 1980 por McMillen e 
Singell (1994). Os autores procuram modelar as escolhas pela primeira profissão 
na área de economia após ter recebido o PhD. Novamente com dados de filiados à 
American Economic Association, a escolha pelo setor do primeiro emprego não 
varia de forma significativa por gênero. 

Bansak e Starr (2006) realizam um questionário com 764 alunos de 
primeiro semestre que cursaram Introdução à Economia na Universidade de São 
Diego entre 2005 e 2006. Os resultados mostram que mulheres são mais 
interessadas em temas como pobreza e desemprego e menos em microeconomia. 
Mulheres também são menos interessadas em empregos que priorizem 
habilidades matemáticas e dinheiro e preferem um ambiente de trabalho mais 
amigável. Por outro lado, preocupações com relação à conciliação família 
emprego não aparentam ser um motivo para que as mulheres deixem de escolher 
um emprego na área de economia. 

Estes resultados contrastam com aqueles obtidos por Dynan e Rouse 
(1997), envolvendo alunos de Harvard que tinham tomado cursos iniciais de 
economia. Questionados sobre a possibilidade de continuar seus estudos na área, 
mulheres apresentaram o dobro da frequência dos homens ao responder que não 
acharam Economia interessante. 

 

2.2.2. Habilidades necessárias à profissão 
 

Outro ponto relevante é a questão das habilidades necessárias à profissão. 
A ciência econômica demanda em algumas áreas habilidades com métodos 
quantitativos. Isso é especialmente comum com economistas trabalhando com 
questões ligadas à microeconomia e econometria, estando também presentes em 
outras subáreas. Kanh (1995) mostra que entre os indivíduos que optam pelo 
ingresso na graduação em Economia, as mulheres em geral apresentam um 
desempenho menor no GRE. 

Niederle e Vesterlund (2010) mostram que as mulheres vêm se 
sobressaindo em relação aos homens especialmente em habilidades verbais. 
Contudo, os resultados em matemática das mulheres têm sido sistematicamente 
piores do que os dos homens. Em geral, na cauda superior (5%) existem 2 
homens para cada mulher. Segundo os autores, isso pode ser devido a aspectos 
biológicos. Homens ao longo da história precisaram de mais orientação espacial 
para desenvolver suas atividades. Isso vai contra os resultados encontrados por 
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Willians e Dugall (1992), em que os autores não encontram evidências robustas a 
favor da hipótese dos homens terem uma predisposição maior em métodos 
quantitativos, enquanto as mulheres em habilidades verbais ligadas à escrita. 

No estudo, Dynan e Rouse (1997) encontram que em geral, nos cursos 
introdutórios de Economia, homens tiveram um desempenho melhor que as 
mulheres (B+ contra B). Além disso, mulheres relataram menor conforto com 
gráficos. 

Fryer e Levitt (2010) procuram estudar as habilidades em matemática de 
crianças que acabam de ingressar na escola. Segundo eles, não existem diferenças 
entre meninos e meninas logo que eles entram na escola, mas começa a haver um 
descolamento após os seis primeiros anos. Essa divergência entre os sexos é na 
amostra algo em torno de meio desvio padrão, metade da diferença do gap entre 
negros e brancos. Além disso, esta pesquisa mostra uma espécie de contrassenso, 
na medida em que as maiores diferenças estão nos casos de mães com alto nível 
educacional e que trabalham em profissões que requerem habilidades 
quantitativas. A diferença é também maior em escolas particulares. 

A abordagem psicológica também traz à tona discussões interessantes. O 
professor Johnson, do departamento de psicologia da Universidade da 
Pensilvânia, EUA acredita que o gap na participação de homens e mulheres em 
economia deve-se às preferências pela profissão, que são distintas entre os sexos. 

Johnson (2008) utiliza então um modelo para escolha vocacional: RIASEC6. 
Neste modelo, existem 6 protótipos de carreira: realista, investigativo, artístico, 
social, empresarial, e convencional. Economistas, assim como psicólogos e outros 
cientistas, são considerados, fundamentalmente investigativos. Não se importam 
em passar horas isolados e preferem trabalhar com ideias a trabalhar com 
pessoas. Saem de perto do mundo sensato, preferindo relacionar-se a eles por 
meio de símbolos abstratos. Nesse sentido, os estudos empíricos tendem a 
mostrar que homens apresentam um rendimento maior em testes vocacionais 
nos protótipos de carreira investigativo, realista, e empresarial. Já as mulheres 
em artísticos e sociais. A questão que fica é se isso faz parte da natureza da 
mulher ou se isso é culturalmente construído. 

Browne (2006) tem uma visão puramente social que atribui diferenças 
apenas à cultura e não à biologia. E a outra visão é que ambas são importantes. 
No campo da psicologia, 67% dos doutorados são dados a mulheres. Contudo, 
poucas mulheres dedicam atenção à psicologia quantitativa. Elas costumam 
trabalhar mais com psicologia infantil. 

 
 
 
 

                                                           
6 O acrônimo é em alusão às iniciais de Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, e 
Conventional. 
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2.2.3. Aversão ao risco e falta de confiança 
 

É possível ainda, que homens e mulheres tenham diferentes coeficientes 
de aversão ao risco, e apresentem níveis de confiança distintos. Desta forma, 
estas variáveis podem também ajudar a explicar o gap salarial e de promoção. 

Neste sentido, o trabalho de Kolpin e Singell (1996) mostra que em geral, 
as mulheres na carreira de Economia, tendem a escolher departamentos piores, 
embora apresentem produtividade maior que a média de seus colegas do gênero 
masculino. A análise mostra que de fato, as mulheres contratadas estavam 
deslocadas nestes departamentos, e que elas passavam a publicar mais do que a 
média do departamento. Uma possível causa que os autores chamam atenção é 
que uma maior aversão ao risco faz com que as mulheres escolham 
departamentos menos ranqueados.  

Uma outra análise que toca a confiança entre as economistas acadêmicas 
foi elaborada por Ferber e Teiman(1980). Os autores desenvolvem um trabalho 
sobre a probabilidade de homens e mulheres terem seus artigos publicados em 
jornais acadêmicos, em que a revisão era feita por pares (Eastern Journal of 
Economics, Journal of Human Resources) e feitas por apenas um revisor 
(Econometrica,  Journal of Law and Economics,  Journal of Political Economy, entre 
outros). No total, foram avaliados 17 jornais. Segundo os autores, as mulheres 
tem uma probabilidade maior de terem seus artigos publicados que os homens, 
independentemente de terem coautores homens. O estudo é uma pura análise 
dos dados e não um estudo econométrico onde se controla para variáveis como 
produtividade acadêmica, ranking da instituição onde o pesquisador concluiu o 
PhD, etc. Ferber e Teiman (1980) chegam então à duas possíveis explicações:  

A primeira é que mulheres que estão no ramo dominado pelos homens 
tem que ser muito boas. Ou a alternativa é que as mulheres tem menos 
autoconfiança e tem menos propensão a mandar artigos ruins para os periódicos. 
Uma evidência em favor dessa hipótese levantada pelos autores é o fato de 
apenas 6% dos papers serem submetidos por mulheres, enquanto na época a 
porcentagem de mulheres com PhD ser da casa dos 10%. 

Niederle e Vesterlund (2010) trabalham com a hipótese de que a falta de 
confiança ajuda a explicar o diferencial de resultados obtidos em testes de 
matemática, tópico abordado na subseção anterior. Segundo os autores, o gap 
existente nos testes de desempenho é superestimado, uma vez que mesmo em 
trabalhos econométricos em que se controla para habilidades na área, a falta de 
confiança das mulheres pode trazer resultados enviesados. Para testar a aversão 
ao risco das mulheres e homens de forma empírica, os pesquisadores realizam 
um simples experimento.  Foram selecionados 30 homens e 30 mulheres para 
resolver problemas na internet em 15 minutos. 

Em um primeiro momento, cada jogador participava de forma individual e 
recebia U$ 0,50 para cada pergunta certa. Neste caso, homens acertaram em 
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média 11,2 perguntas e as mulheres 9,7. Como a participação no jogo foi de forma 
individual, os autores classificaram este momento como fase sem competição. 

Em um segundo momento, foi realizado um novo experimento. Agora, com 
competição: foram selecionados homens e mulheres em grupos mistos de 3 
jogadores. Neste novo experimento, a pessoa do grupo que tivesse o maior 
aproveitamento, ganharia U$ 3,00 por cada pergunta certa e o restante do grupo 
não ganharia nada. Se antes a diferença era de 1,5 perguntas, neste segundo 
momento a diferença foi de 4,2. Isto sugere que as mulheres podem se sentir 
reprimidas pela presença de homens na hora de competir, ou que são jogadoras 
ruins por natureza. 

Para solucionar este problema, foi realizado um último experimento com 
grupos de jogadores apenas do mesmo sexo, com pagamentos iguais ao do 
experimento anterior. Neste caso, homens e mulheres aumentaram o score 
individual e a diferença ficou em 1,7 perguntas, apenas 0,2 a menos do que no 
primeiro experimento (individual). 

Em outro experimento dos mesmos autores, Niederle e Vesterlund (2007) 
encontram resultados parecidos.  Novamente os participantes tinham que 
responder perguntas para ganhar um prêmio. Na etapa individual, a média dos 
homens foi de 10.7 pra homens e 10.2 pra mulheres.  Em um segundo momento, 
foram criados grupos mistos de 4 pessoas: 2 homens 2 mulheres em que apenas 
o primeiro lugar ganharia U$2,00 por acerto e o restante não ganharia nada. 
Neste caso, a diferença permaneceu estável: 12,1 (homens) e 11,8 (mulheres)7.  

Em seguida, o teste consistia em escolher um participante de cada grupo 
para um novo torneio. Nesta etapa, não era necessário realizar nenhum teste. O 
grupo seria considerado vencedor se o escolhido para representação tivesse 
apresentado um desempenho melhor que os 3 participantes que não foram 
escolhidos pelos grupos rivais. Em geral, a maior parte dos grupos enviou um 
homem para a representação. Ao questionarem os participantes, 75% dos 
homens e 43% das mulheres acharam que elas eram as melhores. A conclusão 
dos autores então é que os homens são mais autoconfiantes ou então apresentam 
uma menor aversão ao risco. Assim, testes para medir habilidades em 
matemática, como mencionados na subseção anterior podem ser enviesados 
simplesmente pelo fato de ter o elemento “competição envolvido”.  sto é o caso 
dos  AT’s8,    ’s9, etc. 

Para concluir a análise que ficou em aberto sobre a aversão ao risco, pode-
se citar o trabalho de Niederle e Yestrumskas (2008). Em um simples 

                                                           
7Segundo os autores, o aumento na taxa de acertos pode ter sido devido à experiência adquirida do 
primeiro experimento. 
8 Acrônimo para Scholastic Aptitude Test. É um teste utilizado por algumas universidades como um 
dos critérios de seleção para admissão de novos alunos de graduação. 
9 Acrônimo para Graduate Record Examination. Raciocínio semelhante ao SAT, porém utilizado para 
admissão em programas de pós-graduação. 
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experimento envolvendo homens e mulheres foi possível testar a confiança e a 
aversão ao risco entre gêneros. 

Primeiramente, pedia-se para resolver um exercício fácil de matemática. 
Em média, a probabilidade de escolher uma questão difícil era 50% maior em 
homens do que em mulheres. Weinberg (2005) mostra que homens em geral 
tendem a escolher mais cursos de matemática mais pesada e a desistência de 
mulheres nestes cursos é maior. Segundo o autor, uma das causas é a baixa 
autoestima e não saber lidar com notas baixas. 
 

2.3. Aspectos institucionais 
 

Gneezy, Leonard, List (2009) procuram evidências a favor de aspectos 
institucionais e culturais para explicar diferenças de gênero. Os autores escolhem 
duas tribos diferentes em termos de cultura. Representando uma cultura 
patriarcal, onde a poligamia é uma prática comum e o status do homem advém de 
sua idade, foi escolhida a sociedade de Maasai na Tanzânia. Já a sociedade 
matriarcal era a sociedade Khasi, na Índia. A sociedade é baseada ao redor da 
casa da mãe, em que a “chefe” é a avó, que vive com suas filhas não casadas, e as 
filhas de sua filha mais nova. A filha mais nova nunca sai de casa e eventualmente 
vira a nova chefe da casa. As filhas mais velhas vivem em casas adjacentes à casa 
da mãe. Além disso, nos casamentos, o homem que sai de casa para viver com a 
mulher. 

O foco do experimento é testar a competitividade dos indivíduos. Em cada 
país, existem dois grupos divididos aleatoriamente. As pessoas são convidadas 
para um local onde são distribuídas entre os grupos de forma aleatória. 

O experimento é simples: jogar uma bola dentro de um balde a 3 metros. 
Neste caso, as instruções são fáceis, e a priori, não existe nenhum motivo para as 
mulheres serem melhores ou piores nesta atividade.   A cada jogador, são 
concedidas 10 tentativas. Antes de jogar, o participante tem direito a escolher se 
prefere receber X por cada acerto, ou 3X, caso tenha um desempenho melhor que 
a outra pessoa à qual não conhece as habilidades.  

Os resultados são interessantes: os homens de Maasai (sociedade 
patriarcal) competem em geral duas vezes mais que as mulheres. Na sociedade 
matriarcal de Khasi, na Índia, as mulheres competem mais que os homens. 

Guiso et. al (2008) estudam o gap no desempenho acadêmico de homens e 
mulheres entre países. Deixam de lado o aspecto biológico como sendo o 
fundamental para explicar o gap e focam em diferenças culturais para explicar as 
diferenças. Usando dados do Programme for International Student Assessment 
(PISA) 2003, com dados de mais de 250.000 alunos com 15 anos ao longo de 40 
países. O teste é desenhado pela OCDE com o intuito de diminuir vieses culturais. 
Em média, as mulheres apresentam um desempenho 2% pior em matemática do 
que os homens e um desempenho 6,6% maior em leitura. Em países como a 
Turquia, o gap em matemática é desfavorável às mulheres em 22,6%, enquanto é 
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favorável na Islândia em 14,5%. Da mesma forma, o gap é favorável às mulheres 
25,1% na Turquia e 61% na Islândia.  

Os autores usam como proxy para igualdade de gênero o GGI (The World 
Economic Forum’s Gender Gap Index) do Banco Mundial. A proxy reflete 
oportunidades políticas e econômicas como educação e bem-estar feminino. A 
Turquia apresenta um GGI de 0.59, enquanto a Suécia 0.81. Existiria então uma 
correlação forte entre a média dos testes em matemática e um baixo GGI.  

Para verificar que os resultados não advêm de características biológicas, 
os autores procuram analisar países com uma idêntica evolução histórica 
baseada em genética. Os resultados encontrados mostram que embora 
historicamente o gap tenha favorecido os homens, ele desaparece em sociedades 
mais igualitárias. Ao mesmo tempo, as notas dos homens são sempre maiores 
entre o próprio gênero em matemática do que em leitura. Além disso, as notas 
dos homens nas duas categorias variam entre os países, mas não apresentam 
correlação com o GGI. Além disso, o gap em leitura aumenta de forma substantiva 
em leitura quanto mais gênero-igualitário é o país. 

 

2.4. Capital Humano 
 

Investimento em habilidades ligadas à capacidade produtiva pode tomar 
muitas formas. Enquanto o investimento está muitas vezes ligado ao aumento do 
estoque de máquinas, é possível investir ainda no conhecimento do trabalhador, 
transformar um trabalhador destreinado em um trabalhador treinado. Assim 
como na teoria neoclássica a taxa de juros é uma espécie de aluguel do capital 
físico, podemos também pensar no empregador alugando o uso do capital 
humano do trabalhador. “O salário não só compensa as horas despendidas no 
trabalho, mas também o estoque de capital do trabalhador. Os salários provêm 
uma boa medida do capital humano. Este fato implica uma razão pela qual as 
mulheres recebem menos que homens: elas podem ter menos capital humano 
(JACOBSEN, 2007).  

É possível estabelecer uma análise simples sobre investimento em capital 
humano com base nas expectativas de retorno futuro. Investimentos em capital 
humano envolvem um custo inicial e benefícios futuros. Quando estes benefícios 
futuros são trazidos ao presente por meio de uma taxa de desconto e são 
superiores aos custos relativos à aquisição do capital humano, existe um indício 
ou sinal que o investimento é viável. Formalmente: 
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Onde VP é o valor presente do investimento, N mede o número de anos até 
a aposentadoria,    os custos associados a atender à escola,   =ganhos no 
período “i” relacionados aos ganhos de educação,    ganhos no ano i caso não 
ocorra aumento da educação e R taxa de juros. 

Existem abordagens alternativas à teoria de capital humano utilizando 
valor presente. Uma alternativa é a sinalização: as pessoas apenas aumentam a 
educação como sinal de que se tornaram mais produtivas, mas na verdade a 
educação não torna as pessoas mais produtivas (JACOBSEN, 2007). 

Jacobsen (1995) dá uma contribuição muito importante à análise dos 
efeitos decorrentes de se ausentar das atividades profissionais, mesmo para 
curtos períodos de tempo como é o caso de licenças maternidade. Utilizando 
dados em painel, as mulheres foram entrevistadas aproximadamente 8 vezes 
entre um intervalo de 32 meses. Foram selecionadas mulheres entre 30 e 64 anos 
que estavam trabalhando durante o período de acompanhamento. O intuito da 
pesquisa era avaliar o impacto de interrupções no trabalho e o impacto nos 
salários.  

Entre as mulheres que saíram do trabalho, 85% relataram razões 
familiares. Em 14 meses, os salários das mulheres que não largaram o emprego 
aumentaram em 3,1%, enquanto aquelas que tiveram pausas antes do início da 
pesquisa tiveram aumento de, em média, 0,6%. O efeito das pausas ao longo da 
carreira diminui paulatinamente, mas tende a ser irreversíveis na média. 
Mulheres que largaram o emprego há menos de um ano em relação ao início da 
pesquisa em geral recebem 33% a menos que as que não largaram. Mesmo para 
interrupções há mais de 20 anos, estas mulheres continuam a ganhar entre 5 e 
7% a menos. 

Kahn (1995) aponta que as mulheres tem uma chance maior de largarem o 
doutorado que os homens. Além disso, existe um diferencial de gênero em 
relação à aplicação para programas de PhD. Em geral, das mulheres que se 
formam, 10.9% aplicam para doutorado, enquanto a taxa entre os homens é 12%. 

Ginther e Kanh (2004) procuram fazer uma descrição da carreira dos 
economistas acadêmicos. Nesta pesquisa, porém, é adicionada a variável de 
fertilidade, ou seja, o número de filhos dos professores. Os resultados merecem 
atenção. De fato, economistas mulheres publicam 30% menos em jornais de 
ponta do que homens, o que é comum também em outras áreas. Uma possível 
explicação é que elas passam mais tempo dando aulas, orientando alunos e 
realizando tarefas administrativas, embora na análise deles isso não tenha um 
impacto direto. Outra explicação possível é o maior comprometimento das 
mulheres com família e crianças. Embora o número de licenças para cuidar dos 
filhos tenha um impacto estatisticamente significante, está longe de explicar bem. 
Chama-se atenção também ao fato da perda de contatos com coautores em 
períodos de licença para cuidar de assuntos familiares. De fato, os autores 
mostram que os homens tem uma chance de 20% a mais de continuar no 
emprego por 10 anos em relação às mulheres. 
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2.5. Compensando Diferenciais 
 

Os salários devem corresponder não só ao retorno sobre o capital humano 
individual, como também compensar os aspectos desagradáveis do emprego 
(FILER, 1985). Todo trabalhador apresenta uma função de utilidade em que 
salários e “amabilidade da posição de emprego” entram de forma positiva. Assim, 
de acordo com as preferências pessoais, cada trabalhador tem um conjunto de 
curvas de indiferença que perpassam características não pecuniárias e salários. 
Da mesma forma, as empresas dispõem um conjunto de vantagens não 
pecuniárias e salários desejáveis pelo trabalhador. Walker, Tautsky e Oliver 
(1982) mostram que em média, homens e mulheres procuram características 
diferentes na hora de procurar emprego. Por exemplo, homens tendem a dar 
mais atenção a aspectos pecuniários, enquanto as mulheres atribuem um peso 
maior que os homens no tocante a valores interpessoais.  

Os salários pagos em diferentes tipos de trabalho devem em geral igualar 
as vantagens pecuniárias e não pecuniárias. Caso ocorra, por exemplo, um 
emprego que pague bem e seja agradável, os trabalhadores seriam direcionados 
àquele emprego. Com o aumento da oferta de mão de obra, a tendência é que o 
salário caia. Ao mesmo tempo, ao deixar o emprego desagradável, a oferta de mão 
de obra naquele setor cai e os salários sobem. A essa diferença dá-se o nome de 
compensando diferencias. (JACOBSEN, 2007) Empregos menos desejáveis pagam 
mais, caeteris paribus. Uma vez que a maior parte dos empregos que envolvem 
adicionais de insalubridade, bem como outras vantagens pecuniárias é ocupada 
por homens, não é de se surpreender que a compensação de diferenciais 
contribua para o gap salarial. 

Além disso, as próprias preferências podem ter um papel importante para 
explicar as diferenças de salário. Um exemplo disso é que indivíduos solteiros em 
geral dão menos valor a benefícios do emprego como creche do que indivíduos 
casados. Dentro da mesma carreira, diferentes indivíduos podem inclusive 
inclinar-se em desenvolver atividades distintas.  McMillen e Singell (1994) 
chamam atenção que mulheres na academia são menos propensas a escolher 
pesquisa e mais propensas a se dedicar ao ensino e extensão. Neste sentido, o 
questionário aplicado neste trabalho tenta captar se as preferências por 
vantagens pecuniárias e não pecuniárias são distintas na carreira de economista 
entre homens e mulheres. 

Embora diferenças nas características dos empregos expliquem em parte o 
gap salarial, JACOBSEN (2007) argumenta que as divergências em capital 
humano têm maior poder explicativo que a compensação de diferenciais. 

 

3. Dados 
 

Os dados desta pesquisa foram obtidos de duas formas distintas. Em 
primeiro lugar, foram obtidas estatísticas sobre o número de monografias de fim 
de curso do bacharelado em Ciências Econômicas desde o ano de 2001. Estes 
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dados foram gentilmente cedidos pela secretaria do Departamento de Economia 
da Universidade de Brasília. Além disso, a mesma secretaria forneceu estatísticas 
sobre o número de alunos em outros cursos desta universidade. 

Em segundo lugar, 195 alunos responderam aos questionários em turmas 
referentes a sete semestres distintos do curso de Ciências Econômicas da 
Universidade de Brasília ao longo dos meses de outubro e novembro de 201310. 
Um questionário foi descartado porque o respondente não entregou no momento 
da aplicação e outros 11 questionários foram descartados porque os 
respondentes deixaram de responder as últimas perguntas que constavam no 
verso.  

Com base nos dados provenientes da secretaria é possível avaliar a 
proporção entre alunos e alunas de graduação nos últimos anos. 

 
Gráfico 01: Proporção de mulheres em diferentes cursos11 de graduação no 

segundo semestre de 2013 na Universidade de Brasília. 
Fonte: Secretaria do Departamento de Economia da Universidade de 

Brasília. Elaboração própria. 

                                                           
10As turmas escolhidas foram: Introdução à Economia, Economia Quantitativa 1, Microeconomia1, 
Macroeconomia1, Macroeconomia2, Economia do Setor Público e Política Econômica Brasileira. Desta 
forma as cinco primeiras turmas listadas seguem uma sequencia de disciplinas com pré-requisitos em 
sequência. Ou seja, os alunos que estão no momento da aplicação do questionário estavam cursando 
macroeconomia 1,  já cursaram microeconomia 1, de forma que um aluno não pode responder o 
questionário em duas turmas diferentes. Já as disciplinas de política econômica brasileira e economia 
do setor público tem o mesmo pré-requisito: macroeconomia 2. Contudo, estas disciplinas são 
lecionadas no mesmo horário e mais uma vez é improvável que um aluno consiga responder o 
questionário nas duas turmas. Portanto, é improvável que algum aluno tenha respondido o 
questionário duas vezes. 
11 Os cursos de matemática apresentados na tabela referem-se à habilitação em licenciatura na área. O 
curso de Direito não está dividido entre os períodos noturno e diurno. 
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Com base no gráfico 1, é possível observar que os cursos com menor 
proporção de mulheres são os cursos de engenharia elétrica e matemática no 
período noturno. Os cursos escolhidos para a análise são semelhantes aos 
abordados por Dynan e Rouse (1995). Estes cursos escolhidos englobam 
diferentes áreas do conhecimento (Humanidades, Ciências Exatas e Ciências 
Biológicas) e permitem comparações do curso de Economia com outros cursos 
em diferentes áreas.  

  É interessante notar que para os cursos de matemática noturno e serviço 
social tem uma proporção de mulheres significativamente menor que o mesmo 
curso no período diurno. Isso pode se dar pela falta de segurança no campus, em 
que são comuns casos de furto a veículos e até estupro. O curso de Direito tem 
uma proporção de mulheres inferior ao curso de Engenharia Civil, contrariando 
aquela hipótese apresentada na seção anterior de que as mulheres em geral estão 
mais concentradas na área de Ciências Humanas. O curso de Economia ocupa 
uma posição central na tabela apresentada. Dos cursos com participação de 
mulheres superior ao curso de Economia apenas Medicina não está inserida 
dentro da categoria de Ciências Humanas. 

 

 
Gráfico 02: Proporção de monografias defendidas em Economia na 

Universidade de Brasília por mulheres. Período de janeiro de 2001 a agosto de 
2013. 

Fonte: Secretaria do Departamento de Economia da Universidade de 
Brasília. Elaboração própria. 

 
O gráfico 2 mostra a proporção de monografias defendidas por mulheres 

durante o período de 2001 a 2013. Os dados são uma boa aproximação para o 
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número de homens e mulheres ao longo da última década, já que não existe a 
priori nenhum motivo evidente para que indivíduos dos dois sexos tenham uma 
distribuição longe da média em cada um dos semestres do curso. Com base no 
gráfico, é possível ver uma tendência estável da participação de mulheres em 
torno de 32% do total no período de 2001 a 2005. No ano de 2006 ocorre o ponto 
mais baixo da série apresentada com a participação de apenas um quarto das 
mulheres no total de alunos. A partir deste vale, a participação das mulheres 
cresce de forma robusta e em 2008 a proporção entre homens e mulheres é a 
mesma. Em 2009 a proporção de mulheres supera a dos homens e vem caindo 
deste então. De forma geral, a participação das mulheres no total apresenta uma 
média no período de 37,5% do total. Em agosto de 2013, a proporção de 
mulheres em relação ao total de monografias defendidas foi 34%. Os dados mais 
recentes divulgados pela secretaria e disponíveis no gráfico 1 mostram que esse 
número é bem próximo à atual proporção de mulheres observada no curso: 40%. 
Vale ressaltar ainda que na amostra obtida também no trabalho de Lima (2012) a 
proporção de mulheres era de 36,6% para o ano de 2011. Já os dados disponíveis 
no gráfico 2 mostram um valor próximo a 39%. 

Os dados obtidos através dos questionários também fornecem 
informações interessantes. De acordo com os dados obtidos 56% dos homens 
consideram-se pessoas competitivas. Esta proporção entre as mulheres é de 
42,2%. Além disso, 32,1% dos homens relataram que se sentem bem em 
ambientes competitivos, já entre as mulheres apenas 19,1% reportaram tal 
condição. Quando perguntados se desejam ter filhos, homens e mulheres 
comportaram-se de forma muito parecida na amostra. A proporção de homens 
que desejam ter filhos é de 62,2%. Já a de mulheres 66.1%. 

Em relação aos professores neste departamento, a amostra analisada 
contém 33 professores12, enquadrados em três categorias diferentes: professores 
adjuntos, associados e titulares. Destes, 22 estão enquadrados na categoria de 
“professor ad unto”, 3 na categoria de “professor associado” e 7 na categoria de 
“professor titular”. 

Percebe-se então, que o menor percentual de professores do sexo 
feminino encontra-se na categoria de “professor ad unto”.  e fato, a média de 
participação em diferentes níveis da carreira não apresenta uma variância 
elevada. Desta forma, uma análise envolvendo este tipo de enquadramento não 
apresenta indícios de uma dificuldade maior de atingir o topo da carreira. A baixa 
representação de mulheres como docentes ocorre de forma sistemática em toda a 
hierarquia. 

                                                           
12 Foram excluídos da amostra professores que se encontram em regime de trabalho voluntário. 
Como todos estes professores excluídos da amostra são do sexo masculino, os dados apresentados na 
tabela 3 estão subestimados. Caso esses professores em regime voluntário fossem levados em 
consideração na amostra, a única categoria a ser alterada seria a de professor “titular”, em que o 
percentual de mulheres ficaria em 18.1%. 
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Por outro lado, nos 50 anos de existência do Departamento de Economia 
da Universidade de Brasília, não houve nenhum caso de alguma mulher que 
tenha obtido o título de “Professor  mérito”, concedido ao docente aposentado 
que tenha apresentado desempenho virtuoso em atividades na Universidade. 
Neste mesmo período, 4 docentes do sexo masculino já foram agraciados com o 
prêmio. 
 

 
Gráfico 03: Proporção de professoras por categoria: adjunto, associado 

ou titular. 
Fonte: Relação de professores extraída do site oficial do Departamento 

de Economia da Universidade de Brasília.13 Os enquadramentos de cada 
professor foram obtidos pela análise de currículo lattes e pelo portal da 

transparência14. Elaboração própria. 
 

4. Metodologia 
 

4.1. Índice de Segregação 
 

Jacobsen (2007) mostra uma versão do modelo de segregação proposto 
por Duncan e Duncan (1955). O modelo conhecido como Duncan index of 
dissimilarity em homenagem aos sociólogos elaboradores procura encontrar o 

                                                           
13 http://www.economia.unb.br/index.php/menu-styles 
14 http://www.portaltransparencia.gov.br/ 
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nível de segregação dentre o mercado de trabalho. O índice pode ser expresso 
como: 

 

(       ∑ |
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                                                            (03) 

 

Onde n é o número de ocupações e    é o número de pessoas de um grupo 
na ocupação i, X é o número total de pessoas do grupo. De modo análogo,    é o 
número de pessoas em grupo de comparação na ocupação i, e Y é o número total 
de pessoas no grupo de comparação. O índice varia de 0 (integração total) até 
100 (total segregação). O índice mostra o tanto que um grupo tem que trocar de 
profissão para que ocorra a integração completa. Por exemplo: um índice de 
Duncan de 40 indica que ou 40 por cento dos homens devem ir para a profissão 
dominada por mulheres ou 40 por cento das mulheres devem ir para posições 
dominadas por homens. 

O índice de Duncan é baseado em valores relativos e não absolutos. Desta 
forma, é possível que não exista segregação mesmo quando a proporção de 
mulheres seja menor que a proporção de homens na amostra. Isto é fácil de ser 
ilustrado. Por exemplo: caso existam 40% de homens optem por uma profissão 
“i” e 40% das mulheres optem pela mesma profissão “i”, o índice de  uncan é 
igual a zero e existe completa integração. Se por outro lado, 100% das mulheres 
optem por uma profissão i, e 100% dos homens optem por outra opção j, para 
i j, então o índice retorna um valor igual a 100 e existe completa segregação. Na 
subseção 5.1 serão apresentados resultados com base nos dados obtidos dos 
questionários uma estimativa de segregação utilizando o índice de Duncan 
envolvendo diferentes opções por profissão. 

 
4.2. Estimativa econométrica 

 
Grande parte das variáveis obtidas através do questionário são binárias ou 

categóricas ordenadas. Serão realizadas duas estimativas neste trabalho. A 
primeira é sobre os determinantes da escolha do curso. Isto é, por que as pessoas 
escolheram Economia? Como no questionário foi perguntado se Economia foi a 
primeira opção de curso, os resultados podem ser iguais a zero se o curso não foi 
a primeira opção ou então igual a 1 caso seja efetivamente a primeira opção de 
curso. 

O primeiro modelo a ser estimado irá tentar calcular a probabilidade de o 
indivíduo ter escolhido Economia como primeira opção de curso. Existem 
diversas variáveis que explicam a escolha. No caso, as variáveis utilizadas serão 
características relativas às opções por trabalho futuro, a idade e o sexo do 
indivíduo bem como a avaliação de características do emprego, como salário, 
flexibilidade, stress entre outros. 

O segundo modelo a ser estimado será a probabilidade de o indivíduo 
escolher mercado financeiro como opção de emprego futuro. Esta estimativa foi 
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escolhida porque a profissão tem algumas características importantes na análise 
de gênero. O mercado financeiro é um ambiente que em geral apresenta altos 
salários, precisa de habilidades em modelos matemáticos, é em geral um 
ambiente com alto nível de stress e bastante competitivo. Além disso, exige uma 
grande dedicação e não existe uma alta flexibilização do horário de trabalho. 
Todas essas variáveis foram abordadas em uma seção anterior deste trabalho. 
Assim, será possível avaliar se homens e mulheres apresentam preferências por 
condições de trabalho distintas e se isto pode impactar para o gap profissional.  

Como a variável nos dois modelos a ser estimado é binária foi utilizada a 
regressão logística15. Assim, foi estimado um modelo do tipo: 

 
(                                                                    (04) 
 

De acordo com Wooldridge (2011), para modelos de resposta binária vale 
a seguinte expressão: 

 
0  (   |   (   |             )                                     (05) 

 
Já a especificação do modelo de probabilidade de resposta binária segue a 

forma: 
(  (   |   (                         )      (06) 
 

Onde G é uma função que assume valores estritamente entre zero e um 
para qualquer número real z. 

 

(  ( )  
    ( )

      ( )
  ( )                                                                 (07) 

 
Os resultados das estimativas econométricas e do índice de Duncan serão 

apresentados e discutidos na próxima seção. 
 

5. Resultados 
 

5.1. Índice de Segregação 
 

Com base neste índice, é possível calcular um índice de segregação na 
escolha na amostra dos alunos de Ciências Econômicas. O objetivo do cálculo 
deste índice é procurar analisar se as próprias escolhas dos alunos no presente 
podem gerar segregação de gênero no mercado de trabalho quando deixarem a 

                                                           
15

 Ambos os modelos foram estimados também utilizando o modelo Probit e os resultados foram bem 

semelhantes. Assim, optou-se por apresentar apenas um dos resultados. 
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graduação. Com efeito, se isto ocorrer é possível calcular não apenas se pode 
existir esta segregação como também a sua magnitude. 

Para efeitos de análise, foram selecionadas duas possíveis escolhas de 
profissão – aquelas que tiveram maior proporção de preferências na amostra: 
mercado financeiro e concurso público. Como o questionário permitia que o 
aluno mercasse duas opções de profissão, os dados abaixo serão selecionados de 
forma que aqueles que marcaram mercado financeiro, não marcaram concurso 
público e vice-versa.  

 
Profissão/Sexo Homens Mulheres Total 

Mercado Financeiro 33 5 38 

Concurso Público 29 43 72 

Total 72 48 110 

 
Tabela 01: Proporção de homens e mulheres na amostra de acordo com 

direntes preferências por profissão. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Com os valores da amostra o índice de Duncan pode ser calculado: 
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Portanto, o cálculo do índice mostra que as próprias preferências dos 
indivíduos tem poder de gerar segregação no mercado de trabalho. Para que 
houvesse integração completa, 42,8% dos homens deveriam mudar as 
preferências para concursos públicos. Para as mulheres, o raciocínio é análogo: 
caso 42,8% das mulheres que preferem concursos públicos resolvessem trocar 
de opinião e optassem pelo mercado financeiro, a integração  seria também 
completa. 

Todavia, existem algumas críticas e ressalvas a serem feitas a esse método. 
A mais importante é que uma parcela significativa da amostra (34,4%) mostrou 
interesse em trabalhar tanto em concurso público quanto em mercado financeiro. 
Com base nos questionário não é possível identificar qual seria a primeira opção 
dentre estes indivíduos. Não obstante, é possível que o cálculo do índice mostre 
uma relação espúria ao avaliar a segregação com base em preferências dos 
agentes. Vale ressaltar ainda o possível caso do índice estar viesado para baixo. 
Na amostra, a maior parte dos entrevistados que demonstraram interesse nas 
duas profissões ao mesmo tempo é consideravelmente maior entre os homens: 
69.1% contra 30,9% de mulheres.  
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Outra consideração é que não é possível saber quais os motivadores da 
escolha pelas profissões. Ou seja, por que os homens estariam mais inclinados a 
irem ao mercado financeiro? É possível que as mulheres optem pelo concurso 
público por terem maior flexibilidade no horário, tenham um ambiente de 
trabalho menos estressante, entre outros motivos. Na tentativa de investigação 
dos determinantes da escolha por emprego a próxima subseção procura dar 
respostas com uma abordagem econométrica. 

 
5.2 Regressões logísticas 

 
A tabela 2 apresenta os resultados da primeira estimativa econométrica 

deste trabalho. Neste momento, foram estimados os impactos de diferentes 
variáveis sobre a probabilidade de um indivíduo escolher economia como 
primeira opção de curso. No questionário foi perguntado ao aluno se Economia 
tinha sido a primeira opção de curso. Em caso afirmativo, atribui-se o valor 1, 
caso contrário, o valor 0. Desta forma, esta variável configura-se como uma 
variável binária. 

Embora questionários não tenham sido aplicados em outros cursos para 
obter um grupo de controle, na amostra de alunos de Ciências Econômicas 
analisada apenas 25% das mulheres relataram que esta fosse sua primeira opção 
de curso. Entre os homens, este valor é de aproximadamente 40%. 

As variáveis presentes na estimativa são: idade, diferentes opções de 
emprego(academia, concurso público e mercado financeiro), bem como variáveis 
relativas à compensação de diferenciais: baixo nível de stress, salários e 
flexibilidade. Além disso, foram inclusas também variáveis que procurassem 
captar efeitos de o indivíduo pretender ter filhos e como era seu desempenho em 
matemática durante o Ensino Médio. Todas as variáveis do modelo são, pela 
metodologia empregada, variáveis binárias. O questionário aplicado encontra-se 
em um apêndice no fim deste trabalho. 

Com efeito, o modelo estimado tem uma baixa capacidade de explicação, o 
que é evidente ao analisar seu pseudo-R². Foram deixados de lado diversos 
fatores relativos a atributos psicológicos e outras preferências ao escolher o 
curso. Neste modelo, as únicas variáveis significantes foram idade e masculino. O 
coeficiente negativo de idade mostra que a probabilidade de o indivíduo na 
amostra não ter Economia como primeira opção de curso aumenta com a idade. 
Isso já era esperado. Indivíduos mais velhos tem uma maior probabilidade de já 
terem passado por outro curso e terem optado por cursar Economia no futuro.  

Entre os próprios indivíduos que marcaram Economia como primeira 
opção de curso, eles podem ainda no futuro escolher outro curso, o que mostra 
que essa variável apresenta uma série de interpretações distintas. Além disso, a 
variável “Matemática  nsino Médio” foi estatisticamente significante e positiva, o 
que indica que alunos que escolheram Economia como primeira opção de curso 
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acreditam que apresentavam um bom desempenho na disciplina antes de 
ingressar no curso superior. 

Já a variável “masculino” foi significante a um p-valor de 0.07. Este 
resultado dá luz à evidência que os homens na amostra têm uma maior 
probabilidade de escolherem Economia como primeira opção de curso, indicando 
que as próprias preferências dos indivíduos podem induzir diferentes níveis de 
participação na carreira. Como ressaltado anteriormente, um resultado que 
merece atenção é que em nenhum dos grupos – homens ou mulheres - a 
probabilidade de ter Economia como primeira opção de curso foi alta.  

 

Constante 3.573 
(2.43) 

Idade -0.207** 
(0.083) 

Academia -0.557 
(0.485) 

Mercado Financeiro -0.201 
(0.472) 

Concurso Público 0.327 
(0.408) 

Alta Flexibilidade -0.393 
(0.292) 

Baixo Nível de Stress -0.464 
(0.291) 

Salário -0.337 
(0.540) 

Filhos 0.549* 
(0.310) 

Matemática Ensino Médio 0.573* 
(0.298) 

Masculino 0.786* 
(0.446) 

Distância do curso em relação à 
Economia 

-0.202 
(0.278) 

Pseudo-R²: 0.14 
Observações: 146 
Log-Verossimilhança: 82.931  

 

 

Tabela 02: Resultados da regressão logística para probabilidade do 
indivíduo na amostra ter Economia como primeira opção. Erros padrão entre 

parênteses. * indica p>0.10, **indica p>0.05, ***indica p>0.01. 
Fonte: Elaboração própria. 
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No segundo modelo estimado também se utiliza a técnica de regressão 
logística.  esta vez, a variável dependente é “Mercado  inanceiro”, de resposta 
binária. Procura-se estimar os determinantes da escolha pela profissão, e 
investigar o perfil de um indivíduo que opte pela profissão. Às estimativas, são 
paulatinamente acrescidas novas variáveis, de forma que a primeira estimativa 
(Z1) contém apenas 4 variáveis de controle, todas binárias: flexibilidade, baixo 
nível de stress, masculino, e salário. 

Nesta primeira estimativa (modelo Z1), o coeficiente masculino foi 
significante a 1% e com um alto coeficiente, o que mostra que a probabilidade de 
se optar pela carreira no mercado financeiro na amostra analisada aumenta 
significativamente quando o indivíduo em questão é homem. Ainda nesta 
primeira estimativa, altos salários foram mais importantes do que baixo nível de 
stress na carreira. Ou seja, de acordo com o modelo, o perfil de indivíduos que 
pretendem trabalhar no mercado financeiro apresenta um padrão em que 
salários são mais importantes que um ambiente de trabalho menos estressante. 
Esta pode ser uma variável na compensação de diferenciais interessante. Por 
exemplo: se hipoteticamente mulheres dão mais valor a ambientes de trabalho 
menos estressantes, e que em geral o mercado financeiro apresenta-se como uma 
opção, é possível que este seja um empecilho à adaptação do gênero feminino ao 
local. Como se trata de uma profissão com altos salários, este pode ser um tópico 
com influências no gap salarial. Contudo, salário é significante apenas a 10%, 
enquanto stress a 1%. 

Na segunda estimativa, foram acrescentadas as variáveis plano de saúde, 
creche no local de trabalho e se o indivíduo em questão gostaria de ter filhos. 
Todos os coeficientes foram negativos, indicando que os dois benefícios e a opção 
por ter filhos diminuem a probabilidade de o indivíduo escolher a carreira no 
mercado financeiro. Contudo, estes resultados são inconclusivos, uma vez que 
nenhuma destas variáveis foi estatisticamente diferente de zero. 

Na próxima etapa, foram acrescentadas as variáveis relativas a outras 
opções no mercado de trabalho, ou melhor, outras profissões que o individuo na 
amostra pode optar. Todas as variáveis foram estatisticamente significantes a 
1%. Como era esperado, todas as variáveis apresentaram um sinal negativo. De 
fato, quando um indivíduo opta por uma profissão diferente do mercado 
financeiro, a probabilidade de que ele escolha também o mercado financeiro 
como opção de trabalho diminui. No questionário, o respondente foi instruído a 
marcar até duas alternativas. Neste sentido, cabe ressaltar ainda que em módulo 
o coeficiente da opção pela trajetória acadêmica foi o maior entre todas as outras 
opções disponíveis. Ou seja, indivíduos que optam pela trajetória acadêmica são 
os que mais diminuem a probabilidade da opção ser dirigida ao mercado 
financeiro. De forma oposta, a opção por empresas (nacionais ou internacionais) 
é a que menos diminui a probabilidade do indivíduo ir ao mercado financeiro. 
Isto é, o par que apresenta o maior número de respondentes quando a outra 
opção de emprego é o mercado financeiro é a opção por empresas.  
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A inclusão de empregos concorrentes faz com que o poder de explicação 
do modelo melhore vertiginosamente em relação ao anterior: no modelo Z2 o 
pseudo-R² era de aproximadamente 0.18 e na estimativa com as outras opções de 
profissão o coeficiente chega a quase 0.32. 

O modelo Z4 inclui as variáveis relativas à competição. No questionário foi 
perguntado tanto se o indivíduo considera-se competitivo, e ainda como ele se 
sente em ambiente competitivo. No modelo estimado apenas a segunda 
característica foi estatisticamente significante, e ainda à apenas 10%. Isso mostra 
que sentir-se bem em ambientes competitivos de fato aumenta a probabilidade 
de o indivíduo escolher a carreira no mercado financeiro. Cabe ressaltar ainda 
que na amostra considerar-se que ser uma pessoa competitiva e gostar de 
ambientes competitivos teve uma correlação significativa: 0.46. 

Por fim, a última estimativa incluiu ainda percepções acerca da área de 
Economia. O único coeficiente significante foi a distância do curso em relação à 
Economia. Isso mostra que dentre aqueles indivíduos que não escolheram 
Economia como primeira opção de curso, a probabilidade diminui à medida que a 
primeira opção de curso era algum curso na área de Ciências Humanas. Além 
disso, esta estimativa foi a única em que houve significância estatística da 
variável “filhos”, embora a 10%.  sse resultado não permite chegar a muitas 
conclusões. De fato, a escolha ou não por ter filhos não consegue medir com 
precisão o esforço na criação dos filhos. Na amostra, os homens chegam a relatar 
uma maior propensão a ter filhos. Por outro lado, a correlação mais negativa 
entre um termo de interação indicando que o indivíduo na amostra é homem e 
uma profissão ocorre entre homens que escolhem o mercado financeiro: -0.157. 

Vale ressaltar ainda que os termos masculino, baixo nível de stress e 
salários permaneceram com uma regularidade no sinal: masculino e salários 
positivo e baixo nível de stress negativo, e foram sempre significantes. Embora já 
fosse esperado, é possível traçar um perfil para indivíduos que optam por essa 
área: homens que não se preocupam em trabalhar em ambientes com alto nível 
de stress desde que tenham bons salários.   
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 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Constante -3.12* 
(1.61) 

-2.78* 
 (1.7) 

-0.52 
(0.88) 

0.54 
(0.98) 

1.30*** 
(0.20) 

Flexibilidade 0.28 
(0.27) 

-.42   
(0.28) 

-0.25 
(0.32) 

-0.35 
(0.34) 

-0.37 
(0.38) 

Baixo Stress -0.83*** 
(0.25) 

1.63** 
(0.85) 

-0.81** 
(0.32) 

-0.94** 
(0.35) 

-0.93** 
(0.41) 

Salário 1.47* 
(0.77) 

1.63* 
0.85 

1.98** 
(0.89) 

1.90** 
(0.92) 

2.27** 
(1.04) 

Masculino 1.32*** 
(0.41) 

1.35** 
(0.45) 

1.26** 
(0.51) 

1.36** 
(0.55) 

1.35** 
(0.64) 

Saúde  -0.27  
 
(0.30) 

-0.54 
(0.35) 

-0.54 
(0.35) 

-0.63 
(0.40) 

Creche  -0.18 
(0.35) 

-0.16 
(0.38) 

-0.15 
(0.41) 

-.079 
(0.46) 

Filhos  -0.42 
(0.26) 

-0.37 
(0.29) 

-0.47 
(0.31) 

-0.61* 
(0.35) 

Empresas  
(Nacionais ou  
Multinacionais) 

  -1.12*** 
(0.51) 

-0.95* 
(0.53) 

-0.98* 
(0.59) 

Trajetória 
Acadêmica 

  -2.30*** 
(0.68) 

-2.05** 
(0.69) 

-1.71** 
(0.73) 

Concurso 
Público 

  -
2.040213**
* 
(0.54) 

-2.00*** 
(0.57) 

-1.53** 
(0.62) 

Negócio 
Próprio 

  -2.04*** 
(0.64) 

-1.94** 
(0.66) 

-1.74** 
(0.72) 

Sente-se bem 
em  
ambientes 
competitivos 

   -.78* 
(0.44) 

-0.60 
(0.51) 

Competitivo    0.15 
(0.32) 

0.16 
(0.34) 

Economia     -0.31 
(0.55) 

Distância do 
curso em  
relação à 
Economia 

    -0.69**  
  (0.35) 

Matemática 
Graduação 

    -0 .96*** 
(0.33) 
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Preferência por 
disciplinas 
na área de 
exatas 

    0.30 
(0.55) 

Observações 
Pseudo-R² 
Log-
Verossimilhanç
a 
Prob>chi2 

182 
0.141 
-93.48 
0.00 

171 
0.179 
-
83.34
3 
0.00 

170 
0.318 
-68.91 
0.00 

162 
0.319 
-65.807 
0.00 

142 
0.356 
-55.48 
0.00 

 
Tabela 3: resultados da regressão logística para probabilidade do 

indivíduo na amostra ter como opção futura de profissão emprego no mercado 
financeiro. Erros padrão entre parênteses. * indica p>0.10, **indica p>0.05, 

***indica p>0.01. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Mercado Financeiro -0.157 

Trajetória Acadêmica 0.0464 

Concurso Público 0.0502 

Empresas -0.0161 

 
Tabela 04: Correlações entre as variáveis a opção de ter filhos e de 

opções futuras de profissão para homens. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

6. Conclusão 
 

Trabalhos com foco na desigualdade de gênero dentro da profissão de 
economistas existem há muitos anos. Com efeito, a American Economic 
Association mantém um comitê para avaliar a participação das mulheres na 
profissão desde 1974.  Fora dos Estados Unidos os trabalhos são também 
recorrentes – Suécia, Canadá, Japão, Reino Unido, entre outros. Contudo, a 
originalidade do trabalho está em jogar luz ao fenômeno no Brasil. O pioneirismo 
consiste em uma exposição de dados e estimativas envolvendo alunos de Ciências 
Econômicas da Universidade de Brasília.  

Nas primeiras seções foi discutida uma série de fatores que podem 
explicar o gap que existe em termos de salários e altos cargos entre homens e 
mulheres. Embora tenha sido abordada na revisão de literatura como uma das 
causas a discriminação, esta foi a variável menos abordada neste trabalho. O 
principal objetivo foi testar se as preferências das mulheres contribuem de forma 
significativa para explicar estes diferenciais. As preferências dos agentes na hora 
de escolher profissões manifestam-se em diversas variáveis, passando por 
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características que a profissão exige. Além disso, a procura por ambientes de 
trabalhos menos estressantes e maior flexibilidade no trabalho podem ser 
aspectos relevantes na hora de escolher a profissão. Isso porque mulheres que 
decidem ter filhos podem dar um peso maior que os homens a tais benefícios. Na 
literatura o fenômeno é conhecido como compensação de diferenciais, e 
ambientes com maiores benefícios costumam estar associados a menores 
salários. 

Os dados obtidos na análise provêm de 183 questionários aplicados 
durante os meses de outubro e novembro de 2013 na própria universidade. A 
metodologia empregada foi primeiro a estimação de um índice de segregação 
seguida por modelos econométricos de resposta binária. Os resultados obtidos 
com o cálculo do índice corroboram a premissa inicial de que as preferências dos 
agentes tem um poder de explicação do gap significativo. 

 Os modelos econométricos apesentam também conclusões interessantes: 
homens tem uma maior probabilidade de optar pela carreira no mercado 
financeiro do que as mulheres em todas as estimativas realizadas e com um alto 
nível de significância. A opção por filhos diminui a probabilidade de escolha de 
trabalhar no mercado financeiro, mas só é significante a 10%. Além disso, foi 
discutido que o questionário não permite identificar o real nível de esforço em 
cria-los. Por outro lado, o modelo econométrico indica que indivíduos que optam 
pelo mercado financeiro dão menos peso a diferenciais como ambiente de 
trabalho menos estressante e flexibilidade no horário de trabalho, e dão um peso 
considerável aos salários. Além disso, foi verificado que sentir-se bem em 
ambientes competitivos aumenta a probabilidade de opção por mercado 
financeiro. 
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8. Apêndice (Questionário) 
 

Idade: Sexo: (    ) Feminino    (    ) Masculino 
Ano/Semestre de ingresso no curso: IRA (caso lembrar) 
 

1)Durante o Ensino Médio, quais das seguintes áreas mais te interessavam: 

(    )Ciências 
Humanas  

(    ) Ciências 
Exatas/Biológicas 

(    ) Nenhuma das 
duas 

(    ) Ambas 

 

2)Você se considerava bom (boa) em matemática no Ensino Médio? 

(    ) Sim (    ) Não (    ) Não sei 
 

3)Você se considera bom(boa) em matemática na graduação? 

(    ) Sim (    ) Não (    ) Não sei 
 

4)Durante o Ensino Médio, quais eram as suas notas em matemática em relação à 

média da turma? 

(    ) Acima da média (    ) Na média (    ) Abaixo da média 
 

5)Economia sempre foi sua primeira opção de curso? 

(
(    ) 
Sim 

(    ) Não 
Especificar: 

 

  

6)Quais cadeiras lhe interessam mais? 

(    ) Microeconomia (    ) Macroeconomia (    ) Econometria 
(    ) História do 
Pensamento Econômico 

(    ) Economia Brasileira (    ) Optativas  
Especificar: 

 

 

7)Você já foi monitor(a)? 

   (    ) Sim 
Especificar o número de vezes: 
(    ) Remunerado(a)                                (    )Voluntário(a) 

 

 
(    ) Não 

 

8) O que você quer em cinco(5) anos? Marque até 2 opções 

(    ) Trajetória 
Acadêmica 

(    ) Mercado 
Financeiro 

(    ) Concurso Público:  

(    )Empresas 
Multinacionais 

(    ) Negócio Próprio (    ) Empresas Nacionais 



PET Economia - 35 anos 

141 

Outros (especificar):   __________________ 

 

9)Na hora de escolher um emprego, como você classifica cada uma das variáveis 

abaixo: 

 Importante Indiferente Não importante 
Carga horária 

flexível 
   

Baixo nível de 
stress 

   

Salário    
Benefício de 

plano de saúde 
   

Benefício de 
creche no local de 

trabalho 

   

Benefício de 
casual Friday 

   

 

10) Como você se sente em relação à competitividade 

(    ) Sinto-me bem em 
ambientes competitivos 

(    ) Sinto-me normal em 
ambientes competitivos 

(    ) Não gosto de 
ambientes competitivos 

 

11) Você se considera uma pessoa competitiva? 

(    ) Sim (    ) Não (    ) Não sei (    ) Prefiro não 
responder 

 

12) Você tem irmãos? 

(    ) Sim 
Quantos: 

 

(    ) Não 

 

13) Você pretende ter filhos? 

(    ) Sim (    ) Não (    ) Talvez 
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Resumo 
 
Este trabalho examina as origens do Fundo Monetário Internacional, bem como o 
contexto de seu surgimento e as suas funções. Apresenta também a sua forma de 
atuação, que está vinculada aos programas de empréstimos e à sua política de 
condicionalidades, que estabelece as medidas que devem ser adotadas pelos 
países devedores. Busca também trazer uma revisão acerca dos efeitos políticos 
desses programas e os efeitos dos programas sobre o crescimento econômico, 
com ênfase no caso do Brasil. Através de uma análise descritiva do contexto em 
que cada programa foi aplicado e do uso de séries históricas de variáveis 
consolidadas, confirma-se a complexidade de associar efeitos no crescimento 
econômico aos programas implementados de maneira exclusiva. 
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1. Introdução  
 

O processo de reconstrução do capitalismo após a Segunda Guerra 
Mundial foi marcado pelo surgimento de Instituições Financeiras Internacionais 
que visavam regular a política monetária internacional, sinalizando a 
possibilidade de construir um ambiente de cooperação global e estabilidade 
financeira. Nesse contexto, nasce o Fundo Monetário Internacional (que daqui em 
diante será referido também como Fundo, FMI), juntamente com outros 
importantes órgãos do chamado Sistema de Bretton Woods.  

Os objetivos iniciais dessa instituição eram apoiar seus países membros 
fornecendo não só assessorias aos governos, como também empréstimos para 
ajudar países deficitários a superar dificuldades no balanço de pagamentos. 
Ainda hoje, a instituição tem entre suas metas fomentar a cooperação monetária 
global e a manutenção da estabilidade financeira, facilitar o comércio 
internacional, promover o crescimento econômico sustentável e reduzir a 
pobreza em todo o mundo (IMF, 2013a). 

A atuação do FMI desde sua criação em 1945 é marcada por diversos casos 
de sucessos e fracassos. Sua importância durante esses anos oscilou em períodos 
em que a sua baixa atividade ameaçava a própria sobrevivência e em outros 
momentos nos quais seus programas foram decisivos para a caracterização de 
várias das atuais economias em desenvolvimento. Com a eclosão das crises do 
petróleo a partir da década de 70 e as crises de dívida internacionais na década 
de 80, o FMI passa a focar sua atenção na desvalorização e estabilização 
macroeconômica buscando restaurar o equilíbrio nas balanças comerciais 
(ABBOT et al. 2010), principalmente através de programas baseados na política 
de condicionalidades, analisada com frequência na literatura acerca do Fundo. 

A implementação desses programas é amplamente discutida (e por vezes 
criticada), bem como as suas consequências nos países que estiveram sob a tutela 
do FMI. Barro e Lee (2005) apresentam um estudo de grande influência nesse 
sentido, trazendo resultados que indicam não só a importância de fatores 
político-econômicos para decisões tomadas pelo Fundo, mas principalmente um 
estudo direto dos efeitos dos programas no crescimento econômico de um país. 
Os resultados corroboram os trabalhos de Przeworski e Vreeland (2000), 
identificando um efeito negativo significativo dos programas do FMI sobre o 
crescimento econômico de um país. 

Esse tema, que marca a literatura acerca dos impactos das ações do Fundo 
sobre os países submetidos aos seus programas, traz novos questionamentos 
acerca dos efeitos dos programas nas economias em desenvolvimento e, 
particularmente, no caso do Brasil. A trajetória histórica e econômica do país 
evidencia as diversas fases de relacionamento do país com o FMI, que se inicia 
com a participação brasileira na Conferência de Bretton Woods em 1944. 

O principal objetivo deste estudo é analisar de uma maneira descritiva, 
não apenas a fundamentação histórica sob a qual o Brasil e o Fundo estreitaram 
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suas relações, mas também se houve e quais foram os impactos dos programas 
aos quais o país esteve submetido. A análise histórica tem como foco as décadas 
de 1970 e 1980, um período conturbado em que o Brasil, ao se enquadrar às 
exigências do FMI, gera, entre outras consequências, recessão econômica e 
desemprego (BRUM, 1985). Serão analisados também os períodos seguintes 
(década de 1990 e 2000), até as últimas negociações realizadas entre a 
instituição financeira internacional e o Brasil. 

Este trabalho foi dividido em quatro seções, além desta introdução. A 
seção 2 introduz o Fundo Monetário Internacional, sua origem, função, seus 
programas de empréstimos e sua politica de condicionalidades. Na seção 3 é 
abordada a literatura acerca dos efeitos causados pela implementação dos 
programas do FMI com enfoque nos efeitos políticos e efeitos no crescimento 
econômico. Na quarta seção, busca-se analisar, através da revisão histórica e de 
uma série de dados se existe uma relação entre as mudanças ocorridas nas taxas 
de crescimento econômico brasileira e os programas implementados nos 
mesmos períodos. Por fim, a seção final traz a conclusão deste trabalho. 

 

2. O Fundo Monetário Internacional 
 

A reunião de representantes de 44 países em Bretton Woods, New 
Hampshire, é o marco inicial dos estudos acerca do Fundo Monetário 
Internacional, uma vez que lá ocorreu planejamento e adesão aos Artigos de 
Acordo do FMI, paralelamente à criação de novas regras e instituições que 
traziam uma nova ótica para o funcionamento econômico no pós-guerra. Nesse 
contexto, surgia a necessidade latente de estruturar outras maneiras de 
supervisionar e manter a saúde econômica dos países através de novas regras e 
políticas que seriam adotadas por aqueles que aderiram ao acordo.  

A manutenção da estabilidade econômica seria consolidada a partir da 
criação de um alicerce tríplice composto por instituições financeiras 
internacionais que zelariam pelas necessidades econômicas mundiais após a 
resolução dos conflitos da Segunda Guerra Mundial: o FMI, o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD - mais tarde conhecido como Banco 
Mundial), e a Organização Internacional do Comércio (OIC), sendo o primeiro o 
foco deste estudo. 

Estabeleceram-se políticas que buscavam manter, para cada país, uma taxa 
de câmbio fixa, em relação ao dólar norte-americano, assim como um preço de 
ouro em dólar invariável (KRUGMAN; OBSTFELD, 2010). Esse novo sistema 
monetário, que tinha como objetivo prevenir os desastres que precederam as 
economias até aquele momento da história, foi responsável pelo direcionamento 
das políticas econômicas até meados da década de 70. 

Atualmente, o Fundo conta com 188 países que podem recorrer aos seus 
empréstimos em caso de necessidade. Cada país tem uma contribuição no Fundo, 
chamada quota, cujo tamanho mede o tamanho da sua economia. Um país 
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membro pode utilizar livremente 25% de sua quota para corrigir déficits em seu 
balanço de pagamentos. Para utilizar mais que 25% da sua quota, é necessário 
elaborar um acordo especial entre o país e o Fundo, que está vinculado a uma 
série de condições que devem ser seguidas para o recebimento do empréstimo2 
(PRZEWORSKI; VREELAND, 2000). 

Os países que foram admitidos como membros do Fundo em 1945 
subscreveram quotas de capital, refletindo suas diferentes situações financeiras 
em relação aos demais membros. O funcionamento do Fundo passou a se basear 
neste sistema de quotas, que permite a constituição de reservas que poderão 
posteriormente ser emprestadas aos países em situação de déficit temporário.  

As quotas no Fundo definem, além da porção de empréstimo disponível 
para cada membro, o poder de voto de cada país nas decisões tomadas pela 
instituição (BARRO; LEE, 2005). Os empréstimos são cedidos após a assinatura 
de um acordo, no qual se estabelecem uma série de condições (as chamadas 
condicionalidades do FMI) que determinam as medidas que devem ser tomadas 
pelos países que necessitam deste auxílio (MILLET; TOUSSAINT, 2006).  

A variedade de autores e estudos acerca do Fundo permite diferentes 
interpretações sobre a sua função, assim como sobre a sua atuação desde quando 
foi criado até dias de hoje. A maneira como os programas do FMI afetam o 
balanço de pagamentos, taxas de câmbio, inflação e crescimento econômico, 
assim como alguns aspectos políticos de um país, são alguns dos tópicos 
recorrentes na literatura acerca da instituição. Esses programas, por sua vez, são 
condicionados a determinadas medidas que devem ser cumpridas pelos países, 
como um meio de garantir que as mudanças sugeridas pelo Fundo sejam 
efetivamente implementadas. 

 
2.1. Os Programas de Empréstimos 

 
De acordo com o FMI (IMF, 2013c), seu sistema de empréstimos se baseia 

na assistência financeira, cuja função não se limita a recuperar as reservas 
internacionais de um país, mas também estabilizar as taxas de câmbio e restaurar 
as condições para que o país tenha um crescimento econômico forte e contínuo. 
Esse empréstimo seria como um colchão cuja função é amortecer as políticas de 
ajuste e reformas que um país deve implementar para corrigir os problemas em 
seu balanço de pagamento e restaurar a saúde econômica do país. Um país que 
enfrenta problemas em seu balanço de pagamentos (sendo este um pré-requisito 
para que ocorra financiamento) pode recorrer ao FMI como forma de recompor a 
sua economia.  

De acordo com Bird (2001), os Artigos de Acordo do Fundo determinam a 
assistência por meio de seus programas de empréstimo, como uma medida 

                                                           
2 A quota do Brasil no FMI equivale a 4.250,5 milhões de Direitos Especiais de Saque, que corresponde a 
1,79% do total (IMF, 2013d). 
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temporária e de caráter rotativo. A partir de uma carta de intenções, assinada por 
representantes do país, é negociado com o Fundo um programa de políticas que 
deverão ser adotadas, buscando fortalecer a economia através de reformas 
estruturais e da provisão de recursos emprestados pela instituição. Assim, a 
dependência da assistência é eliminada após atingida a meta e o pagamento da 
dívida estabelecida, permitindo que os recursos do Fundo possam ser utilizados 
para auxiliar outros países (caráter rotativo dessa assistência). 

O volume de empréstimos cedidos pelo Fundo variou significativamente 
com o passar do tempo. Entre 1950 e 1970, o foco primário do FMI se limitava a 
preservar a estabilidade financeira global. Após as crises do petróleo nos anos de 
1970, entretanto, o Fundo passa a promover auxílios financeiros e empréstimos 
condicionados, principalmente para países em desenvolvimento, buscando 
fomentar o crescimento econômico nesses países (MUKHERJEE, 2008). 

Os choques do petróleo na década de 1970 e as crises da dívida em 1980 
foram acompanhados pelo aumento substancial da procura por empréstimos do 
FMI. Na década de 90, ocorreram novas demandas por recursos da instituição, 
com a passagem de países que seguiam um modelo econômico socialista para o 
de economias de mercado. Chegando ao novo milênio, as profundas crises na 
América Latina e na Turquia mantiveram a demanda por empréstimos elevada 
nos anos 2000. Finalmente, com a crise financeira global em 2008, o número de 
recursos emprestados pelo FMI aumenta mais uma vez (IMF, 2013c). 

Bacha (1987), afirma que os limites do crédito concedido pelo FMI são 
elaborados principalmente com base no balanço de pagamentos e na inflação em 
um país. Através da elaboração de uma série de exercícios financeiros, o Fundo 
define um limite de crédito que será emprestado a um país que enfrenta 
dificuldades financeiras. Todavia, esse limite é muito mais baixo do que seria 
necessário para atingir a melhora almejada no balanço de pagamentos. Assim, o 
Fundo acaba apertando os critérios de empréstimo devido à crença de seu staff 
de que essa restrição trará efeitos exclusivamente benéficos à economia, como 
redução da inflação e melhoria no balanço de pagamentos (BACHA, 1987). 

Os instrumentos de empréstimos desenvolvidos pelo Fundo foram criados 
de modo que pudessem se adequar a cada circunstância específica que cada um 
de seus membros enfrentasse (IMF, 2013c). O objetivo deste estudo não é se 
aprofundar nos diferentes tipos de programas de empréstimos, apenas revisar na 
literatura do próprio Fundo uma breve diferenciação entre eles. 

De acordo com o FMI, os países de baixa renda podem utilizar o Extended 
Credit Facility (ECF), o Standy Credit Facility (SCF) e o Rapid Credit Facility (RCF), 
para empréstimos concessionais, ou seja, empréstimos com a taxa de juros 
subsidiadas pelo Fundo3. Os empréstimos não-concessionais, são feitos através 
dos Stand-By Arrangements (SBA), o Flexible Credit Line (FCL), o Precautionary 

                                                           
3 Para mais informações acerca dos programas, consultar o site do FMI (IMF, 2013b). 
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and Liquidity Line (PLL) e o Extended Fund Facility (EFF). Este último é usado 
principalmente para necessidades de médio e longo prazo. 

Além destes, Barro e Lee (2005) apresentam outros programas 
estabelecidos durante o período analisado em seu trabalho (1975-2000) que 
cobriam países com rendas muito baixas: o Structural Adjustment Facility (SAF) e 
o Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF), que depois seria substituído 
pelo Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF). Em seguida, os autores 
dividem os programas do Fundo em programas de estabilização e programas 
estruturais. Na Tabela 1, é possível verificar essa separação dos tipos de 
programas, assim como a progressão dos empréstimos ao longo dos anos.  

A Tabela 1 apresenta o número de empréstimos aprovados pelo FMI no 
período 1970-2000, onde cada célula corresponde ao número de programas 
aprovados. Entre parênteses, encontra-se a quantidade dispendida em 
empréstimos pelo Fundo, em milhões de DES4.   

 

 

Tabela 01: Empréstimos aprovados pelo FMI, 1970-2000 (DES). 
Fonte: Barro e Lee (2005). 

 

A partir deste estudo e particularmente através do uso da Tabela 1 
apresentada, verifica-se a progressiva implementação de diferentes programas 
do FMI ao longo do tempo. É possível observar que do início da década de setenta 
até meados da década de oitenta, os programas se restringem à meta de 

                                                           
4 Direito Especial de Saque (DES) é o ativo financeiro utilizado pelo FMI. Esse ativo de reserva internacional 
pode complementar as reservas oficiais dos países membros, com a finalidade de gerar liquidez. A cotação 
do DES hoje (22 de janeiro de 2014) é R$ 3,6113. 

    

Período Programas de 
Estabilização 

Programas Estruturais Total 

 SBA EFF SAF ESAF/PRGF  

1970-
74 

82 
(4,913) 

      82 
(4,913) 

1975-
79 

83 
(8,091) 

7 
(1,895) 

    90 
(9,945) 

1980-
84 

116 
(20,520) 

26 
(22,692) 

     142 
(43,213) 

1985-
89 

90 
(14,117) 

3 
(1,277) 

29 
(1,455) 

7 
(955) 

129  
(17,804) 

1990-
94 

79 
(14,974) 

12 
(14,479) 

8 
(130) 

27 
(3,309) 

126 
(32,893) 

1995-
2000 

72 
(83,250) 

24 
(36,659) 

1 
(182) 

59 
(6,961) 

156 
(126,052) 
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estabilização. A partir da década de 1980, ocorre um aumento substancial no 
volume dos empréstimos, assim como o início da adoção de programas que têm 
como foco reformas estruturais. Conforme será analisado na seção 4, a adoção 
desses novos programas é explicada pelo conturbado contexto histórico, no qual 
o FMI confrontava a emergência de complexos problemas, como a crise da dívida 
dos países em desenvolvimento (ALLEGRET; DULBECCO, 2007). 
 

2.2. O Sistema de Condicionalidades 
 

A definição do conceito de condicionalidade no contexto do Fundo 
relaciona-se diretamente com o propósito de estudar os efeitos dos programas 
implementados, uma vez que são essas condições que garantem o pagamento dos 
empréstimos cedidos pelo Fundo, através da especificação de políticas e critérios 
de desempenho, que os países submetidos devem satisfazer. De acordo com Bird 
e Willett (2004), as condicionalidades podem ser classificadas em 
condicionalidades padrão, que seriam metas quantitativas para as variáveis 
macroeconômicas que um país deveria satisfazer e condicionalidades estruturais, 
que envolvem mudanças em processos políticos, legislação, instituições 
econômicas e administrativas5.  

Esse sistema de condições, que deveriam ser seguidas pelos países 
submetidos aos programas, desenvolveu-se gradativamente a partir do início na 
década de 50, com a expansão dos programas de empréstimos do FMI. Allegret e 
Dulbecco (2007) afirmam que, particularmente após 1979 (com os crescentes 
problemas relacionados à crise da dívida dos países em desenvolvimento, assim 
com a transição de algumas economias socialistas para economias de mercado), o 
FMI passa a ter maior influência global, assim como seus programas de 
empréstimo, amplamente implementados ao longo da década de 80 e 90.  

Os resultados de trabalhos acerca das condicionalidades do FMI 
apresentam importância vital no estudo do efeito dos programas, uma vez que 
estabelecem uma série de medidas a serem adotadas pelos países, direcionando 
as políticas econômicas que deverão ser tomadas pelos mesmos. O propósito de 
assegurar que países adotem políticas que possibilitem a obtenção do equilíbrio 
do balanço de pagamentos e eventualmente o pagamento dos fundos 
emprestados (BIRD; WILLETT, 2004), torna-se cada vez mais importante, 
principalmente a partir da década de 80, onde as condicionalidades estruturais 
visavam sustentar a estabilidade macroeconômica de países em um contexto de 
crises externas e de elevadas dívidas (principalmente nos países em 
desenvolvimento). Desde o início de suas operações, tem sido debatido se o FMI 
deve impor condições sobre a soberania dos países (DREHER, 2006). 

                                                           
5 Comparando com os tipos de programas citados por Barro e Lee (2005) e apresentados na subseção 
anterior, é possível relacionar características dos programas de estabilização com as condicionalidades 
padrão e dos programas estruturais com as condicionalidades estruturais. 
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Dreher e Walter (2010) acentuam a existência de determinados canais 
pelos quais o FMI pode afetar os países submetidos às suas condicionalidades, 
como por exemplo, as políticas econômicas de um país, que podem ser 
influenciadas ao longo de um programa. Além disso, outros canais menos diretos, 
como o risco moral e a atribuição da culpa por parte dos governos às medidas 
impopulares ao FMI, compõe a conclusão do autor, de que as condicionalidades 
surgem como uma consequência do processo de barganha entre os governos e o 
FMI. Assim, as condicionalidades acabam por refletir a agenda do governo, 
deixando de ser atribuídas como meras imposições do Fundo. O cumprimento 
das condicionalidades, desta forma, não faz diferença com relação às políticas 
econômicas adotadas, uma vez que estas teriam sido implementadas mesmo na 
ausência dessas condições.  

A proliferação dessas condicionalidades estruturais coincide com as 
crescentes críticas em relação ao Fundo Monetário Internacional. A forma como 
foram aplicados os empréstimos, foi questionada juntamente com as medidas 
que limitavam as políticas econômicas de reestruturação dos países devedores. 
Conforme apresentado por Mikesell (2001), os grandes créditos cedidos para o 
Brasil durante a década de 90 como forma de salvar os credores estrangeiros, 
encorajou novos empréstimos, que geraram crises subsequentes. Paralelamente, 
as condições impostas não visavam cobrir no longo prazo as necessidades de 
desenvolvimento econômico e social dos países submetidos aos seus programas. 
Essa contradição entre os propósitos do Fundo e suas ações, torna-se cada vez 
mais frequente, trazendo críticas e novos estudos acerca de suas políticas.  

Uma crítica com relação às condicionalidades dos programas, que está 
vinculada à sua ineficiência, é que o número crescente de ferramentas de 
monitoramento utilizadas pelo FMI acaba dificultando a supervisão dos 
programas em cada um dos países. Um segundo ponto é a proliferação do 
número de condicionalidades que são estabelecidas, especialmente condições 
estruturais, que tornam essas medidas cada vez mais intrusivas e dispendiosas 
(ALLEGRET; DULBECCO, 2007). 

Segundo Bird (2001), o sistema de condicionalidades estabelecido pelo 
FMI tem sido assunto de amplos debates desde quando foi introduzido na década 
de 50. A discussão levantada pelo autor é se os programas do Fundo e seu 
sistema de condicionalidades funcionam. Suas conclusões são que os programas 
do FMI, assim como as condicionalidades não funcionam da maneira esperada e, 
em muitos casos, são ineficientes. Apesar disso, o autor defende que seria 
insensato abandonar seu sistema de condicionalidades ou cessar os empréstimos. 
Nessas condições, ele sugere como solução, que os programas do FMI sejam 
redesenhados. 

Dreher (2009) analisa em que medida as condicionalidades estabelecidas 
pelo FMI são adequadas para garantir o caráter rotativo dos recursos do Fundo. A 
ideia apresentada pelo autor é que as condicionalidades do FMI não são efetivas, 
não havendo evidências de que as condições aumentam as chances de que um 
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programa seja bem sucedido. Uma crítica às condicionalidades é que os países 
atingidos (particularmente os países de baixa renda) dificilmente superam a 
dependência dos empréstimos, após a implementação de um programa de 
estabilização. O autor, em sua conclusão, verifica mais uma vez a necessidade de 
uma reforma substancial no sistema de condicionalidades do Fundo. 

Outros autores também chegam à conclusão de que as condicionalidades 
devem ser reestruturadas de acordo com as necessidades dos países que se 
submetem aos programas. Bacha (1987) sugere o estabelecimento das condições 
de um programa de estabilização com base no crescimento, assim como um 
critério de desempenho para os países credores e bancos internacionais, 
introduzindo o conceito de uma condicionalidade recíproca nos programas do 
Fundo. Neste novo sistema de condicionalidades, o país devedor teria direito a 
aumento imediato aos seus recursos do FMI ou a uma capitalização dos juros 
devidos aos bancos comerciais estrangeiros, dada a elaboração de exercícios de 
crescimento no desenho dos programas do Fundo.  

Como resposta a essas críticas, o FMI elabora em 2002 um novo conjunto 
de diretrizes para as suas condicionalidades, buscando promover uma maior 
autonomia dos países nas decisões, assim como maior clareza e parcimônia com 
relação às condicionalidades estabelecidas pelo Fundo (IMF, 2005). De acordo 
com Buiter (2005) a autonomia de um país se relaciona com uma série de ações 
voltadas para a maior integração entre as decisões internas de um país e os 
programas do FMI. Assim, o país teria maior participação no desenho e 
implementação do programa, aceitando os objetivos determinados pelo 
programa. Além disso, é necessário que o país acredite que a implementação 
deste programa realmente trará os efeitos desejados. Desta forma, o governo 
passa a atuar de forma muito mais significativa, tendo suas autoridades 
informadas sobre quando e como o programa será implementado. 

Essa nova visão traz um avanço significativo nas relações entre o Fundo e 
os países membros, uma vez que visa adaptar melhor os programas às 
circunstâncias específicas de cada país e garantir a coordenação das ações de 
maneira mais eficiente com outras instituições. A autonomia de cada país passa a 
ser um ingrediente essencial para que ocorram mudanças efetivas nos programas 
do Fundo. Tendo essas condicionalidades expressas de uma maneira mais clara, o 
FMI deixa de ter um papel aparentemente tão intrusivo quanto antes. Apesar de 
algumas mudanças terem efetivamente ocorrido, ainda há espaço para a 
implementação de novas diretrizes que tragam outros horizontes para o conjunto 
de condições utilizadas pelo Fundo (BUITER, 2005). 

 

3. Os Efeitos dos Programas do FMI 
 

Os efeitos dos programas do FMI certamente dependem das circunstâncias 
em que cada programa é aplicado (DREHER; GASSEBNER, 2012), tornando-se 
essencial o conhecimento do contexto histórico e os motivos que levaram um 
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país a recorrer aos empréstimos do Fundo. Bird (2001), afirma que os países 
tendem a buscar auxílio do FMI quando não existem outras fontes alternativas de 
financiamento. Assim, é sensato supor que o trade-off entre adotar e não adotar 
as medidas estabelecidas por um programa do FMI seja superado através da 
análise de seus efeitos, sejam eles benéficos ou prejudiciais ao país. 

A literatura acerca do Fundo traz uma enorme variedade de aspectos dos 
seus programas que podem ser analisados, compondo as diferentes 
interpretações acerca das funções e decisões tomadas por essa instituição. O 
trabalho de alguns autores, como Abouharb e Cingranelli (2009), Brown (2009) e 
Nelson e Wallace (2011) no âmbito dos efeitos políticos e Mukherjee (2008), 
Dreher (2006), Barro e Lee (2005) e Przeworski e Vreeland (2000) com relação 
aos efeitos no crescimento econômico, evidenciam como as medidas 
estabelecidas pelos programas de ajuste estruturais do Fundo podem causar 
efeitos controversos sobre economias em que um programa desse tipo foi 
implementado. 
 

3.1. Efeitos Políticos 
 

As instituições financeiras internacionais são comumente acusadas de 
impor medidas controversas, como por exemplo, políticas restritivas, 
desvalorização da moeda e redução de subsídios, que no longo prazo poderiam 
afetar um grande número de pessoas, se estabelecidas em um país. Críticos como 
Payer (1987), defendem a ideia de que a liberalização do comércio estabelecida 
pelo Fundo foi implementada em muitos países que não poderiam suportá-la, 
dando origem a um ciclo de dependência dos empréstimos concedidos pelo FMI. 

O estudo dos efeitos causados em um país tende a trazer muitos 
questionamentos acerca das políticas de empréstimo adotadas pela instituição. 
Os efeitos políticos dos programas de empréstimos do Fundo foram estudados 
por diversos autores, como Barro e Lee (2005), que em um primeiro momento de 
seu trabalho, ao analisarem os aspectos políticos, encontram evidências de que 
maiores empréstimos têm efeitos negativos sobre a democracia e o Estado de 
Direito de um país. 

Brown (2009) busca abordar as consequências políticas desses programas, 
através de um enfoque diferente. A forma como esses acordos de empréstimos 
afetam a democracia de um país é tratada a partir de uma amostra de países da 
América Latina no período de 1998 a 2003. Ainda que o desenvolvimento 
democrático não seja um objetivo formal da instituição, cabe questionar se a 
democracia é viável sob programas de austeridade econômica. A conclusão da 
autora é que os empréstimos do FMI não são, por si só, determinantes para que a 
democracia de um país seja afetada. Todavia, a sugestão da autora, é que o 
número e o tipo de reformas sugeridas pela instituição devem ser 
cuidadosamente analisados antes de condicionar um país a um programa de 
empréstimos. 
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A maior dificuldade na análise dos efeitos desses programas, de acordo 
com Nelson e Wallace (2011), é que existem fatores que acabam transmitindo a 
impressão de que os programas do FMI são a causa para diversas externalidades 
negativas à democracia de um país, quando na verdade, os países já se 
encontravam em situações que levariam a essas condições antes da intervenção 
do Fundo.  

Enquanto trabalhos consolidados como o de Barro e Lee (2005), sugerem 
que ocorra a diminuição dos níveis de democracia em países envolvidos com 
programas do Fundo ou os de Abouharb e Cingranelli (2009), que destacam 
evidências de que os programas de empréstimos do FMI seriam prejudiciais aos 
direitos humanos6, Nelson e Wallace (2011) chegam ao resultado de que os 
programas do FMI estão associados ao aumento no nível de democracia de um 
país, através do uso do procedimento estatístico de matching.  

Ao longo do trabalho, os autores passam por algumas análises 
interessantes, utilizando medidores consolidados de democracia para verificar se 
os países submetidos a programas do FMI possuíam níveis elevados e 
consistentes de democracia quando comparados a casos similares de países que 
não estavam submetidos a nenhum programa. Dessa forma, Nelson e Wallace 
confirmam que países devedores diferenciam-se significativamente de países 
não-devedores, o que afeta a probabilidade de se receber um empréstimo do FMI, 
assim como as perspectivas futuras para a democracia do país. 

Os resultados da relação entre democracia e os programas de empréstimo 
obtidos nos estudos de Brown (2009) e Nelson e Wallace (2011) complementam 
a outra face dos programas do FMI, que está associada à ocorrência de crises 
governamentais. Dreher e Gassebner (2012) examinam se a adesão a programas 
de ajuste estrutural do FMI induzem o país a uma situação de crise 
governamental de maneira geral.  

Em suas conclusões, os autores verificam que a probabilidade de 
ocorrência dessas crises não aumenta quando um governo busca auxílio do FMI, 
entretanto, a permanência nesses programas pode afetar essa probabilidade de 
crise. Duas explicações são apresentadas pelos autores para que isso aconteça: 
em primeiro lugar, a instabilidade pode aumentar porque as condições do 
programa são onerosas e prejudicam a economia, criando assim uma situação de 
instabilidade para o governo em questão. O segundo possível motivo é que essas 
crises governamentais podem ocorrer, pois quando um programa é 
implementado pelo FMI, revela a baixa qualidade das políticas adotadas por um 
governo.  

Esse argumento é defendido através de um modelo sinalizador, que 
permite que os cidadãos conheçam verdadeiramente seu governo sob certas 
circunstâncias. Nesse modelo, os efeitos da implementação de programas 

                                                           
6 Esse trabalho corrobora outros estudos que tornam recorrente a afirmação de que os programas de 
empréstimos do FMI provocam ciclos de austeridade, protestos sociais e repressão governamental, 
resultando em instabilidade democrática. 
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estruturais pelas instituições financeiras internacionais podem evidenciar a 
incompetência de um governo em determinadas situações. Isso aconteceria, 
porque políticos competentes não precisariam recorrer ao crédito, enquanto 
governos incompetentes necessitariam deste auxílio (DREHER, 2004). 

Esse último motivo utilizado pelos autores para explicar a probabilidade 
de ocorrência de crises governamentais, traz uma abordagem diferente do que se 
costuma ser tratado na literatura acerca do Fundo, uma vez que atribui a 
possibilidade de que essas crises sejam causadas pelas condições precárias das 
medidas governamentais tomadas até então, que ficam evidentes após a 
implementação de um programa de ajuste.  

Przeworski e Vreeland (2000), por sua vez, encontram evidências de que 
governos que estão passando por dificuldades econômicas adotam os programas 
do FMI devido ao desespero por reservas ou porque desejam utilizar o FMI como 
uma garantia para reduzir os seus déficits (ou ambos). Essa ótica deixa de 
atribuir a responsabilidade de forma exclusiva aos programas do FMI, como 
imposições devastadoras às condições político-econômicas de um país, e passa a 
atribuir as consequências dos programas às decisões governamentais 
preestabelecidas. 

Um exemplo interessante é apresentando por Dreher (2012) para 
explicitar a importância atribuída à manutenção da estabilidade política por 
parte de governos que enfrentam a possibilidade de uma crise governamental. 
Como uma forma de evidenciar as relações entre decisões políticas e os 
programas do Fundo, o autor utiliza um exemplo do caso brasileiro, no qual o 
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) utilizou o FMI como 
um bode-expiatório durante a crise de 1998.  

De acordo com Dreher, o governo brasileiro da época realizou negociações 
com o Fundo, mesmo com uma ampla disponibilidade de reservas internacionais, 
favorecendo substancialmente a reestruturação do país por meio de políticas 
restritivas, visando reduzir a probabilidade de uma crise política. Mesmo com 
forte oposição (inclusive dentro de sua própria coalizão), FHC buscou superar a 
crise de forma que a situação política se mantivesse sustentável. 

Esse tipo de atitude evidencia como as políticas governamentais e os 
programas do FMI estão fortemente vinculados, particularmente em momentos 
de crises, que ocasionam na urgência de recuperar e manter a saúde política e 
econômica do país. A ampla disponibilidade de recursos por parte da instituição 
financeira acaba se tornando um atrativo para os governos, que levam em conta 
não somente o aspecto econômico, mas também o aspecto político em sua 
escolha entre aderir ou não a um programa de reestruturação.  

Williamson (2005) apresenta três razões pelas quais as instituições 
financeiras internacionais passam a adotar o chamado Policy-Based Lending, um 
empréstimo baseado em decisões que ultrapassavam o âmbito econômico, 
envolvendo questões políticas em suas decisões. O primeiro motivo foi a 
necessidade de empréstimos rápidos e substanciais durante períodos de crises 
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extremas, com ênfase na Primeira e Segunda Crises do Petróleo e durante a 
progressão da crise da dívida. Em segundo lugar, a crescente evidência da 
importância de um ambiente político harmonioso nas negociações entre os 
países e o Fundo, levou à constatação de que um empréstimo não poderia ser 
feito apenas com base em projetos. Terceiro, surge a necessidade de examinar 
mais de perto os programas de investimento dos países devedores para que eles 
atinjam os objetivos estabelecidos pela instituição e para isso, é necessário maior 
envolvimento político com a instituição. 

Os efeitos políticos são de grande importância para o entendimento dos 
efeitos econômicos dos programas, uma vez que englobam fatores que vão além 
dos indicadores econômicos tradicionais. Conforme destacado na primeira seção, 
o objetivo deste estudo é analisar os efeitos dos programas do FMI no 
crescimento econômico brasileiro. Entretanto, seria ingenuidade supor que esses 
efeitos não teriam conexão com o contexto político de cada país. Uma vez 
revisada a literatura dos efeitos políticos, é possível dar continuidade para a 
subseção seguinte, que tem como objetivo apresentar a literatura acerca dos 
efeitos dos programas do FMI no crescimento econômico separadamente. 

 
3.2. Efeitos no Crescimento Econômico 

 
Ao considerar-se a importância do crescimento como um dos principais 

vetores do desenvolvimento econômico de um país, é possível compreender a 
motivação de diversos autores em analisar quais os efeitos dos programas de 
empréstimo do FMI no crescimento econômico, cuja abordagem em si, já é uma 
tarefa trabalhosa, como observa Lucas (1988):  

 
É fácil de definir modelos de crescimento econômico com 
base em axiomas aparentemente razoáveis, que prevejam a 
interrupção do crescimento em algumas décadas, ou que 
prevejam a rápida convergência dos padrões de vida de 
economias diferentes para um nível comum, ou que de 
qualquer outra forma produzam resultados logicamente 
possíveis, mas que não têm qualquer semelhança com os 
resultados produzidos pelos sistemas econômicos reais."7 
(LUCAS,  1988, p. 3) 

 

A íntima relação entre o crescimento econômico e os programas do FMI é 
analisada por uma série de estudos, dos quais, alguns serão utilizados como 
alicerces do escopo deste trabalho. Sobre a metodologia utilizada nesse tipo de 
pesquisa, Dreher (2006) destaca três métodos utilizados para identificar os 
efeitos desses programas:  

 

                                                           
7 Livre tradução do autor. 
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1. Comparar o crescimento econômico em um país antes do programa do 
FMI ter sido aprovado com o seu valor após o fim do programa (análise 
"antes-depois"); 

2. Comparar as taxas de crescimento econômico de países submetidos 
programas de ajuste, com as taxas em um grupo controle; 

3. Analisar esse efeito por meio de regressões, que tem sido o método 
utilizado pela maioria dos estudos recentes. 
 

Entretanto, nem todos os estudos existentes chegam a respostas claras 
sobre como os programas do FMI afetam o crescimento e, se chegam, os 
resultados encontrados são variados. Esse conflito de resultados tem origem nas 
diferenças de tratamento dos dados, nas amostras de tempo e na metodologia 
adotada (DREHER, 2006). 

O método 1, foi utilizado por Evrensel (2002), que ao examinar a 
efetividade dos programas, não chega a nenhuma conclusão explícita acerca dos 
efeitos dos programas no crescimento, mas encontra em sua análise empírica que 
um país que transita de um programa do FMI para outro passa a ter uma situação 
macroeconômica pior do que estava antes. Esse resultado parece inconsistente 
com o objetivo de estabilização dos programas e pode ser interpretado como um 
sinal de ocorrência de risco moral.  

Killick et al. (1992), por sua vez, elaboram uma análise "antes-depois" e 
encontram, entre outros resultados, que os programas podem estar associados 
com o aumento das taxas de crescimento. Outro resultado interessante foi que 
cerca de 40% dos programas implementados no período estudado (1979-1985) 
estavam associados com um aumento na taxa de inflação, mesmo no longo-prazo. 

O método 2 é utilizado por Faini et al. (1989) para verificar, através de 
métodos estatísticos, o efeito dos ajustes estruturais na economia de um país. A 
partir do uso de grupos de controle simples, os autores concluem que os 
programas de empréstimo melhoraram a situação externa dos países submetidos, 
com relação ao seu balanço de pagamentos, entretanto os indicadores fiscais (e 
de inflação) deterioraram-se e as taxas de crescimento caíram.  Hardoy (2003) 
também utiliza o segundo método para o período de 1970-1990. Todavia, verifica 
em suas conclusões que não há motivos para apoiar a visão de que os programas 
do FMI têm um efeito positivo sobre o crescimento. 

O método 3 é utilizado em dois estudos consolidados na literatura acerca 
desses efeitos: Barro e Lee (2005) e Przeworski e Vreeland (2000). Barro e Lee 
utilizam dados recolhidos entre 1975 e 2000 que cobrem 130 países no período 
de 5 em 5 anos. Seu foco principal está nos programas de estabilização de curto-
prazo, o SBA e o EFF. A partir do uso de regressões, os autores encontram que a 
taxa de participação em programas de empréstimos do FMI tem efeitos 
estatisticamente significativos e influência negativa sobre o crescimento 
econômico.   
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O segundo estudo, de Przeworski e Vreeland (2000), traz uma análise do 
período 1970-1990. Os resultados encontrados foram que países que não se 
submetem a programas do FMI crescem mais rapidamente do que aqueles que se 
submetem, mesmo quando os dois grupos apresentam déficits altos ou crises nas 
reservas cambiais. De acordo com os autores, se o crescimento econômico é o 
objetivo central dos programas do FMI, então estes programas ainda estão muito 
distantes do esperado, por serem mal elaborados. 

Dreher (2006) obtém, a partir dessa metodologia, uma separação 
criteriosa dentro da literatura que aborda os programas do FMI e esses efeitos, 
onde destaca outros autores e o período analisado por cada um, assim como o 
número de programas, número de países e o efeito no crescimento.  Entre os 32 
autores, 7 concluem que os programas do FMI aumentam as taxas de crescimento, 
enquanto 8 concluem que diminuem. Os outros 17 autores não encontram 
evidências de que os programas afetem a taxa de crescimento de um país8. A 
divergência de conclusões evidencia as dificuldades da realização da análise 
desses efeitos, que está sujeita a muitas interpretações, métodos e linhas de 
pensamento em sua aplicação. 

Através do uso de um painel de dados para 98 países no período de 1970 
até 2000, Dreher (2006) analisa sob que circunstâncias o envolvimento do FMI 
influencia o crescimento econômico dos países submetidos aos programas. O 
resultado é consistente com estudos prévios que evidenciam que os programas 
do FMI reduzem as taxas de crescimento de um país. Por outro lado, existe a 
evidência de que o cumprimento com as condicionalidades do Fundo reduz esse 
efeito negativo no crescimento. O que muitos autores buscam responder é o 
porquê deste efeito permanecer substancialmente negativo, mesmo com o 
cumprimento das condicionalidades.  

Resumidamente, esses resultados podem ser explicados pelos impactos do 
processo de barganha entre os governos e o FMI na decisão das condições de 
empréstimo e pela possibilidade de que o efeito negativo no crescimento reflita 
os impactos do Risco Moral. A explicação é que se a intenção de um país de se 
submeter a um programa do Fundo afeta negativamente a política econômica 
adotada pelo país, isso pode aumentar as chances de que o programa venha a ser 
aprovado, paralelamente à diminuição do crescimento econômico do país. 

Mukherjee (2008), por sua vez, utiliza uma amostra de 112 países em 
desenvolvimento, conduzindo uma análise de dados preexistentes para avaliar os 
efeitos de empréstimos do FMI a partir de dois indicadores amplamente aceitos 
para medir o desenvolvimento econômico de um país: a taxa de crescimento 
econômico e o logaritmo (log) da taxa de mortalidade infantil. Os resultados 
dessa amostra revelam um resultado interessante, uma vez que a taxa de 
mortalidade infantil é estatisticamente mais alta durante os anos em que os 
países recebem assistência financeira de instituições financeiras internacionais.  

                                                           
8 Para mais detalhes, consultar a tabela em Dreher (2006, p. 773) 
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Esse resultado está relacionado à ideia de que as instituições financeiras 
internacionais frequentemente buscam solucionar problemas econômicos e 
facilitar o crescimento nos países submetidos aos seus programas, mas deixam 
de dar atenção ao desenvolvimento de programas que busquem reformas 
políticas nessas nações. Esse comportamento (que é questionado por Mukherjee) 
seria a principal causa dos efeitos negativos associados à democracia e à maior 
taxa de mortalidade infantil. Com relação ao crescimento econômico, os 
resultados coincidem mais uma vez com os de outros vários acadêmicos, que 
encontram um impacto nulo ou negativo dos programas do FMI no crescimento 
econômico de países em desenvolvimento.  

Todavia, este é um resultado que, apesar de confirmar o ponto de vista de 
outros autores acerca dos efeitos dos programas, deve ser analisado com cautela, 
uma vez que, de acordo com Mukherjee, pode estar disfarçando a possibilidade 
de haver uma diferença crítica entre o impacto que o FMI causa no crescimento 
de nações em desenvolvimento democráticas comparadas com nações em 
desenvolvimento não democráticas (trazendo mais uma vez o aspecto político 
dos efeitos dos programas do FMI). 

Os resultados apresentados nesta subseção evidenciam uma enorme 
variedade de conclusões acerca dos programas do FMI, suas condicionalidades e 
efeitos. A apresentação de diferentes autores que abordam esses temas mostra 
como o estudo das instituições financeiras internacionais ainda apresenta várias 
conclusões controversas. Apesar disso, tornam clara a possibilidade de analisar o 
tema sobre diferentes óticas, não se restringindo a um método exclusivo de 
estudo. A seção seguinte busca identificar, sob a luz da literatura já apresentada, 
o contexto histórico em que o Brasil e o FMI passam a se relacionar de maneira 
mais estreita e como isso pode ter afetado no crescimento econômico do país. 

 

4. Efeitos no Crescimento Econômico do Brasil? 
 

A variação real do Produto Interno Bruto (PIB) é a forma mais tradicional 
para medir o crescimento econômico. De acordo com Barro (1996), para um 
dado nível de PIB per capita, uma maior taxa de crescimento pode ser obtida 
através de melhores condições de educação e expectativa de vida, níveis de 
fertilidade mais baixa, menores gastos governamentais, melhor manutenção do 
uso da lei, menor inflação e melhorias no comércio. Essa conclusão empírica9 
evidencia uma série de fatores extremamente importantes na medida do 
crescimento econômico de um país. Easterly (2001), por exemplo, defende que 
há uma forte conexão entre o crescimento econômico e a redução da pobreza.  

Esses estudos apresentam evidências da importância do estudo do 
crescimento econômico como uma forma de compreender a progressão da 

                                                           
9 Barro (1996) utilizou um painel de 100 países para o período de 1960 a 1990, para sustentar a 
noção geral de convergência condicional. 
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economia de um país ao longo do tempo, de acordo com a contextualização 
histórica em que se insere. Dessa forma, é possível analisar o crescimento 
econômico além das taxas, observando também eventos e intervenções políticas 
nesse percurso.  

Este trabalho, que está focado nos efeitos dos programas do FMI na taxa de 
crescimento econômico do Brasil, busca entender como o relacionamento do país 
com uma instituição financeira internacional, cujo objetivo é regular o balanço de 
pagamentos de um país e de certa forma prover a este condições de crescimento 
sustentável, pode afetar o crescimento econômico, seja de maneira positiva ou 
negativa. Dessa forma, cabe questionar se as medidas condicionantes dos 
programas de empréstimo tiveram impactos relevantes no Brasil, levando em 
conta não somente como a manutenção de indicadores econômicos tradicionais 
(como câmbio, taxa de juros, inflação) afetaram o crescimento, mas também os 
aspectos políticos e históricos que abrangem principalmente o contexto dos 
Choques do Petróleo e da crise da dívida dos países latino-americanos. 

Retomando a literatura acerca dos efeitos no crescimento, é importante 
destacar os métodos utilizados nesse tipo de estudo. Primeiramente, é válido 
ressaltar que métodos econométricos, que visam encontrar resultados através de 
regressões, não são o objetivo deste trabalho, uma vez que os dados disponíveis 
dos programas no Brasil, quando tratados de maneira exclusiva, são insuficientes 
para a elaboração de uma análise de longo-prazo, visto que dados anuais ou 
quinquenais apenas para o Brasil não gera amostras suficientes para tais estudos. 
A análise de Barro e Lee (2005), por exemplo, que é um dos motivadores desse 
estudo, utiliza 613 observações de vários países para os cinco períodos 
observados (observações quinquenais de 1975 até 2000). Em seu estudo, o Brasil 
representará, por sua vez, apenas 5 amostras, exemplificando o motivo da 
dificuldade de direcionar esse tipo de estudo para o caso brasileiro de maneira 
exclusiva. 

Essa análise será feita de maneira descritiva, através do estudo das séries 
históricas de indicadores consolidados na literatura acerca do crescimento, 
abrangendo como já foi destacado, o período de relacionamento entre o Brasil e o 
Fundo, focando principalmente no período de 1970-2000, no qual houve o maior 
número de negociações. 

 
4.1. Histórico da relação com o FMI e o Crescimento Econômico no Brasil 

 
Revisada a literatura que permite compreender melhor o funcionamento 

do FMI e seus programas, este estudo segue nesta subseção para a análise do 
caso do Brasil, que será explicitado através de uma revisão histórica acerca do 
relacionamento entre o país e a instituição, combinada com o uso de dados, 
gráficos e tabelas que permitirão compreender melhor a relação entre as 
variáveis econômicas e os programas do FMI. Para isso, será necessário abordar 
as várias fases dessa relação, das quais podemos destacar, conforme fez Sabai 
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(2003), três períodos: o endividamento inicial brasileiro de 1944 até 1982, o 
aprofundamento da crise da dívida externa nacional de 1983 a 1989 e a 
retomada brasileira aos recursos do FMI a partir de 1990. 

Sobre o crescimento ocorrido antes da criação do FMI, é válido destacar 
que, de acordo com Baer (2009), durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil 
experimentou um aumento na sua produção, mas pouca elevação da capacidade 
produtiva, evidenciando uma situação econômica relativamente estável neste 
período. Além disso, a produção industrial brasileira cresceu a uma taxa de 5,4% 
de 1939 até 1945.  A taxa de crescimento econômico logo após esse período teve 
um aumento substancial, uma vez que equivalia em 1945 a 3,2% e passa a ser 
11,6% em 1946. Esse crescimento espontâneo (que oscilaria bastante nos anos 
seguintes) se deveu principalmente às políticas de caráter liberalizante adotada 
pelo governo da época. 

A seguir, na Tabela 2, é possível verificar quais foram os anos em que 
ocorreram os acordos entre o Brasil e o FMI no período de 1951 até 199710.  

 

 

Tabela 02: Acordos entre o Brasil e o FMI, 1951-2002 (anos dos acordos). 
Fonte: Przeworski e Vreeland (2000) e Evrensel (2002). 

 

O primeiro período que sucede o acordo de Bretton Woods é caracterizado 
por um relacionamento relativamente tranquilo entre o Brasil e o Fundo 
Monetário Internacional, uma vez que, até 1958, a dívida brasileira permaneceu 
estável (SABAI, 2003). O governo JK buscou acelerar o crescimento econômico 
através do chamado Plano de Metas, que utilizava capitais estrangeiros na forma 
de empréstimos e financiamento.  

Em 1958, o Brasil assina o primeiro acordo de Stand by com o Fundo. Esse 
marco do início do endividamento externo por parte do governo brasileiro 
provocou em 1958 um crescimento de 10,8% do PIB. O Gráfico 1, apresenta a 

                                                           
10 Os dados dessa tabela foram elaborados com base no estudo de Przeworski e Vreeland (2000, p. 
441), de uma amostra de 135 países no período de 1951 até 1990, combinados com os dados 
levantados por Evrensel (2002, p. 570) para os programas implementados entre 1971-1997 em 
países em desenvolvimento e foi complementada com dados dos programas até 2002. 

 

País Acordos 

 
 
 

Brasil 

Início Fim 

1958 
1961 
1965 
1983 
1988 
1992 
1998 

1959 
1962 
1973 
1986 
1990 
1993 
2002 
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Dívida Externa brasileira desde 1956 até 2012 em milhões de dólares e 
apresenta o início sutil do endividamento, cuja tendência seria crescente até o 
ano de 1987. 

 

 
 

Gráfico 01: Dívida Externa, US$ (milhões) 

Fonte: Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de Pagamentos (BCB 
Boletim/BP) 

 

Com a recessão norte-americana que ocorria no mesmo período, o FMI 
passa a exigir a prestação de contas da elevada dívida externa gerada nesse 
governo. O relacionamento se torna mais complicado, uma vez que as metas do 
Fundo não são cumpridas pelo governo JK, levando ao rompimento dessa relação 
em 1959. Nesse momento, as metas estabelecidas pelo fundo colidiam com as 
propostas desenvolvimentistas do governo JK. O crescimento brasileiro, 
entretanto continuou relativamente estável, a uma taxa de 9,4% em 1960. 

Nesse primeiro momento, o não cumprimento dos objetivos propostos 
pelo FMI coincidem com um período relativamente próspero, que seria sucedido 
por uma queda brusca na taxa de crescimento econômica em 1963. Baer (2009), 
afirma que na década de 1960 a economia brasileira começa a perder o seu 
dinamismo. Após um crescimento do PIB real de 8,6% em 1961, ela declinou 
gradativamente até 2,4% em 1965. De acordo com Simonsen (1974), neste 
período o Brasil cresceu a taxas bastante medíocres de seu produto real, numa 
tentativa de equilibrar o balanço de pagamentos. 

Em 1962, os acordos não foram renovados e o Brasil se desvincula do 
programa do FMI. Nesse período, a menor taxa de crescimento econômico 

http://www.bcb.gov.br/
http://www.bcb.gov.br/
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coincide com o momento em que o Brasil deixa de se relacionar com o Fundo, que 
retomaria níveis maiores de crescimento apenas no próximo programa firmado 
em 1965. 

A renegociação da dívida foi paralisada, seguindo até o início do regime 
militar. No governo Castelo Branco, foi reassumido um acordo com o FMI, 
visando financiar e estabelecer o Programa de Ação Econômica do Governo 
(PAEG), que tinha como um dos objetivos centrais combater a inflação. Nesse 
período, a atividade com o Fundo se reinicia com maior intensidade, uma vez que 
diversos acordos de Stand-by foram negociados de 1965 até 1972 (SABAI, 2003). 

Durante os anos dessa próxima interação entre o Brasil e o Fundo, em que 
o país passou a sentir os impactos do elevado ingresso de capitais, a economia 
deixa o crescimento de 2,4% em 1965 experimentando um crescimento de 6,7% 
em 1966 e de 4,2% em 1967. Paralelamente o governo norte americano 
começava a reconhecer seu crescente déficit e sugere ao FMI a criação de uma 
nova moeda internacional. A Guerra do Vietnã se destacava no contexto 
internacional devido aos elevados gastos norte-americanos (que chegaram a 
US$ 6 bilhões em 1969), causando choques no sistema financeiro internacional 
(ALIBER, 1976). 

Durante esse mesmo período, o Brasil esteve sob a tutela do Fundo, 
recebendo empréstimos substanciais. Nos três anos seguintes, com a absorção de 
recursos reais do exterior, o Brasil cresce a uma média de 9,8% entre 1968 e 
1970 (CASTRO; SOUZA, 1985). Em 1969, o governo brasileiro publica os 
excelentes balanços referentes ao exercício de 1968, mostrando as altas taxas de 
crescimento no produto real. Paralelamente, ocorria um aumento nas ações em 
260%, que nos anos seguintes seguiriam em alta, até que em dois anos em meio, 
aumentariam mais de 1700% (SIMONSEN, 1974).  

Esse foi um marco especulativo na história brasileira, levando à euforia, 
que naturalmente seria sucedida por uma depressão. Nesse período, em que 
ocorria o milagre econômico brasileiro, as taxas de crescimento do PIB 
alcançavam valores recordes, que aumentavam progressivamente, desde o 
crescimento de 9,5% em 1969, até 13,97% em 1973. Essas elevadas taxas eram 
explicadas pela melhoria das relações de troca e a contratação de empréstimos 
externos em grande escala (BACHA, 1984).  

O Gráfico 2 representa essa variação real do PIB ao longo dos anos, desde a 
criação do FMI em 1945 até 2012, assim como um destaque para os intervalos 
em que foram implementados os programas de empréstimo condicionados do 
FMI. 
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Gráfico 02: Produto interno bruto (PIB): variação real anual, %. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema de Contas Nacionais 

Referência 2000 (IBGE/SCN 2000 Anual). 
 

Simonsen (1974) aponta que a distribuição de rendas individuais no Brasil 
era bastante desigual em 1970 e que os índices de concentração eram mais 
agudos do que em 1960. As duas grandes questões levantadas sobre o futuro 
dessa década eram: como melhorar a distribuição de renda conservando altas 
taxas de crescimento econômico e como financiar um crescimento do produto 
real na ordem dos 10% anuais, mantendo o equilíbrio do balanço de pagamentos. 
Todavia, essas propensões utópicas não viriam a ser atingidas. 

Nesse momento, o Brasil vivia uma situação de endividamento crescente, 
no qual recorria a diversas maneiras de complementar o financiamento dos 
investimentos internos, através do forte ingresso de capitais estrangeiros, muitos 
originários de empréstimos (SIMONSEN, 1974). É possível verificar no Gráfico 1 a 
significância dos empréstimos tomados ao longo da década de setenta, que seria 
sucedido sempre por dívidas cada vez maiores até o ano de 1987, onde ocorre 
um leve declínio e logo a retomada do endividamento. Esta nova fase na relação 
entre o Brasil e o Fundo interrompe de forma violenta o ciclo de prosperidade 
mundial iniciado em 1950, que marcaria a década de setenta como o início de 
uma profunda depressão nos países industrializados (CERQUEIRA, 1997) 

Com a maior frequência de crises no balanço de pagamentos na década de 
60 e no início da década de 70, o sistema de Bretton Woods começa a ruir. Em 
agosto de 1971, os Estados Unidos anunciam a inconversibilidade do dólar, 
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cortando qualquer relação remanescente entre o dólar e o ouro. Ocorre assim, a 
transição para taxas flutuantes de câmbio, ou seja, quando os Estados Unidos 
abandonam o padrão ouro, o velho sistema de câmbio entra em colapso 
(PRZEWORSKI; VREELAND, 2000). De acordo com Aliber (1976), no biênio de 
1970-1972, o pedido norte-americano prevalece e o FMI passa a produzir e 
adotar a nova moeda internacional, chamada Direitos Especiais de Saque (DES), 
produzindo nesse período dez bilhões de dólares de DES. 

Essa situação de instabilidade viria ser acentuada com a crise mundial de 
matérias-primas, causada em 1973, principalmente pelo Primeiro Choque do 
Petróleo. Em suma, um país que teve seu produto real multiplicado por 2,2 entre 
1964 e 1973, enfrentaria um brusco impacto, causado pela aceleração da dívida 
externa entre 1974 e 1978 (CASTRO; SOUZA, 1985). 

 A alta dos preços de produtos primários surgia como um elemento 
devastador, principalmente nas economias menos dotadas, impossibilitando 
qualquer chance de desenvolvimento estável nos anos seguintes. O sentimento de 
desconfiança generalizado ao longo do mundo serviu como principal motor para 
que a crise monetária global se consolidasse. 

A crise do Petróleo tinha como causa principal o desequilíbrio geográfico 
entre consumo e produção de petróleo, esta última concentrada na mão de sete 
países produtores.  Esses eventos ocasionaram o aumento da dívida externa 
brasileira a níveis inimagináveis (CASTRO; SOUZA, 1985).  

Segundo Cerqueira (1997), os recursos no país destinados a investimentos 
que ingressavam no país no período de 1974 a 1982 somavam, juntamente com o 
dispêndio originário da elevação dos preços de petróleo, cerca de US$ 80 bilhões. 
Em 1979, com a eclosão da Segunda Crise do Petróleo, o governo busca frear o 
crescimento econômico por meio de planos restritivos. 

Assim, entre 1979 e 1983, dezenas de países recorreram ao Fundo 
Monetário Internacional, elevando a dívida dos países em desenvolvimento que 
importavam petróleo de US$ 100 bilhões, para US$ 450 bilhões em 1981 e 
US$ 500 bilhões em 1982. Esse período é visto por alguns autores como a 
retomada da influência do FMI em toda a sua amplitude. Fica evidente que os 
bancos privados já não conseguiriam prover os ajustes necessários para evitar 
que um colapso acontecesse, dando ao FMI a oportunidade de atuar com muito 
mais autonomia e autoridade. O Fundo passa, nesse período, a ter muito mais 
importância na assistência dos países endividados, uma vez que se torna a única 
instituição capaz de implementar políticas de ajuste e estabilização das 
economias em crise. 

De acordo com os Artigos de Acordo do FMI, o propósito dos seus 
programas era prover aos países membros a oportunidade de corrigir 
desequilíbrios em seus balanços de pagamentos sem que isso resultasse em 
medidas destrutivas à prosperidade nacional e internacional. Esse período 
consolida a transição na qual o FMI deixa de ser apenas uma instituição 
reguladora do câmbio e passa a ser uma organização internacional envolvida em 
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diversas políticas nacionais de países em desenvolvimento, particularmente após 
a crise da dívida em 1982 (PRZEWORSKI; VREELAND, 2000). 

Nessa fase, a Moratória do México em 1982 traz mais desconfiança aos 
credores dos países endividados, consolidando a crise internacional. Essa 
situação motiva novos acordos do FMI com o governo brasileiro. Nesse momento, 
o Brasil adota pela primeira vez o programa Extended Fund Facility (EFF), que 
tinha um caráter diferente dos acordos de Stand by, cuja proposta era estabelecer 
programas de curto prazo de um ano, podendo se estender até 3 anos, enquanto 
o EFF tinha como foco ajustes mais profundo e prazos mais longos de duração 
(EVRENSEL, 2002). 

A crise no mercado financeiro internacional afetou o fluxo de recursos 
externos para o Brasil. O governo brasileiro, durante vários anos, optou pela 
captação de poupança externa, frente à reduzida poupança interna nos níveis 
necessários para que o país pudesse enfrentar uma crise dessa dimensão. Em um 
curto prazo de tempo, essa posição se inverteu e o ingresso de recursos passa a 
ser negativo, prejudicando os pagamentos para o exterior. De acordo com Sabai 
(2003), a partir desse período, passa a ser crucial recorrer à assistência de 
grandes bancos internacionais e do FMI. Em 22 de novembro de 1982, o Brasil 
recorre mais uma vez ao Fundo (CERQUEIRA, 1997). 

As instituições financeiras internacionais passaram então a ser 
responsáveis por impor uma disciplina financeira rigorosa aos países 
endividados (MILLET; TOUSSAINT, 2006).  Segundo Castro e Souza (1985), o 
Brasil, assim como muitos outros países tiveram de adotar programas 
condicionais de ajuste, com o objetivo de assimilar a sucessão de choques 
externos ocorridos em 1982. 

Lara Resende (1983) afirma que a extensão e a gravidade do choque 
causado em 1982 pela moratória mexicana foram subestimadas pelos países 
devedores e foi superestimada a capacidade de ajustamento simultâneo a curto 
prazo das economias dos países devedores. O Brasil se encaminhava nesse 
período para uma inadimplência desorganizada, que traria mais custos e a 
possibilidade de uma crise de liquidez e confiança no sistema internacional. 

O Gráfico 3 representa a dívida brasileira em Direitos Especiais de Saque, o 
ativo financeiro que era negociado nos empréstimos do FMI e abrange o período 
1979-2012, tendo como marco inicial a Segunda Crise do Petróleo, que consolida 
a crise mundial e o início de um período de endividamentos estratosféricos. Fica 
evidente no gráfico, a partir de 1979, a crescente dívida brasileira com o Fundo. 
Conforme foi explicado na seção 1, os empréstimos do FMI só são condicionados 
a acordos no caso de ultrapassarem 25% da quota do país devedor. Assim, é 
possível verificar que, nesse período, o Brasil tem suas dívidas inicialmente 
quitadas com o Fundo, mas começa a se endividar gradativamente até que em 
1983, o programa Extend Fund Facility (EFF), que foi negociado em 1982, entra 
em vigor. 
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Gráfico 03: Dívida externa em DES, US$ (milhões). 
Fonte: Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de Pagamentos (BCB 

Boletim/BP). 
 

Conforme pode ser visto no Gráfico 2, a variação do PIB real brasileiro ao 
longo dos anos não está condicionada a movimentos padronizados nos 
momentos em que o Brasil está submetido a um acordo com o Fundo Monetário 
Internacional. Verifica-se que o crescimento brasileiro atinge os valores extremos 
da variação percentual do PIB justamente em anos em que o país está submetido 
a um programa do Fundo. Esses movimentos evidenciam como os programas não 
podem produzir efeitos que condicionem de maneira exclusiva o crescimento 
econômico.  

 Conforme abordado anteriormente, o Brasil experimentava até o 
Primeiro Choque do Petróleo um crescimento substancial, sustentando de 
maneira arriscada com elevados empréstimos externos contraídos pelo governo. 
No primeiro choque, o país sofre uma queda abrupta no crescimento trazido até 
então pelo milagre econômico, passando de 13,97% em 1973 para 5,17% em 
1975. Com o segundo choque internacional em 1979, o crescimento brasileiro 
tem a sua maior queda na história, passando de um crescimento de 9,2% em 
1980 para uma contração de 4,25% em 1981. 

Neste momento, o Brasil realizou uma série de empréstimos de curto-
prazo e no ano de 1983, foi implementado internamente um programa 
econômico que visava diminuir a dependência de financiamentos externos, 
levando a uma redução do crescimento da dívida (CERQUEIRA, 1997). Neste 

http://www.bcb.gov.br/
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mesmo ano, o governo se comprometeu de forma voluntária com o FMI através 
de um programa condicionado ao acordo EFF. Além disso, o país estabeleceu um 
acordo severo com relação aos salários. 

Ainda em 1983, o Banco Central do Brasil firmou um acordo denominado 
Deposit Facility Agreement (DFA) com instituições financeiras externas. As 
negociações que sucederam os anos iniciais da crise envolviam vários bancos 
credores, assim como instituições financeiras internacionais. Em outro projeto 
firmado entre o governo brasileiro e instituições financeiras no exterior, no ano 
de 1984, estabeleceu-se o acordo Credit and Guaranty Agreement (CGA), 
condicionado ao programa EFF do FMI. 

Segundo Baer (2009), mesmo adotando um programa recessivo 
supervisionado pelo FMI, o Brasil passou por diversas negociações, que exigiram 
o envio de sete cartas de intenção ao órgão no período de apenas dois anos, 
estabelecendo objetivos a serem alcançados através desses programas. Todavia, 
as ações do governo não foram capazes de atingir as metas estabelecidas pelas 
cartas.  

Os efeitos dos programas implementados pelo FMI nessa fase mais crítica 
da crise da dívida estão associados principalmente ao equívoco do governo 
brasileiro em imaginar que seria capaz de implementar com êxito as medidas 
contracionistas nos moldes do Fundo. De acordo com Lara Resende (1983), o FMI 
não era capaz de resolver com seus próprios recursos as necessidades de 
financiamento dos grandes países devedores e seus programas acabavam 
funcionando mais como um meio de restaurar a confiança nas fontes privadas de 
financiamento. O Brasil, além de contar com uma redução drástica de seu déficit 
em contas correntes (que não aconteceu), não implementou os programas de 
maneira rígida, usando esses acordos apenas como uma forma de tentar 
reconquistar a confiança do sistema financeiro internacional. 

Dado esse contexto, o Fundo declara mais uma vez que o Brasil não estava 
seguindo os objetivos propostos de maneira satisfatória, levando a uma 
renegociação em 1984. Esse novo acordo visava metas menos restritivas, que 
possibilitaram a efetivação dessas negociações. O período, em que foram 
firmados vários acordos entre o Brasil e o FMI, coincidia com as profundas 
mudanças políticas que ocorriam no país, que abandonava um regime totalitário 
e voltava gradativamente à democracia (SABAI, 2003). O crescimento do PIB real 
ao longo destes anos pode ser resumido em uma expansão de 48% nos anos 
1974-1980, uma queda de 5,1% nos anos de recessão profunda (1981-1983) e 
uma ligeira recuperação em 1986, onde o PIB per capita supera o de 1980 em 
1,7  % (BAER, 2009). 

Esses acontecimentos resultaram na implantação de um novo programa de 
estabilização em fevereiro de 1986, o chamado Plano Cruzado que era, de acordo 
com Bacha (1988), um plano de caráter populista que provocou uma leve 
contenção do aumento da taxa de inflação (que em janeiro deste ano equivalia a 
17,79%), assim como uma relativa estabilização do crescimento econômico. Baer 
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(2009) afirma que a crise do plano teve como foco a saúde das contas externas 
brasileiras, com a evidente evasão de capitais que o país enfrentava. Além da 
reforma monetária, que alterava a unidade do sistema para o cruzado, o plano 
visava conter a elevada inflação. Todavia, esse plano entraria em colapso logo no 
ano seguinte, trazendo de volta uma elevada inflação e um baixíssimo 
crescimento. 

Em fevereiro de 1987 o Governo Sarney decreta a primeira moratória 
externa no Brasil e logo em 1989, ele decreta a segunda. Em ambos os casos, as 
moratórias foram rebatidas com sanções aos créditos anteriormente concedidos 
ao país. Esse período revelou diversas oscilações nas relações com o Fundo, 
principalmente devido ao não cumprimento das metas estabelecidas.  

Após o fracasso do Plano Cruzado, uma série de planos é lançada, 
prioritariamente devido à necessidade de controlar a inflação. Esses novos 
planos de estabilização buscaram, através de uma série de medidas por vezes de 
caráter ortodoxo e outras de caráter heterodoxo, resolver os problemas 
consolidados no país pela crise, entretanto não foram capazes de trazer soluções 
de longo prazo (GREMAUD et al., 2002). Em 1988 é firmado outro acordo de 
Stand by entre o Brasil e o FMI. Neste ano o PIB chegou a contrair 0,06% sendo 
que essa contração chega até 4,35% no ano de 1990, ao fim do acordo.  

O fim da década de oitenta e o início da década seguinte foi marcado por 
uma transição conturbada, na qual a taxa de crescimento despenca de forma 
brusca. Esse período, em que o país se submetia a um programa de ajuste de 
curto prazo, apresenta oscilações no crescimento, cujas justificativas agregavam 
não somente os transtornos causados pelo descomunal déficit comercial, mas 
também pelas cicatrizes crescimento insustentável executado na década anterior. 

No início dos anos 90, o Brasil enfrentou um período de estagnação, no 
qual o PIB real cresceu a taxas anuais insatisfatórias e a inflação se acelerou, 
subindo a níveis assombrosos. Baer (2009) afirma que esses problemas se devem 
principalmente ao mau funcionamento do setor público brasileiro, que não 
aplicou as medidas estruturais de maneira sólida. Além disso, essa fase foi 
caracterizada pela adoção de políticas liberalizantes a partir dos moldes das 
ideias preconizadas pelo Consenso de Washington para os países em 
desenvolvimento. De acordo com Gremaud et al. (2002), essas propostas 
buscavam trazer, a partir  do financiamento por órgãos internacionais (FMI e 
Banco Mundial), maior disciplina fiscal, estabelecimento de taxas de câmbio 
competitivas, desregulamentação, liberalização comercial e financeira, 
privatização, maior abertura ao investimento, entre outras medidas. 

A década de 1990, de acordo com Sabai (2003), foi marcada pela 
implementação de diversos programas do FMI nos países em desenvolvimento, 
cujo objetivo era reforçar a estrutura macroeconômica desses países. Nesse 
momento, configura-se definitivamente o modelo de programas baseados na 
recessão econômica, ajustes estruturais e reformas do Estado, trazendo diversas 
consequências para os países dependentes destes empréstimos. 
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Nesse período, as negociações com o Fundo se mostraram relativamente 
mais fáceis, pois passavam a permitir o acerto com o FMI antes de estabelecer 
acordo com bancos credores.  Essa foi uma diferença significativa com relação à 
década de 80. Todavia, muitas dificuldades internas permaneceram.  

Em 1993, Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda e 
começa a preparar o novo plano de estabilização que seria lançado no fim do ano 
(GREMAUD et al., 2002). Conhecido como Plano Real, trouxe como estratégia uma 
reforma monetária a partir da fixação da taxa de câmbio com o dólar (a chamada 
âncora cambial) forçando a estabilização. Esse plano trouxe a rápida queda da 
taxa de inflação, caindo progressivamente de 14,8% em 1995 até alcançar 1,7% 
em 1998. 

Desde a conclusão em 1990 do programa implementado no fim da década 
de oitenta, o Brasil estava longe das negociações com o FMI. Foi um período de 
relativa recuperação do crescimento, na qual o país chegou a atingir em 1994 um 
crescimento de 5,33%. Todavia, a partir de 1995, Gremaud et al. (2002) afirmam 
que os fundamentos macroeconômicos da economia brasileira gradativamente 
começaram a se deteriorar, guiando a economia para o endividamento externo 
por parte do setor público e do setor privado. 

Apesar da estabilização trazida pelo Plano Real, em dezembro de 1994, o 
México desvaloriza sua moeda levando a uma queda de seu PIB em mais de 5%, 
mergulhando o país em uma nova crise financeira. O Brasil neste momento 
mantinha seu crescimento a níveis relativamente estáveis. Em 1997, a Tailândia 
toma uma decisão similar à do México, desvalorizando também a sua moeda. 
Essa medida, que deu início à Crise monetária no Sudeste Asiático, foi causada 
pela decisão do governo tailandês de tornar o câmbio flutuante. O Brasil, por sua 
vez, encontrava-se até então afastado dos programas do FMI, aos quais não 
recorria desde o início da década. Todavia, neste período a Rússia aplicou um 
default na sua dívida, afetando profundamente a economia brasileira. 

Com as crises da década de noventa, ocorridas no México, Ásia e Rússia, 
muitos países, incluindo o Brasil, precisaram recorrer mais uma vez ao Fundo, 
para negociar acordos de curto prazo sob as condicionalidades estruturais da 
instituição. Os motivos de o Brasil recorrer aos empréstimos da instituição 
internacional iam além da crise internacional, uma vez que o país se encontrava 
na iminência de uma crise cambial. De acordo com Cardoso (2001), a queda do 
real estava associada ao privilégio dado à taxa cambial como ferramenta para 
atingir a estabilidade inflacionária, durante o primeiro governo de FHC. Apesar 
de o Plano Real ter controlado a inflação com relativa rapidez (o que assegurou a 
reeleição do Presidente Fernando Henrique), a taxa de câmbio média real entre 
1994 e 1998 ficou em 31% acima da média dos últimos 14 anos (CARDOSO, 
2001). 

Essa taxa de câmbio supervalorizada prejudicou o setor industrial e levou 
ao aumento do desemprego. Além disso, estimulou o consumo, com o 
crescimento das importações e diminuição da poupança privada. Essa foi a 
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"armadilha do câmbio", ou seja, a sobrevalorização da taxa de câmbio entre julho 
de 1994 e dezembro de 1998, que juntamente com a abertura comercial no início 
dos anos 1990, resultou no crescimento da dívida pública, causado pela elevação 
da taxa de juros doméstica, que visava atrair capital internacional (FERRARI; 
SOBREIRA, 2005). Foi nesse contexto em que estourou a Crise Asiática, 
provocando um abalo nas reservas externas brasileiras. Assim, em dezembro de 
1998, o Brasil estabelece um acordo de Stand by com o Fundo, que seria 
renovado em 2001, devido ao agravamento da crise Argentina e em 2002, 
expirando os prazos desses programas em 2005 (IMF, 2013e).  

Estes acordos estavam vinculados a um auxílio financeiro conhecido como 
Supplemental Reserve Facility (SRF), que foi lançado em 1997 com o intuito de 
financiar países com dificuldades no balanço de pagamentos, que sofriam com a 
perda repentina de confiança e tinha como objetivo emprestar grandes quantias 
no curto-prazo para países em crises financeiras, como a Coréia do Sul, Rússia e 
Brasil (EVRENSEL, 2002).  

Essa dívida teve um aumento extremamente significativo em DES, 
conforme mostra o Gráfico 3. Enquanto que no Gráfico 1, que apresenta a dívida 
externa brasileira, não houve muitas mudanças nesse período, o endividamento 
de maneira exclusiva com o Fundo em DES se mostra pela primeira vez 
extremamente elevado. 

Além disso, esses acordos iniciados em 1998 caracterizaram as últimas 
negociações ocorridas entre o Brasil e o Fundo até hoje. Esses programas eram 
monitorados pelo FMI, visando sempre à adequação às propostas buscadas pela 
instituição. Em janeiro de 1999, com o aumento da perda de reservas do Banco 
Central, adotou-se um sistema de banda cambial, implicando na desvalorização 
do câmbio de 9%. O Gráfico 4 representa uma média da taxa de câmbio comercial 
entre 1993 e 2013. 
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Gráfico 04: Taxa de câmbio comercial para compra: real (R$) / dólar americano 
(US$) – média. 

Fonte: Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de Pagamentos (BCB 
Boletim/BP). 

 

Nesse período, verifica-se a forte desvalorização do real frente ao dólar 
ocorrida ao longo do governo FHC, que ao chegar ao ano do fim do programa de 
Stand by, experimenta uma mudança nesse cenário, conforme evidencia o gráfico. 
O crescimento econômico por sua vez, que atingia taxas próximas de zero não foi 
afetado de maneira tão intensa quanto no período da crise da dívida. Embora o 
Brasil estivesse submetido aos programas do FMI (que tinham grande influência 
sobre as medidas restritivas tomadas pelo governo FHC naquela época) não 
ocorreram mudanças bruscas na mesma medida dos choques no crescimento na 
década de oitenta. 

Os últimos contatos para programas estruturais entre o Brasil e a 
instituição se dão em 2005, quando a dívida com o FMI finalmente é quitada. No 
Gráfico 3, é possível verificar o momento em que a brusca dívida em DES com o 
Fundo é zerada. Em 2009, entretanto, Países dos BRICS11 se comprometem a 
disponibilizar recursos mediante a compra de notas promissórias (Direito 
Especial de Saque) do FMI. China oferece a compra de US$ 50 bilhões, Brasil, 
Rússia e Índia US$ 10 bilhões cada (BRICS POLICY CENTER, 2011). O 
posicionamento brasileiro frente aos BRICS nessa época explica essa medida 
tomada como um meio de contribuir com as políticas de auxílio do FMI que levou 
à tomada de DES que é apresentada no gráfico. 

 

                                                           
11 BRICS é um acrônimo cunhado inicialmente pelo economista inglês Jim O`Neill para definir o grupo 
político de cooperação de países formado pelo Brasil, Rússia Índia, China e posteriormente pela África do 
Sul. 

http://www.bcb.gov.br/
http://www.bcb.gov.br/
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5. Conclusão 
 

O Brasil apresentou, desde a criação do Fundo Monetário Internacional, 
várias configurações que contextualizaram as mais diversas taxas de crescimento, 
atingindo desde a contração de 4,35% em 1990, até o ápice de crescimento de 
13,97% em 1973. Essa brusca diferença é apenas um breve resumo da 
diversidade de governos, políticas, decisões e fatos que percorrem a história do 
Brasil e do mundo.  

Os principais programas de empréstimos adotados no Brasil aconteceram 
em períodos críticos, com a finalidade de superar não somente dificuldades no 
balanço de pagamentos, mas também com o objetivo de estabilizar estrutural e 
macroeconomicamente o país. Percebe-se que em todos os momentos em que o 
país estava submetido a um desses programas, as taxas analisadas se 
comportaram de maneira disforme, sem um padrão específico, como é possível 
perceber no Gráfico 2, que apresenta a variação real anual do Produto Interno 
Bruto (o principal indicador de crescimento econômico para esse trabalho).  

O primeiro e o segundo empréstimo (1958-1959 e 1961-1962) coincidem 
com um momento de redução do crescimento econômico. O terceiro programa de 
empréstimo (1965-1973) apresenta significativas oscilações, que englobam 
aspectos políticos e mudanças de governo no país, sucedidas pelo período de 
súbito crescimento econômico, associado ao elevado crescimento da dívida 
externa do país. O quarto empréstimo (1983-1986), que vem logo após o período 
de profunda recessão causado pela Segunda Crise do Petróleo apresenta uma 
recuperação significativa do crescimento, mas que logo seria frustrada pela 
moratória brasileira que levou o país ao quinto empréstimo (1988-1990), onde o 
baixo crescimento resulta por fim na sua maior contração, em 1990. Em 1992 
vem o sexto empréstimo, que apresenta até o fim deste acordo (1993) um 
crescimento significativo, sustentado até 1997, ano em que ocorre a Crise 
Asiática, promovendo mais uma devastadora diminuição do crescimento no país. 
O último empréstimo tomado pelo Brasil (1998-2002) foi responsável pela 
relativa recuperação de seu crescimento até a década seguinte, em que as 
relações com o Fundo se encerram, permanecendo assim até a atualidade. 

Este estudo cuidadoso das diferentes taxas de crescimento durante os 
períodos em que ocorriam os programas de empréstimos deve considerar 
também outros aspectos que extrapolam os efeitos econômicos. Além disso, as 
condicionalidades impostas pelos programas do FMI são certamente o principal 
vetor desses efeitos. 

Ao analisarem-se outros elementos importantes, percebem-se os 
diferentes tipos de canais pelo qual as condicionalidades do FMI podem trazer 
efeitos negativos aos países submetidos aos seus programas. Um exemplo é o 
Risco Moral que pode ser atribuído aos programas do FMI, durante a 
implementação destes no Brasil, que conforme afirmado por Dreher (2006), pode 
criar incentivos para que os dirigentes do país governem de maneira 
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inconsequente, dado o incentivo do empréstimo como uma garantia financeira (o 
que aconteceu durante o período do chamado milagre econômico). Mikesell 
(2001), por sua vez apresenta outros fatores que acabam não sendo 
considerados no estudo do crescimento econômico, como o caso da crise do 
início da década de 90, no qual os empréstimos cedidos ao Brasil com a finalidade 
de socorrer os credores estrangeiros acabou por provocar um efeito inverso, 
gerando crises subsequentes. Esses exemplos evidenciam como as decisões 
governamentais podem ter uma participação negativa nos efeitos econômicos 
gerados durante os programas do FMI. 

Por outro lado, considerar que os programas de empréstimos do FMI 
causaram de maneira individual quaisquer efeitos no crescimento econômico 
brasileiro também não está correto. Esses movimentos da variação da taxa de 
crescimento ajudam a perceber como em diversos momentos os programas 
foram essenciais para que o Brasil recuperasse ou mantivesse seu crescimento 
(mesmo que de maneira insustentável em alguns momentos, como o período 
1965-1973), todavia estavam sempre associados à contextualização política do 
país e do mundo. Muitas vezes, períodos de pleno crescimento foram podados 
por crises internacionais e isso, somado à insustentabilidade econômica do país 
(fato ocorrido em diversos momentos), resultou nas variadas consequências 
analisadas ao longo do trabalho. 

Dessa forma, conclui-se deste trabalho, que os programas do FMI afetaram 
o crescimento econômico no Brasil de maneira sempre complementar. O 
crescimento do país, que muitas vezes foi explicado pelo contexto externo, 
favorecido por elevados empréstimos e entrada de capital teve em vários 
momentos a participação do Fundo, através dos seus programas. Por outro lado, 
os momentos de contração, nos quais as políticas adotadas estavam vinculadas às 
condicionalidades impostas pelo FMI, evidenciam como essa relação não é 
unidirecional.  

Essa análise evidencia por fim como a definição desses efeitos ainda é um 
campo a ser vastamente explorado, devido à sua variedade de possibilidades de 
análises e interpretações dos dados. O relacionamento por vezes conturbado 
entre o Brasil e o Fundo mostra como períodos de crescimento e de contração 
não são o suficiente para concluir quando será a próxima negociação ou mesmo 
se ela vai ocorrer. Todavia, é possível perceber que caso essa o país venha a 
recorrer novamente aos empréstimos do FMI, o crescimento dificilmente será 
determinado exclusivamente pelas ações restritivas impostas pelas 
condicionalidades do Fundo ou somente por ações tomadas pelo governo. 
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Introdução  

Economistas há muito argumentam que transferir o decision-making do 
setor público para o menor nível possível de governança, levando em conta a 
internalização das externalidades e economias de escala, leva a decisões que 
refletem melhor as preferências e necessidades dos constituintes, aumentando 
assim a eficiência. Por outro lado, está sendo cada vez mais claro que a 
descentralização pode introduzir novos custos que, sem um comprometimento 
crível, podem minar os benefícios providos (OATES, 1999). Isso se dá 
essencialmente pela descentralização de autoridades fiscais e políticas, o que 
poderia criar oportunidades para comportamento oportunista entre governos e 
governantes locais. 

Nos países desenvolvidos há uma larga experiência com governança 
descentralizada, fenômeno esse só recentemente seguido por países em 
desenvolvimento. No entanto, a experiência não é idêntica em ambos os casos. Os 
desafios enfrentados por esses países em desenvolvimento são amplamente mais 
árduos, muito por conta das instituições necessárias para uma descentralização 
proveitosa estarem menos consolidadas (OATES, 1999).  

A responsabilidade fiscal é, talvez, o maior desafio para esses países em 
processo de estruturação de suas organizações federais descentralizadas. Países 
descentralizados tendem a ter um setor público, ceteris paribus, menos inclinado 
a um comprometimento com o balanço das contas públicas, pois os governos 
subnacionais podem ser mais suscetíveis a colocar os interesses de suas 
jurisdições e seus constituintes acima dos interesses da nação como um todo 
(HAGEN, 2005). Faz-se necessária uma configuração para alinhar esses 
interesses, que se estrutura em instituições formais, em essência observada na 
organização política e fiscal, e determinantes informais, como expectativas e 
comportamento.  

Isso, no debate acerca de orçamentos balanceados de governos 
subnacionais, se traduz na busca de restrição de orçamento “dura”, sendo ideais 
para uma administração de recursos públicos prudente. 

Uma restrição antagônica, a restrição de orçamento leve, pode ser definida 
como a circunstância onde uma entidade não tem ex ante uma matriz funcional 
de recursos fixos e escassos com que ela deve operar. Kornai (1979) foi o 
primeiro a introduzir esse termo, em um estudo dos problemas nas economias 
planificadas socialistas, mas com possibilidade de utilização dos resultados mais 
amplamente no comportamento paternalista do estado sobre as unidades 
econômicas, como empresas estatais e privadas, organizações sem fins-lucrativos 
e famílias.  

Posteriormente o termo foi integralizado na literatura de finanças 
públicas, na definição de imbalanços fiscais de governos subnacionais sob 
contexto de incentivos institucionais distorcidos. Quando o governo central 
eventualmente financia mais dos gastos subnacionais do que havia se 
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comprometido, por exemplo, esse compartilhamento de custos não planejado 
resulta em uma externalidade que inclina o comportamento de governos 
subnacionais ao endividamento excessivo. No entanto, é importante diferenciar 
que o financiamento adicional de um governo subnacional não necessariamente 
implica em uma restrição orçamentária leve, mas sim a expectativa dele, como 
aponta Dewatripoint e Maskin (1995).  

Por ser um problema de comprometimento, quando introduzida no âmbito 
do setor público, a discussão de restrições de orçamento duras ou leves tem 
novos panoramas a serem considerados. Quando um governo local exaure 
recursos públicos em algum projeto ineficiente e fica sem possibilidade de 
manter pacientes no hospital público, por exemplo, sem contração de dívida 
excessiva ou transferências adicionais, é viável pensar que mesmo um governo 
central com comprometimento crível de não transferência adicional e sem 
histórico de bailouts estará inclinado a assim fazer, pelo próprio caráter “público” 
do setor público, com objetivos de interesse coletivo.  

Outro aspecto são as externalidades de déficits fiscais persistentes de um 
governo subnacional para outras jurisdições. Wildasin (1997) mostra como o 
centro pode escolher socorrer ex post uma unidade subnacional se a persistência 
de seu stress fiscal abrir espaço para impactos negativos em outras jurisdições. 
Suas conclusões retomam que uma descentralização fiscal efetiva requer uma 
estrutura institucional que minimize esses efeitos perversos.  

Por isso, se o governo central é suficientemente desinteressado no 
desempenho fiscal local e consegue alcançar a difícil tarefa de comprometimento 
indiscutível a não se envolver, uma autonomia ampla é garantida que alinha os 
incentivos a uma responsabilidade fiscal efetiva. Mas nos casos majoritários em 
que isso não pode ser estabelecido, uma expectativa de transferência ex post vai 
existir mesmo sem um histórico de ocorrências. Sendo iniciado aí o cerne do 
argumento para a utilização de limitações por lei de déficits e empréstimos de 
governos subnacionais – algo a princípio contraditório com a noção purista de 
aumento da autonomia descentralizada na construção teórica do federalismo 
fiscal. 

Assim, procura-se conseguir desenvolver neste trabalho um contraponto 
literário, e, posteriormente, empírico, que norteie as viabilidades para o exercício 
da disciplina fiscal de mercado, assim como a resolução da sua principal questão, 
a de momentos de insolubilidade municipal. 

 Os capítulos se dividem em quatro, além da introdução. O capítulo 2 
apresenta os vetores do debate acerca das estruturas das instituições fiscais e 
políticas que formam os incentivos e crenças dos governos locais, delimitando os 
regimes de restrição de orçamento que impelem ou não a uma compatibilização 
dos orçamentos públicos dessas jurisdições. No capítulo 3 são apresentados os 
mecanismos de controle efetivo, dependentes das instituições, sob os quais a 
responsabilidade fiscal de um governo local se norteia, radicado nos regimes de 
disciplina fiscal por mercado e suas necessidades de organizações internas para 
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eficiência. No capítulo 4 são apresentadas as características sobre as quais opera 
o mercado de títulos municipais americanos, dando enfoque nos meios práticos 
utilizados por esse país para fazer valer a responsabilidade fiscal por operações 
de mercado, e a descoberta, aplicabilidade e desenvolvimento do importante 
instrumento de falência municipal. O último capítulo traz as considerações finais. 

 

1. Um insight nas Instituições 
 

Na literatura do federalismo fiscal, a análise de eficiência alocativa de 
recursos públicos nas relações interjurisdicionais é uma abordagem recorrente. 
Tiebout (1956), em seu artigo referência de provisões públicas locais, demonstra 
que governos estritamente “egoístas” provêm bens e serviços públicos de forma 
eficiente. Porém, o modelo incorre em condições restritas, como a alta 
mobilidade de residentes subnacionalmente, famílias com informação perfeita, 
mobilidade sem custo, e, por fim, competição interjurisdicional.  Além disso, para 
que os recursos sejam alocados de forma eficiente, deve ser considerado que os 
custos e externalidades sejam completamente internalizados na jurisdição em 
questão (OATES, 1999). Caso os custos sociais não sejam internalizados 
completamente, significa que ocorre um excesso da provisão ou serviço, em 
comparação a níveis eficientes; se os benefícios, por sua vez, não conseguem ser 
internalizados, há uma provisão inferior subótima.  

A relevância para o contexto desse estudo se dá pela ótica dos efeitos de 
transbordamento ou as externalidades não se restringirem a uma análise 
puramente alocativa. No contexto da responsabilidade fiscal dos governos 
subnacionais, a transposição de custos de problemas orçamentários para 
jurisdições distintas e não residentes podem ser entendidas como falhas de 
internalização das suas decisões fiscais públicas. Por isso existe a necessidade de 
salvaguardas institucionais (INMAN, 2001). 

Em uma abordagem inicial, as formas que estão arquitetadas as relações 
intergovernamentais fiscais têm papel fundamental na determinação da 
promoção da responsabilidade fiscal subnacional (RODDEN, 2002). Isso se 
manifesta principalmente na forma que são estruturadas as transferências 
intergovernamentais, na habilidade de governos locais de responderem as 
demandas de seus constituintes utilizando suas bases tributárias locais ao invés 
de se basear em transferências do governo central, e na atribuição de papéis bem 
definidos para os níveis de governo. 

A ideia que justifica o uso tradicional de transferências 
intergovernamentais para jurisdições subnacionais é a de eficiência e 
redistribuição. É central a sua importância para superar problemas de 
externalidades e desigualdade em qualquer concepção normativa de um governo 
multinível. A eficiência no caso orçamentário específico, além das internalizações 
já mencionadas, se manifesta no fim dos gaps fiscais dos governos subnacionais. 
Algo que, não necessariamente, implica na necessidade de transferências, dada a 
existência de possibilidade de (1) realocação de autonomia sobre o aumento dos 
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recursos auferidos localmente por tributação; (2) realocação de autonomia de 
gastos para o governo central; ou, intuitivamente, por (3) diminuição dos gastos 
públicos locais e aumento das receitas locais (BIRD; SMART, 2002). No entanto, 
na maioria dos países, como mostra Boadway e Hobson (1993), a 
incompatibilidade entre competências tributárias e gastos atribuídos a diferentes 
níveis de governo, em especial os locais, requer um papel para as transferências 
intergovernamentais serem realizadas. Em um cenário em que transferências de 
outros níveis de governo não existissem, e uma jurisdição tivesse que se financiar 
inteiramente por si própria, o governo local cumpriria a função de governo 
nacional independente ao invés de um ente federado, sendo irracional pensar em 
bailouts, por exemplo. 

O problema insurge quando, na ausência das condições ideais que 
norteariam um padrão de transferência ótimo, sem preceitos de estabilidade e 
flexibilidade da mesma, e com um governo central sujeito a conflitos políticos e 
rent-seeking, imbalanços verticais surgem justamente pelas transferências. O 
imbalanço orçamentário por transferências intergovernamentais é um dos 
principais pilares dos problemas de comprometimento. Também por ser um 
componente federativo latente e dependente de deliberação política, as 
transferências comumente ofertam benefícios concentrados financiados por 
recursos nacionais. Isso faz com que haja uma distorção, argumenta Rodden 
(2002), das percepções dos governos locais sobre os níveis de gastos públicos 
sustentáveis, sendo um desafio para a garantia da responsabilidade fiscal. 

Borge e Rattso (1998) também sublinham que, a não ser que as 
transferências intergovernamentais verticais sejam bastante independentes das 
escolhas das jurisdições a recebê-las, existe um problema de risco moral na 
relação. Os oficiais públicos subnacionais têm incentivos inadequados com os 
quais levariam a exagerar custos ou expandir programas além de suas 
capacidades, para incentivar o influxo maior de transferências – transferindo 
assim seus custos para outras jurisdições.  

Se um governo subnacional, sob novo ângulo, for incapaz de manter o 
orçamento balanceado por rigidez institucional ou intervencionismo central 
forte, como quando existem limites severos a sua capacidade de tributação e 
autonomia, em casos adversos de choques a jurisdição sofre por pouca ou 
nenhuma flexibilidade para aumentar receitas. Isso também gera incentivos 
perversos, pois cria uma dependência por transferências que inibe a 
responsabilidade do governo local, criando grupos de pressão, tanto civis quanto 
públicos, que focam esforços em clamor de uma ação do governo central, que 
certamente terá recursos para resolução dos problemas, à custa de todos, 
dificultando assim o accountability do governo local em questão (MELLO JR, 
2000).  

Governos locais em um federalismo fiscal dependente de transferências 
intergovernamentais, conclui-se, têm tendência a serem menos responsáveis 
fiscalmente. Isso, a início, pode ser contraditório, dado a existência de restrições 
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de orçamento leves em um contexto de condições “duras” de autonomia fiscal, 
mas que na verdade só reforça a noção da importância de instituições formais 
nos determinantes para controle de orçamento subnacional. 

No Brasil, as transferências intergovernamentais são utilizadas em grande 
volume, sendo um elemento central do sistema de relações federativas. Dentre 
aquelas sem vínculo a uma finalidade específica, as chamadas transferências 
incondicionais, pode-se separar as realizadas no âmbito brasileiro em dois 
grandes grupos: as redistributivas e as devolutivas.  

Sendo estabelecidas através de fórmulas adequadas, com critérios 
definidos como renda per capita, população, entre outras características 
relevantes da jurisdição, as transferências redistributivas brasileiras tem como 
exemplos clássicos o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de 
Participação dos Municípios (CRFB, 1988). É válido intuir que a 
incondicionalidade na tarefa redistributiva das transferências 
intergovernamentais brasileiras podem apresentar os problemas de 
comprometimento já apontados, como a expansão mais que proporcional do 
gasto público subnacional, a deterioração da qualidade desse gasto e o 
desestímulo a arrecadação tributária local (MENDES; MIRANDA; BLANCO, 2008).  

Existe uma vasta evidência empírica de que o Fundo de Participação dos 
Estados corrobora com um fraco esforço fiscal dos estados (RIBEIRO, 2008), 
inibindo o exercício da potencialidade tributária em suas jurisdições. As 
modificações nas normas vigentes ainda são relativamente inflexíveis, dada que é 
uma prerrogativa instituída constitucionalmente. A dificuldade de remediar esse 
alívio fiscal sem riscos, que não alinha aos governos subnacionais a exploração 
eficiente de suas bases tributárias, no entanto, pode ter um lado positivo, pois 
inibe os recursos de serem disputados por pressões políticas. Em especial por 
conta de o modelo vigente dificultar o accountability, dado que as populações dos 
estados e municípios desvinculam a origem dos recursos do esforço tributário 
próprio (MENDES et al, 2008). 

No caso das transferências de caráter devolutivo, a justificativa se baseia 
no preceito de que instituições mais centralizadas têm ganhos de eficiência no 
exercício da arrecadação, em comparação com instituições tributárias 
descentralizadas mais deficitárias ou inexistentes (OATES, 1999; AFONSO; 
ARAÚJO, 2000). Diminui-se a possibilidade do contribuinte se locomover na 
tentativa de evasão fiscal, a fiscalização é facilitada, os custos incorridos para 
cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes são reduzidos, e 
pode facilitar a internalização das externalidades relativo as fronteiras 
jurisdicionais. No entanto, isso vem a despeito de um desequilíbrio vertical, que é 
solucionado pelas transferências de caráter devolutivo, com a distribuição 
valendo-se de onde ocorreu a arrecadação, levando em conta fatores 
demográficos e socioeconômicos (MENDES et al, 2008). É o caso do parcial (pois 
destina uma porcentagem a propósitos redistributivos) do repasse do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto Territorial Rural 
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pela União. Também são resilientes a ingerência política, dado a relativa 
inflexibilidade da legislação que a institui.  

A análise de transferências intergovernamentais também não pode ignorar 
a realidade da dimensão política. No Brasil, isso se radica na forma como se 
estrutura o presidencialismo de coalizão. Pode ser necessário, por exemplo, 
transferir recursos para jurisdições que de fato não precisam delas, por razões 
como manter funcional um governo local aliado, para conseguir apoio para 
deliberações nacionais, para manter empregos para apoiadores locais, ou por 
vários outros motivos possíveis. Transferências totalmente discricionárias e que 
simplesmente financiam déficits locais são invariavelmente ruins (BIRD; SMART, 
2002). Além de criar restrições de orçamento leves, encorajando um 
comportamento fiscal irresponsável, alocam recursos que poderiam ser 
canalizados para cobrir regiões com mais importantes gaps fiscais, entrando em 
conflito com o próprio propósito das transferências intergovernamentais e do 
papel social do setor público.  

Por fim, na volta a construção teórica pura, o enfoque nas atribuições de 
competências e responsabilidades nacionais uniformes aos governos locais é 
essencial à análise institucional. O governo de uma nacionalidade pode ser 
incapaz de resistir a demandas de bailout em fracassos na provisão de serviços 
com circunscrição nacional, como pensões (WEBB, 2004). É intuitivo concluir 
que a transposição de custos e déficits de uma jurisdição para todas as outras é 
menos provável de ocorrer se o governo central não estiver envolvido na 
provisão de bens e serviços públicos puramente locais. 

Além das instituições fiscais norteadas pelas relações 
intergovernamentais, a posição dos governos subnacionais em relação a 
restrições orçamentárias leves causadas pelo design federativo está 
intrinsecamente relacionada às instituições políticas em sua essência. Vários 
fatores podem minar a credibilidade do governo central de não prover bailouts, 
como a organização horizontal do governo central e os incentivos que norteiam 
legisladores e o executivo (RODDEN, 2002). O governo central será impelido a 
interferir em problemas fiscais de governos subnacionais se tiver fortes 
incentivos eleitorais para favorecer constituintes e unidades econômicas locais 
em detrimento disperso de constituintes nacionais.  

Em uma análise sistêmica, Hagen (2005) reforça que sistemas eleitorais 
que favorecem o accountability pessoal dão aos eleitores oportunidades de 
recompensar representantes pela canalização de recursos públicos nacionais em 
sua direção. Se o esforço individual do representante é mais levado em conta que 
a média de esforço partidário, cada político terá mais incentivos para lutar por 
políticas que beneficiam seus constituintes e sua base eleitoral, canalizando 
recursos públicos em transferências intergovernamentais discricionárias.  

No processo de eleições locais, as regras eleitorais de um sistema de 
pluralidade eleitoral onde um “vencedor ganha tudo”, vinculado a uma maioria 
relativa de eleitores, tende a fazer representantes públicos se focarem em 
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distritos eleitorais específicos, muitas vezes por uma plataforma focada em suas 
demandas locais, incluindo a de casos onde a necessidade são bailouts. Em 
contraste, um sistema proporcional, usualmente utilizado no sentido de cadeiras 
ganhas dependentes do número de votos, força candidatos a beneficiarem grupos 
maiores, diminuindo a concentração de busca por benefícios locais através de 
recursos nacionais (PERSSON; TABELLINI, 1999). É importante ressaltar que 
nenhum desses modelos inibe o problema de interesses subnacionais 
interferirem na economia política dos balanços fiscais horizontais. 

Em vários casos analisados pela literatura, governos locais fiscalmente 
irresponsáveis obtém bailouts por influência no parlamento nacional, troca de 
votos entre representantes ou ameaças de vetos políticos em proposições não 
relacionadas às questões fiscais locais em disputa (WEBB, 2003; MCCARTEN, 
2003). Em síntese, a política que o governo central está submetido altera a 
percepção dos governos locais dos compromissos de restrições de orçamento 
duras, dando espaço para possíveis oportunismos em casos de problemas fiscais 
advindos de irresponsabilidade na administração dos orçamentos. 
 

2. Além das instituições 
  

O comportamento dos governos subnacionais também é moldado por 
atores que participam e determinam as decisões locais, incluindo credores, 
unidades econômicas privadas e eleitores. Em condições institucionais 
majoritariamente favoráveis, esses atores pressionam o governo local para se 
comportar com prudência, propiciando o cenário de restrições de orçamento 
duras. Acabam, assim, se inserindo em uma lógica de mercado e se comportando 
como meios disciplinadores. 

Em essência, os mercados de crédito são os principais meios nesse âmbito 
com os quais a responsabilidade fiscal se solidifica no comportamento de 
governos subnacionais. É o que se chamou na literatura de finanças bancárias de 
“hipótese de disciplina de mercado”, posteriormente expandida para análise de 
balanços fiscais de entes federais e países dentro de uma união monetária.  

As jurisdições, assim, operariam quase como agentes privados nesses 
mercados de crédito. Esse modelo de disciplina assume a forma do aumento dos 
custos de empréstimo, representados majoritariamente pelas taxas de juros, de 
um governo subnacional operando em déficits excessivos. Se esses déficits se 
tornarem persistentes, os custos subiriam de forma crescente até, 
eventualmente, a jurisdição em questão ser negada acesso futuro a crédito 
adicional. O aumento do custo de empréstimo, junto com a ameaça da 
disponibilidade do crédito, proveria então ao governo os incentivos necessários 
para corrigir um comportamento fiscal irresponsável (BISHOP; DAMRAU; 
MILLER, 1989; BAYOUMI; GOLDSTEIN; WOGLOM, 1995). As avaliações de 
crédito, ao resumir essas respostas de mercado, também proveriam sinais 
importantes para eleitores sobre o desempenho do governo em questão.  
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A disciplina de mercado, então, implicaria que o comportamento do 
tomador de empréstimo é sustentável, que segue um curso de ação continuada 
onde não terá eventualmente que dar calote sobre suas obrigações ou fazer 
mudanças drásticas em suas políticas (HORNE, 1988). É válido notar que a 
sustentabilidade da dívida não é um requerimento tão ambicioso quanto os 
gastos dos recursos serem ótimos, onde haveria de ser satisfeito problemas de 
externalidades fiscais e outras distorções já abordadas neste estudo.  

Além das instituições fiscais e políticas bem alinhadas e desenvolvidas, 
onde não se manifeste problemas de comprometimento que prejudiquem o 
comportamento dos governos locais abrindo espaço para expectativas de 
financiamentos e bailouts, a eficiência efetiva dos mercados de crédito possui 
outras pré-condições para desempenhar sua função restritiva e disciplinadora de 
desempenho fiscal. Intuitivamente, os próprios mercados de capitais precisam 
estar suficientemente desenvolvidos (LANE, 1993). Nos países onde os mesmos 
são incipientes, como o Brasil, o principal acesso a crédito se torna o governo 
central – como bancos de desenvolvimento e mecanismos de empréstimos 
internos. Sendo esse o caso, o empréstimo e o serviço das dívidas viram reféns da 
política e de taxas não competitivas, o que inerentemente tende a causar uma 
restrição de orçamento leve e não promover a responsabilidade fiscal. Além de, 
como aponta Rodden (2002), empréstimos a governos subnacionais tenderem a 
continuar a despeito de um mau desempenho fiscal, dificultando uma avaliação 
de crédito desagregada e local, tendo em vista que irá refletir a viabilidade de 
crédito ao setor público como um todo.  

Além de desenvolvidos, o meio de fazer com que jurisdições enfrentem 
custos insustentáveis de crédito quando não mantém uma disciplina fiscal 
sustentável é através de mercados de crédito livres e abertos (LANE, 1993). Caso 
contrário, onde os mercados são “cativos”, os emprestadores podem não ter 
muitas alternativas a não ser o tomador de empréstimos em questão – o governo 
subnacional. A liberdade dos mercados de crédito também impede o fenômeno 
de controle de capitais, onde o governo local aumenta sua dívida sem sofrer um 
aumento das taxas de juros, utilizando suas prerrogativas governamentais para 
limitar que os emprestadores busquem alternativas em outras jurisdições 
(GRILLI; MILESI-FERRETTI, 1995). Se regulações interferem na liberdade desses 
mercados, sobre outro ângulo, e limitam instituições financeiras em particular 
ainda não promovendo a competitividade, dando benefícios a alguns 
emprestadores, isso pode comprometer a identificação de prudência desses 
meios intermediários através do mercado e minar ainda mais o meio através do 
qual a disciplina de mercado se efetiva.  

Outro requerimento em que está condicionada a efetividade da disciplina 
de mercado é a capacidade de obter informação transparente acerca da dívida 
efetiva dos governos locais que tomam empréstimos (LANE, 1993). Existem 
problemas metodológicos acerca da forma que se escolhe mensurar a dívida 
desses governos, problemas exacerbados pela prática comum dos mesmos de 
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incorrer a obrigações a parte do balanço, ou a chamada contabilidade criativa 
(BLEGER; CHEATY, 1991). Muito disso se dá quando o orçamento já é sujeito à 
restrição legal, ou passa pela observação de um eleitorado particularmente 
preocupado. Isso, obviamente, dificulta a disciplina de mercado por não 
incorporar de fato os custos do empréstimo em resposta ao status da dívida do 
tomador.  

Como condição básica para a estrutura da disciplina funcionar, os 
governos subnacionais devem, por fim, responder aos sinais providos pelo 
mercado. A ideia de que os governos se comportariam como agentes racionais, 
respondendo a aumento dos custos de crédito pela redução de empréstimos até 
voltar a um caminho sustentável, pode não se verificar em alguns casos 
específicos (PURDUM, 1992), em especial pela visão de curto prazo inerente do 
sistema eleitoral que rege as escolhas das representações públicas subnacionais, 
e seus compromissos partidários ou de coalizão, que podem comprometer o 
gasto público a despeito da dívida ou dos custos de financiamento (ROUBINI; 
SACHS, 1989).  

No entanto, essas imperfeições abordadas na literatura de public choice 
podem afetar a disciplina de mercado somente de ser efetivada da forma 
proporcional e gradual em que se baseia. Mesmo com essas imperfeições, 
eventualmente, o caráter exclusivo, de suspensão de crédito adicional, obrigaria 
os governos a resolverem seus problemas fiscais ou reconciliarem interesses com 
os credores. Em contraste com essas possibilidades mais extremas, Bayoumi, 
Goldstein e Woglom (1995), em um estudo com dados dos títulos municipais dos 
estados americanos, mostra que os mercados de crédito de fato resultam em 
contenção gradual amplamente consistente da tomada de empréstimo de 
governos subnacionais, satisfazendo as visões mais otimistas do regime de 
disciplina fiscal em questão.  

Onde as condições para a disciplina de mercado não são satisfeitas, em que 
as bases institucionais tanto políticas quanto fiscais para evitar expectativas de 
bailouts e financiamentos fora da matriz de recurso entendida ex-ante não são 
críveis, ou em que os mercados de crédito não são desenvolvidos e abertos, ou 
em que as informações do orçamento público não são transparentes e 
sistemáticas, ou em que o governo subnacional não responda racionalmente aos 
incentivos de mercado, pode haver espaço para um controle mais direto ou 
supervisão pelos braços legais do aparato público, por meio de legislação.  

No entanto, o primeiro argumento contrário intuitivo é a de que as 
condições que minam a possibilidade de efetivo aproveitamento da disciplina 
fiscal por mercado também frustram controle direto. Por exemplo, um governo 
com desequilíbrios fiscais recorrentes, sem transparência e adepto de 
contabilidade criativa, sem respostas racionais a restrições institucionais, 
provavelmente tenderia a contornar quaisquer limites legais diretos sobre o 
déficit e seu balanço fiscal. O default de Nova Iorque de 1974 pode ser um 
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exemplo disso, onde tomou forma apesar de exigências de orçamento balanceado 
constitucionais (GRAMLICH, 1976). 

Essa é uma das razões pelas qual Bishop, Damrau, e Miller (1989), entre 
outros autores, argumentam que coordenação e restrições legais não são uma 
alternativa à disciplina fiscal de mercado, mas um complemento que fortalece as 
forças de mercado. A tentativa de garantia de responsabilidade fiscal meramente 
por movimentos legais, ignorando as forças de mercados, tem em si um design 
institucional que favorece restrições de orçamento leves, gerando incentivos 
perversos para expectativas que se movem na direção oposta das de um governo 
fiscalmente responsável. 

 

3. O mercado de títulos público americano 
 

No Brasil, o mercado de títulos públicos estaduais e municipais é pouco 
desenvolvido e composto basicamente de emissão de títulos com o objetivo de 
renegociar a dívida antiga (ARAÚJO, 2002), existindo uma tendência para uma 
forte redução no tamanho desse mercado.  Isso, a início, por conta da emissão de 
títulos públicos necessitarem da autorização do Senado Federal, com parecer do 
Banco Central do Brasil, bem como autorização legislativa do governo 
subnacional em questão, e pelo leilão de títulos, em determinação do Conselho 
Monetário Nacional (Resolução nº 1778/90), restringir o acesso aos títulos a 
instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central. Isso impede pessoas físicas e jurídicas não financeiras de adquirirem 
títulos públicos diretamente do mercado, uma vez que os recursos dessas 
pessoas não possuem poder liberatório para compra direta (GIAMBIAGI, 2008). O 
investimento individual representa uma grande fatia dos mercados de crédito 
americanos. Essa rigidez positivada, que representa uma parte das restrições ao 
mercado de títulos públicos subnacionais brasileiros, em complemento com o 
problema institucional, limita bastante a instauração de uma disciplina de 
mercado completa. 

 O financiamento de governos locais americanos, estaduais e municipais, 
em contraste, sempre foi historicamente pautado pelo pilar dos mercados de 
crédito. A receita que os governos subnacionais não auferem por intermédio de 
tributação de seus constituintes e transferências intergovernamentais de 
relações previamente acordadas é obtida através da forma de empréstimos pelo 
mercado de títulos, muito utilizados para a construção de portos, estádios, 
sistema de telefonia, pontes, entre outros.  Os títulos também são isentos de 
impostos federais, o que os fazem ser negociados a taxas inferiores a de títulos 
privados, economizando recursos para os governos locais (HILLHOUSE, 1975).  

A principal divisão desses títulos se faz entre títulos de renda e títulos de 
obrigação geral (idem, 1975). Os títulos de renda são aqueles emitidos onde o 
pagamento do seu principal e os juros é submetido somente ao que foi 
empregado os recursos em que o empréstimo foi tomado pela emissão, sendo 
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usualmente utilizado em bens tarifados, ou privados, de consumo rival e 
exclusivo.  Os títulos de obrigação geral são garantidos pelo poder da entidade 
que realiza o empréstimo de receita e taxação, sendo os mais seguros e 
populares, e os que representam melhor a construção teórica da disciplina de 
mercado promovendo a responsabilidade fiscal.   

As agências de classificação de risco de títulos municipais também são 
latentes e com mercado desenvolvido por todo os Estados Unidos. Elas 
funcionam como principais facilitadoras da colocação de títulos municipais no 
mercado. As agências resumem seus métodos de classificação dos títulos de 
obrigação geral essencialmente na avaliação do nível de endividamento, e sua 
sustentabilidade, e dos níveis de carga fiscal sobre os constituintes da jurisdição, 
e sua sustentabilidade (HILLHOUSE, 1975). As avaliações de títulos de renda são 
relativas e dependem de cada projeto de capital proposto pela jurisdição em 
questão.  

A tabela 1.1 apresenta as diversas classificações de risco apresentadas 
pelas quatro principais agências de avaliação de risco. 

  
 

Moody’s 
 

S&P 
 

Fitch 
 

Duff & 
Phelps 

Significado 
da 

Segurança 
dos Títulos 

Aaa AAA AAA AAA Superior 
Aa AA AA AA Alta 
A A A A Adequada 

Baa BBB BBB BBB Médio Baixo 
Ba BB BB BB Incerto 
B B B B Risco 

Caa CCC CCC CCC Alto Risco 
 

Tabela 1.1: Classificação de Títulos por Agências 
Fonte: Zipf, Robert, 1995.  

 

Como desenvolve Blanco, Brennan e Marsh (2005), pode se simplificar que 
governos locais emissores de título, em geral, consideram prioridade a 
classificação de suas emissões como adequadas a superiores, em especial pois 
abaixa o custo do empréstimo e altera significativamente a demanda. 

As vendas dos títulos de obrigação geral se dão pela veiculação por parte 
do governo local emissor em periódicos financeiros, anunciando o valor da 
venda, o prazo de maturação, a finalidade da emissão, dentre outras informações. 
As firmas então se estabelecem para compra, muitas vezes em consórcio, onde 
são escolhidas para o negócio essencialmente em termos da menor taxa de juros 
para o emissor. Usualmente, depois de estabelecido o contrato, as firmas vendem 
para outras firmas, instituições e o público em geral.  
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No entanto, é importante notar que a ação de governos subnacionais na 
operação em mercados de crédito essencialmente privados não é análoga à 
operação de agentes privados. Em essência por que em casos de problemas 
fiscais endêmicos em que o governo não for capaz de honrar suas dívidas, sob 
instituições políticas e fiscais corretamente alinhadas, os interesses dos credores 
entram em conflito com os interesses de todos os constituintes. Como os meios 
de uma jurisdição auferir sua receita não são ativos, como no caso de entidades 
privadas, e sim os impostos auferidos de constituintes e propriedades e 
transferências intergovernamentais, um procedimento padrão de falência para 
um governo local não faria sentido (OATES, 1999). 

O problema central dos governos municipais na atuação no mercado de 
crédito privado advém dessa inadimplência, ou da concretização daquilo que as 
agências de riscos avaliam rotineiramente como pior possibilidade: o gap fiscal 
insustentável dos governos com suas obrigações contratuais. Quaisquer formas 
de resolução desse impasse orçamentário através de instrumentos fiscais 
verticais alocariam os problemas institucionais de expectativa e comportamento 
mencionados na seção dois desse trabalho, dando precedente para 
comportamentos igualmente irresponsáveis fiscalmente em períodos 
posteriores. E, como é claro, uma jurisdição falida não pode ser simplesmente 
dissolvida e suas propriedades públicas vendidas. Os governos locais exercem 
serviços de caráter essencial dos quais não se pode parar.  

Em detalhe, existem problemas inerentes em todos os principais pontos 
pelos quais se radicam as resoluções de falências de entidades privadas em 
relação à falência municipal, que ao longo da história de consolidação da 
legislação de falência municipal dos Estados Unidos foram atentadas e discutidas 
por tribunais regionais, estaduais e pela Suprema Corte. É possível sintetizar as 
jurisprudências fiscais subnacionais americanas, apresentadas ostensivamente 
no livro de Andursky e Gillete (1992), Municipal Debt Finance Law: Theory and 
Practice. Podem ser essencialmente organizadas e sintetizadas em confiscos e 
tomadas legais: 

 

1. A tomada de propriedade, remédio comumente usado na falência 
privada, em que os credores confiscam as propriedades dos 
devedores e as vendem para fazer frente à dívida: solução nunca 
permitida por uma corte norte americana, que entendia que uma 
propriedade pública era dedicada ao público e não poderia ser usada 
de outra forma, se não por autorização legislativa. 

2. A tomada de rendas futuras dos munícipios, em decorrência dos 
impostos a serem recebidos: a Suprema Corte decidiu que, antes de 
um imposto ser coletado, ele não possui nenhum dos elementos de 
uma propriedade para que possa ser confiscado ou utilizado para o 
pagamento de dívidas.  
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3. A tomada de propriedades privadas da jurisdição, sob a ideia de que 
é apropriado confiscar dos cidadãos da jurisdição que são 
beneficiários dos gastos de sua administração: nenhuma corte ou 
tribunal americano em sua história decidiu que a propriedade 
privada de um indivíduo poderia ser tomada para pagar os débitos 
de entidades públicas, uma vez que isso seria uma violação 
constitucional basilar. 

4. Supervisão judicial dos assuntos financeiros do Município em 
questão, os credores desejavam que a corte supervisionasse a 
administração do município com problemas financeiros: o judiciário 
entendeu que isso estaria infringindo os princípios do federalismo 
americano e da separação de poderes. Essa jurisprudência só afirma 
o cerne da questão, que é a de que legalmente falando os governos 
locais de jurisdições possuem autonomia constitucional para gastar 
recursos conforme aprouver, mesmo que isso seja em detrimento de 
não pagar os credores. No entanto, os custos econômicos de ter um 
calote efetivo e sem negociação é o fim de possibilidade de crédito 
privado para o munícipio, isso em um provável longo horizonte de 
tempo. 

 

As questões de falências municipais foram um grande problema de 
proporções quantitativas no início da década de 1930 nos Estados Unidos. O que 
foi intensificado, na época, pela já mencionada ausência de meios institucionais 
de resolução do impasse2. As municipalidades teriam que obter consenso de 
todos os seus credores por intermédio de negociação para conseguir ajustes ou 
refinanciamento das dívidas. Não existiam meios para compelir uma minoria de 
credores a concordar com um plano acordado nem se a maioria dos credores e o 
governo falido em questão aceitassem. 

Henry W. Lehman (1950), em The Federal Municipal Bankruptcy Act, p. 
242, alude a questão: 

 

“ ra quase impossível obter o consentimento de todos os 
credores para qualquer plano. A falta de algum poder legal 
de compulsão encorajou a prática de indivíduos ou grupos 
comprarem títulos depreciados de uma localidade em 
falência e tentando, através de veto a qualquer plano de 
ajuste, realizar um lucro substancial. A dificuldade de 
localizar todos os credores também constituiu um sério 
obstáculo para a obtenção de um consentimento 

 

Sob a legislação vigente, além disso, qualquer detentor de 
títulos de uma jurisdição ou unidade federativa com poder 
de tributação em falência tinha o direito legal por mandado 

                                                           
2
Tradução própria 
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de requerer que a mesma aumentasse os impostos com o 
único propósito de pagar as dívidas ao credor em questão. 
Os mandados eram, ainda, decididos sem referência aos 
direitos de outros credores ou ao problema da dívida em sua 
completude.  Eles meramente determinavam de forma 
unilateral os direitos dos credores individuais e do governo 
devedor em questão. Tais padrões levavam a depreciação do 
valor das propriedades na jurisdição e causavam ainda mais 
depreciação nas receitas do governo. Uma falência municipal 
comumente levava a uma longa série de ações judiciais 
amargas, prejudiciais para a comunidade e improdutivas na 
arrecadação de recursos para pagar os credores.”² 

 

A crise impeliu uma estrutura institucional legal que posteriormente 
culminou na integralização de um capítulo de falências municipais dentro das 
Leis de Falência dos Estados Unidos.  

 O capítulo 9 é uma legislação única, projetada para ajudar uma unidade 
municipal e os seus credores durante os trâmites e conflitos do processo de 
falência. Seu propósito básico é fornecer um meio pelo qual ajustes financeiros e 
orçamentários subnacionais ocorram com aprovação da maioria, mas não 
necessariamente de todos os credores.  

Como sintetiza Hempel (1973), o ajuste financeiro deve ser colocado em 
uma petição com aprovação de credores que juntos detém pelo menos 51% dos 
títulos afetados pelo plano e apresentados a corte com a jurisprudência 
competente, que vai ou aprovar ou negar a petição. Se for aprovada como 
preenchida, a jurisdição mobiliza recursos, e uma ordem ocorre estabelecendo 
um local e data para audiência. Provisão é feita para informar de fato todos os 
credores, para o preenchimento de respostas de qualquer credor com objeções, e 
para ouvir quaisquer outros pontos pertinentes à questão. Depois das audiências 
apropriadas, o tribunal confirma um plano de composição que foi aceito pelos 
credores de no mínimo dois terços do valor total de todas as reivindicações 
permitidas pela corte de todos os credores afetados por esse plano, que seguirá 
em efeito. 

 É válido ressaltar que a lei de falência para os municípios foi feita com o 
intuito de ser o último recurso adotado pelas municipalidades com problemas 
fiscais. Não é a inconveniência do pagamento, mas sua impossibilidade que deve 
ser negociada (McCONNEL, 1993).  É, também, um modelo que passou a ser 
muito utilizado além das fronteiras americanas, por ser uma solução institucional 
legal que resolve um dos poucos problemas inerentes que a disciplina fiscal 
radicada no mercado pode se manifestar. 
 

5. Considerações Finais 
 

Quando os movimentos para descentralização fiscal se expandiram no 
mundo, e os núcleos de governança descentralizados ganharam espaço e 
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autonomia em novos contextos organizacionais, pouco se sabia acerca da 
complexidade que essa movimentação traria consigo. O que se sabia era que a 
importância crescente de governos locais para a provisão de matérias públicas, e 
a importância de serviços locais para o desempenho da economia nacional como 
um todo, estava levando todos a repensar e reexaminar como as alocações 
eficientes se organizavam nesse federalismo ascendente.  

Quando se percebeu que as perspectivas eram boas, surgiram aqueles 
apontando custos que, invariavelmente, podem ser traduzidos em organizações 
institucionais de incentivos mais diversamente perversos. E foi só assim que a 
literatura do tema da segunda metade do século XX pode propiciar uma expansão 
tão forte dos determinantes do equilíbrio das finanças públicas, a busca por 
balanços orçamentários, em governos locais inseridos na dinâmica federativa. 
Mas a análise não se limita a funcionalidades meramente técnicas, mas a 
importância do significado do federalismo de forma ampla. 

As estruturas interjurisdicionais e de governos com núcleos diversos, 
intercalados por competências distintas, mas fundamentalmente integradas, em 
um contexto democrático que se valoriza a participação política desses núcleos 
descentralizados em todos os níveis de governança, exprimem relações onde nem 
sempre as consequências são definidas pelas intenções, ou os incentivos 
definidos pela boa vontade, ou a mudança radicada por movimentos únicos de 
indivíduos.  

Um federalismo fiscal na acepção plena do termo necessita de 
apropriações globais, que mexam com os incentivos, matéria-prima das ciências 
econômicas, e os façam suficientemente inclinados a um bem comum. Que 
norteiem as ações de indivíduos para resultados virtuosos de autodeterminação 
e autossuperação.  

Enquanto a governança de homens benevolentes e com informação 
perfeita não está no âmbito dos pressupostos realistas, a importância de instituir 
paradigmas de governos responsáveis com as contas públicas é de enorme 
tamanho. Não só pelas consequências macroestruturais de irresponsabilidades 
dispersas, ou por resultados mais ineficientes e escassos de provisões públicas, 
promoção do bem estar e viabilização de desenvolvimento e oportunidades 
econômicas, mas pela alocação do indivíduo e os seus recursos tributados 
fazerem valer a estrutura muitas vezes extrativa dos governos existentes. 

A economia no setor público observada nos Estados Unidos da América no 
último século é vista por muitos como um sistema federal que, sob vários 
aspectos, estabeleceu com sucesso um princípio de disciplina fiscal para seus 
governos locais, tanto municipais quando estaduais. Ainda assim, mesmo lá 
existem exemplos históricos e contemporâneos que demonstram o quão frágil 
estabelecer uma restrição orçamentária dura aos seus governos subnacionais 
pode ser. Afinal, a busca pela responsabilidade fiscal é necessária, mas não é uma 
tarefa fácil. 
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Resumo 
 
Procura-se analisar a forma como a alocação de slots é feita no mercado aéreo 
brasileiro. Os slots são autorizações de pouso e decolagem necessárias para que 
empresas aéreas operem em alguns aeroportos. É um sistema utilizado para 
alocar a escassez de infraestrutura nos aeroportos mais movimentados. Por 
serem considerados insumos essenciais para que as empresas possam operar nos 
principais aeroportos, sua alocação eficiente é fundamental para que haja 
concorrência no mercado. Este artigo apresenta as atuais regras de alocação de 
slots no Brasil, assim como uma proposta elaborada com a finalidade de 
substituir a legislação vigente. Ainda, são apresentados dois mecanismos de 
mercado que poderiam ser utilizados na alocação brasileira: o mercado 
secundário de slots e o leilão de slots. 
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1. Introdução 
 

O transporte aéreo no Brasil é uma indústria que faz parte da vida de 
milhões de pessoas. Além disso, é um insumo produtivo da grande maioria das 
empresas, sendo necessário para transporte de funcionários em diversas 
situações. Sendo assim, seu desenvolvimento é estratégico para que o país 
continue a crescer. Porém, sua importância não é só econômica. Permite a 
integração de todo o território, inclusive da região amazônica, onde a locomoção 
terrestre é muito difícil e o transporte fluvial demanda bastante tempo. Oliveira 
(2009) afirma, além disso, que o transporte aéreo tem grande efeito 
transbordamento – spillover effects, dado por meio de impactos indiretos3.   

 O transporte aéreo é caracterizado por alta elasticidade renda da 
demanda. Dessa forma, devido ao intenso crescimento da economia, à melhoria 
na distribuição de renda e o aumento da concorrência proporcionado pela 
desregulamentação implementada4, o setor teve forte incremento nos últimos 
anos. A demanda doméstica do transporte aéreo de passageiros foi recorde em 
2012 e mais do que triplicou nos últimos dez anos, com alta de 234% entre os 
anos de 2003 e 2012 e com crescimento médio de 14,35% ao ano no período. No 
mesmo período, o crescimento médio da economia brasileira foi de 3,85% ao ano 
e o da população foi de 1% ao ano. Em outras palavras, o crescimento médio 
anual do transporte aéreo doméstico representou mais de 3,5 vezes o 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e mais de 14 vezes o 
crescimento da população (ANAC, 2013). 

Além disso, observou-se intenso ganho de eficiência, em que se verifica um 
maior número de viagens por aeronave e também maior taxa de ocupação. Isso 
ajuda a explicar a redução real no preço das passagens nas últimas décadas. 
Ademais, houve avanço institucional com a criação da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) em 2005, autarquia com a função de regular e fiscalizar as 
atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária.  

Nos últimos anos, com o desenvolvimento do sistema de hub-and-spoke5, o 
problema de falta de capacidade operacional se agravou nos principais 
aeroportos (OLIVEIRA, 2009).  

                                                           
3 São os efeitos gerados pelas empresas prestadoras de serviços paras as firmas diretamente 
envolvidas com o aeroporto (OLIVEIRA, 2009). 
4 O mercado aéreo brasileiro encontra-se sob o regime de livre concorrência, havendo liberdade para 
que as empresas entrem no mercado e ofertem serviços de transporte de passageiros e carga em 
quaisquer linhas aéreas, observada exclusivamente a capacidade operacional de cada aeroporto e as 
normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Ainda, há liberdade tarifária. 
5 Visando à maior racionalização, empresas aéreas atribuem a um ou mais aeroportos de sua malha – 
os chamados hubs - a função de centro de conexões. Os demais aeroportos de sua malha serão os 
spokes. Assim, os voos dessas empresas passarão por esses aeroportos, seja porque estes são destinos 
finais, seja porque será feita conexão para outro voo. Com todos os aeroportos interligados, aumenta-
se o número de interconexões na malha e a oferta de voos das companhias aéreas (OLIVEIRA, 2009). 
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Apesar dessa importância para a economia e dos avanços obtidos, esse 
setor, assim como vários outros, tem gargalos de infraestrutura, que impedem 
aumentar ainda mais seu progresso. Isso se deve à inadequada gestão dos 
aeroportos do país - feita na maioria das localidades pela Infraero, caracterizada 
pelo atraso de obras, entraves burocráticos e falta de recursos necessários.  

Estudo do IPEA (2011), evidencia que o prazo de execução de uma obra de 
infraestrutura no Brasil pelo governo é de cerca de 92 meses, abrangendo 
elaboração do projeto, liberação de licença ambiental, licitação e obras – não 
considerando intervenções do TCU, que não têm limite de tempo de duração. 
Portanto, a expansão das instalações dos aeroportos não acompanha o 
crescimento da demanda. Dessa forma, essa rigidez na oferta de infraestruturas 
proporciona piores serviços para os usuários e diversos custos. Ainda, estima-se 
que em 2010 os custos de atraso foram de aproximadamente R$1 bilhão.  

O mercado brasileiro também é caracterizado pela dominância de duas 
empresas, Gol e TAM, que juntas em 2012 foram responsáveis por 69,8% do 
transporte de passageiros pagantes, enquanto a Azul teve participação de 11,4% 
(ANAC, 2013). Isso sem considerar que no final do ano a Webjet foi incorporada 
pela Gol, o que pode ter contribuído para aumentar a concentração. Dessa forma, 
há grandes chances de exercício de poder de mercado por essas empresas. 

Para tentar solucionar o problema de escassez de infraestrutura 
aeroportuária, foi adotado no fim da década de 1960 na Europa e nos Estados 
Unidos, primeiro país a sofrer do problema de falta de capacidade, o sistema de 
slots.  Consiste em uma autorização de pouso e decolagem necessária para que 
uma empresa possa utilizar o espaço de um aeroporto. Um slot concede a uma 
empresa permissão para que ela possa decolar ou pousar em um aeroporto em 
determinado horário. Portanto, para que uma companhia aérea opere um voo 
entre dois aeroportos coordenados6, é necessário que ela possua um slot no 
aeroporto de partida e outro no de chegada.  

Menaz e Matthews (2008) diferenciam dois problemas de falta de 
infraestrutura: escassez e congestionamento. Este é causado pela falta de regras 
para limitar e organizar o uso da infraestrutura aeroportuária, enquanto aquele a 
escassez é justamente a falta de capacidade aeroportuária para suprir a demanda 
de uso das empresas. O sistema de slots serve para regular essa escassez de 
estrutura do aeroporto. 

Existem diversas formas de alocação de slots. A mais utilizada para a 
alocação é feita por meio de mecanismos administrativos. É usada nos Estados 
Unidos, União Europeia e no Brasil. Existem outras formas que utilizam práticas 
de mercado para fazer a distribuição de slots, porém que são ainda pouco usadas.  

                                                           
6 É um aeroporto que está sujeito ao sistema de slots. Pode ser totalmente parcialmente saturado, em 
que não há disponibilidade de horários nos horários de pico, mas que há em outras partes do dia de 
menor demanda. Um aeroporto totalmente saturado não tem horários disponíveis em nenhum 
horário do dia. No Brasil, apenas Congonhas se encaixa nesta classificação (MODENA, 2011). 



PET Economia - 35 anos 

199 

Apesar de o mercado brasileiro permitir a livre entrada de novas 
empresas, porém para que estas tenham acesso aos principais aeroportos, em 
que funciona o sistema de slots, é preciso que elas tenham acesso a slots. 
Portanto, a regulação adequada da distribuição destes é de fundamental 
importância para que se possibilite a entrada de novas empresas e haja 
concorrência no transporte aéreo. 

Este trabalho objetiva analisar as atuais regras de alocação de slots 
aeroportuários no Brasil, assim como examinar uma proposta de substituição da 
legislação vigente. Ainda, abordar-se-ão duas formas de distribuição desses 
recursos que utilizam práticas de mercado.  

Além da introdução e da conclusão, o trabalho desenvolve mais três 
seções. Na próxima seção, introduz-se o conceito de slots aeroportuários e 
abordam-se a legislação vigente e uma proposta da ANAC para substituir as 
atuais regras. Nas duas seções subsequentes à introdução conceitual, abordam-se 
duas formas de alocação: o mercado secundário e o leilão de slots, 
respectivamente. 
  

2. Conceito de Slot 
 

Há três elementos principais na análise do problema de falta de 
infraestrutura aeroportuária: terminal de passageiros, pátio de aeronaves e 
pistas de pouso.  O problema mais latente ao redor do mundo geralmente é a 
incapacidade de aumentar o sistema de pistas. Isso se deve à dificuldade de obter 
licenças ambientais que permitam essas obras, falta de espaço7, entre outros 
fatores (MODENA, 2011). O aeroporto do Congonhas é um exemplo claro da 
incapacidade de expansão do sistema de pistas. Para que uma obra desse tipo 
pudesse ocorrer, seriam necessárias desapropriações com o pagamento de 
indenizações, o que tornaria custoso e trabalhoso o processo. No Brasil, em 
muitos casos, o principal fator limitante é o tamanho dos terminais de embarque 
e desembarque. Apesar de as obras nestes forem mais fáceis e mais baratas de 
serem realizadas quando comparadas a construção ou ampliação de novas pistas, 
somam-se as dificuldades a burocracia e lentidão dos investimentos da Infraero8. 

Existem duas abordagens principais na conceituação de slot aeroportuário. 
O conceito norte-americano considera é um horário de pouso e decolagem 
associado ao problema de incapacidade operacional da pista (GILLEN, 2008).  Por 
outro lado, a abordagem europeia considera outros fatores na definição desse 
conceito. Segundo esta, slot aeroportuário é um método para solucionar 

                                                           
7 Grande parte dos aeroportos foi construída longe do centro das cidades, porém com o crescimento 
destas, os aeroportos foram incorporados. Assim, perdeu-se o espaço livre para expansão. 
8 A Infraero é uma empresa pública que até então era a única responsável pela administração dos 
principais aeroportos do país. Incluíam-se os aeroportos de Brasília, Congonhas, Guarulhos, Confins e 
Viracopos. Porém, em 2012 e 2013, foram feitas rodadas em que eles foram concedidos à iniciativa 
privada. Atualmente a Infraero possui 49% nos consórcios vencedores dessas concessões. 
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problemas em aeroportos com problemas na pista, mas em um conjunto de 
outros fatores também: banheiros, balcões de check-in, terminal de embarque, 
pátio de aeronaves, entre outros. Além disso, na Europa, onde há movimento 
mais intenso de aeronaves, considera-se o espaço aéreo como um dos fatores 
limitantes ao aumento operacional dos aeroportos. 

 

3. Regulação de slots no Brasil 
 
O Brasil passou por reformas de liberalização na década de 1990 em 

vários setores, incluindo no transporte aéreo por meio da Política de 
Flexibilização da Aviação Comercial, após um longo período caracterizado pela 
intensa intervenção do Estado e por competição controlada. 

A fase mais representativa da era de regulação estrita do setor foi de 1968 
a 1986, na qual foram implementadas, além de ações de regulação propriamente 
ditos, políticas desenvolvimentistas. Como  o transporte aéreo é considerado um 
insumo essencial para o crescimento econômico, o governo aplicou naquela 
época a política industrial de pick winners – escolha de campeãs nacionais -, cujo 
objetivo era proteger um setor nascente, mas também induzir vantagens 
competitivas onde havia potencial de economias de escala. Dessa forma, foi 
repassada a quatro companhias nacionais por meio do Decreto 72.898, de 9 de 
outubro de 1973. 

 
A partir da publicação deste Decreto, fica concedido, pelo 
prazo de 15 (quinze) anos, às empresas de transporte aéreo 
Viação Aérea Riograndense S.A. (VARIG), Viação Aérea São 
Paulo S.A. (VASP), Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S.A. e 
Transbrasil S.A. Linhas Aéreas, o direito de executar o 
serviço aéreo de transporte regular de passageiros, carga e 
mala postal, independente de pedido. (Decreto 72.898, de 9 
de outubro de 1973. Disposições Transitórias, artigo n. 15) 
(OLIVEIRA, 2009) 

 
Além disso, foram designadas cinco empresas para realizar o transporte 

regional de passageiros no Brasil: Nordeste Linhas Aéreas (Região Nordeste e 
parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo), Rio-Sul Serviços Aéreos 
(Região Sul e parte dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo), 
TABA transportes Aéreos (Região Norte), TAM Transportes Aéreos (estado do 
Mato Grosso do Sul e parte dos estados do Mato Grosso e de São Paulo) e VOTEC 
Serviços Aéreos (Estado de Goiás, parte dos estados do Pará e do Maranhão, o 
Triângulo Mineiro e o Distrito Federal) (OLIVEIRA, 2009). 

O mercado aéreo brasileiro, após a desregulamentação do setor e a criação 
da ANAC, consagrou os princípios de liberdade de operação e liberdade tarifária. 
O Decreto 5.731, de 20 de março de 2006, que dispões sobre a instalação, a 
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estrutura organizacional da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) deixa claro 
a postura mais liberal do mercado de transporte aéreo brasileiro: 

 
“Art. 10.  a regulação dos serviços aéreos, a atuação da 
ANAC visará especialmente a: I – assegurar às empresas 
brasileiras de transporte aéreo regular a exploração de 
quaisquer linhas aéreas domésticas, observadas, 
exclusivamente, as condicionantes do sistema de controle do 
espaço aéreo, a capacidade operacional de cada aeroporto e 
as normas regulamentares de prestação de serviço 
adequado”  

 
Apesar de o mercado de transporte aéreo não ser perfeitamente 

contestável9, há liberdade para operação de novas empresas desde que sejam 
respeitadas certas restrições, especialmente da capacidade aeroportuária.  

Nos aeroportos do país que utilizam o sistema de slots para se operar é 
necessário que uma empresa possua slots. Para que valham os princípios 
liberalizantes, para que haja contestabilidade e a fim de que novas empresas 
tenham a possibilidade de operar, criando um mercado competitivo, é necessária 
adequada distribuição dos slots. 

Devido à importância dessa alocação, esta foi a primeira matéria que 
recebeu legislação específica. Por meio da Resolução 2/2006, estabeleceram-se 
os parâmetros da alocação de slots no Brasil. Porém, trata apenas da distribuição 
dos slots disponíveis, ou seja, aqueles que não estão sendo utilizados pelas 
empresas. Houve apenas uma experiência de aplicação da regra de alocação 
dessa resolução, que o ocorreu no aeroporto de Congonhas em 2010 (MODENA, 
2011). 

Adota tacitamente o princípio de grandfather rights, em que as empresas 
incumbentes – empresas já atuando no mercado – têm direito a manter um slot 
desde que se respeitem certas regras de uso conhecidas com use it or lose it. Essa 
regra estabelece como mínimo 80% de uso trimestral de um slot. Ainda, não pode 
haver interrupção do uso por mais de trinta dias contínuos (MODENA, 2011).  

Para que sejam distribuídos os slots disponíveis foram criadas duas grades 
de alocação. Uma para empresas incumbentes, que receberão 80% dos slots a 
serem distribuídos, e outra para entrantes, que receberão os 20% restantes.  

                                                           
9  A Teoria dos Mercados Contestáveis, desenvolvida por William Baumol (1982), define 
contestabilidade como uma situação em que o provedor de um serviço encara uma ameaça que 
considera crível de competição. Dessa forma, a crença na livre entrada e saída de empresas, isto é, 
possíveis competidores, seriam capazes de evitar comportamento abusivo das empresas 
incumbentes. Não se considera possível perfeita contestabilidade no mercado de transporte aéreo por 
este, mesmo em mercados mais liberais, colocar barreiras à entradas de novas empresas por causa de 
fatores como escassez de infraestrutura. Porém, mesmo não sendo perfeito, elevado grau de 
contestabilidade é necessário para evitar o uso de poder de mercado pelas empresas. 
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O artigo 6º da Resolução 2/2006 da ANAC estabelece as etapas da 
distribuição:  

Art. 6º O sistema de rodízio de alocação de slots em 
aeroporto coordenado será implantado pela ANAC por 
intermédio de processo administrativo específico que terá 
cinco fases:  
I - a primeira fase, destinada à convocação das 
concessionárias para participarem do processo 
administrativo de alocação dos pares de slots;  
II - a segunda fase, destinada ao sorteio das posições iniciais 
que cada concessionária ocupará na respectiva grade de 
rodízio;  
III - a terceira fase, destinada à escolha, pelas 
concessionárias, de cada par de slot disponível para 
alocação, observada a ordem de precedência decorrente da 
posição ocupada na respectiva grade de rodízio;  
IV - a quarta fase, destinada ao exame e julgamento da 
documentação de habilitação;  
V - a quinta fase, destinada à deliberação da Diretoria 
Colegiada da ANAC quanto à adjudicação e homologação do 
resultado do julgamento da habilitação.  
 

Os slots que sobrarem em uma grade serão disponibilizados na outra. 
Permite-se a troca de slots, um a um, porém não é permitida a venda. Ainda, não 
prevê mecanismos de mercado de alocação inicial de slots, que serão vistos mais 
à frente.  

Modena (2011) destaca o veto do Presidente da República ao sancionar a 
lei de criação da ANAC. Segundo o autor, pretendia-se consagrar na lei o princípio 
de grandfather rights, criando barreira à atuação regulatória da autarquia. Os 
slots seriam tratados como direito adquirido das empresas em operação na 
época, dificultando o acesso aos aeroportos pelas entrantes e reduzindo a 
isonomia no mercado. 

Entretanto, percebe-se que essa forma de alocação não está sendo 
eficiente no sentido de permitir a entrada de novas empresas e de aumentar a 
competitividade. Na verdade, vem fechando o mercado para novas empresas.  
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Gráfico 01: Dados de Share de Slots (Decolagens Regulares) em Congonhas. 
Fonte: Fraga e Oliveira (2009) 

 

Observando esse gráfico, nota-se que a participação de companhias 
menores vem caindo com o passar dos anos. Além disso, houve aumento da 
concentração no duopólio desse aeroporto. Duopólio que anteriormente era 
formado pela TAM e pela VARIG, após a compra desta pela Gol, é atualmente 
formado pela Gol e pela TAM. Ainda, nos últimos anos, houve a compra da 
Pantanal pela TAM e da Webjet pela Gol, impactando ainda mais o mercado. 

Oliveira e Fraga (2009) destacam em seu trabalho que a dominância do 
duopólio é praticamente estável, apenas diminuindo entre 2003 e 2005, quando a 
VARIG e a TAM anunciaram o code share10 de seus voos. Em muitas rotas 
similares das duas companhias, houve a união dos voos. Dessa forma, reduz-se o 
número total de operações das duas, o que abriu espaço para a Gol, que 
conseguiu ganhar bastante espaço no mercado. Entretanto, o duopólio retorna 
depois de 2005 após a incorporação da VARIG pela Gol. 

                                                           
10 Corresponde a compartilhamento de voos entre duas ou mais empresas. O voo opera sob o código 
das parceiras. O objetivo é oferecer mais voos do que se poderia isoladamente. No caso do code share 
entre essas duas empresas brasileiras, ele foi anunciado como parte do processo de fusão que as 
companhias negociavam na época.  
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Portanto, o gráfico mostram elevada concentração dos slots e a 
necessidade de aumentar a contestabilidade do mercado aéreo brasileiro. 
 

2.1. Proposta de resolução da ANAC para alocação de slots no Brasil  
 

Foi colocada em discussão em 2013 uma proposta de resolução11 da ANAC 
com objetivo de substituir a Resolução 2/2006 da própria ANAC, que dispõe 
sobre as regras para alocação de slots. Como já visto, a atual resolução não vem 
tendo eficácia em melhorar a contestabilidade e a concorrência no mercado 
aéreo brasileiro.  

A Resolução 2/2006 dispõe apenas sobre a alocação de slots disponíveis, 
preservando tacitamente o direito de grandfather rights. Porém, tratar apenas de 
slots disponíveis tem efeito limitado nos principais aeroportos do país. No caso 
de Congonhas, existem poucos slots disponíveis, geralmente em horários em que 
não há grande demanda por voos. 

O foco de atuação da regra atual são os serviços aéreos regulares 
domésticos de passageiros. Dessa forma, não é prevista a distribuição de slots 
para serviços aéreos regulares internacionais, serviços não regulares e serviços 
cargueiros (ANAC, 2013). A proposta amplia a atuação das regras de alocação de 
slots justamente para preencher essas lacunas. 

A atual legislação estabelece um critério fixo para a classificação das 
empresas como entrantes. Além disso, o percentual de slots que serão reservados 
a essas empresas também é fixo. Atualmente há duas grades de rodízio, uma para 
incumbentes, que recebem 80% dos slots disponíveis, e outra para as entrantes, 
recebendo 20%. O projeto propõe que ambos os critérios não sejam fixos, mas 
ajustados de acordo com a situação de contestabilidade e concentração de cada 
aeroporto que utiliza o sistema de slots. Ainda, privilegia as entrantes por alocar 
primeiramente a elas os slots disponíveis, de acordo com um percentual mínimo 
a ser estabelecido a cada aeroporto (ANAC, 2013).  

Para evitar comportamentos oportunistas, a proposta, para efeitos de 
classificação entre atuantes e entrantes, utiliza o conceito de grupo econômico12. 
Então, por exemplo, TAM e Pantanal fariam parte de um mesmo grupo, assim 
como VARIG e Gol. 

Ademais, a proposta permite que empresas aéreas ainda em fase de 
constituição possam participar dos processos de alocação. Dessa forma, elas 
poderiam iniciar suas operações com voos para os principais aeroportos do país. 

Além disso, a resolução vigente estabelece apenas a regularidade como 
parâmetro de eficiência operacional. Segundo as regras de uso, as empresas 

                                                           
11 Essa proposta está disponível no site da ANAC (http://www.anac.gov.br/). 
12 Denominação que se dá a um conjunto de empresas que tem parte da sua gestão comum, estejam 
elas ligadas por administração ou controle por pessoa física ou jurídica. 
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devem ter uso trimestral mínimo de 80%13 e não podem deixar de utilizar o slot 
por mais de trinta dias contínuos. A proposta incorpora a pontualidade como 
outro critério de eficiência. Caso não atinja o percentual mínimo de regularidade 
e pontualidade, a companhia aérea perderia o slot para a próxima temporada 
(ANAC, 2013).  

Ainda, a proposta divide o ano em dois períodos de coordenação. Em cada 
um deles seriam analisadas se as regras de utilização estavam sendo cumpridas. 
Respeitando as regras de regularidade e pontualidade, a empresa garantiria o 
histórico de slots para o período seguinte. Caso contrário, os slots que não 
estavam sendo bem utilizados seriam direcionados a um banco de slots, que seria 
usado para alocação para novas interessadas (ANAC, 2013).  

A primeira etapa da alocação seria realizada, segundo a proposta, para 
empresas de transporte aéreo – operação regular - que solicitarem slots. É dada 
prioridade a empresas que tenham alcançado as metas de regularidade e 
pontualidade na temporada anterior. Posteriormente, realiza-se a distribuição a 
companhias entrantes – de acordo com o percentual mínimo estabelecido para 
cada aeroporto. Finalmente, abre-se espaço para alocação para pedidos que não 
constituírem operações regulares (ANAC, 2013). 

Essa proposta já é um avanço em relação a atual legislação por priorizar a 
alocação dos slots disponíveis às empresas entrantes, garantindo mais espaço a 
elas nos mais importantes aeroportos do país.  

O jornal O Estado de São Paulo comenta em reportagem do dia 4 de março 
de 2013 que utilizar regras de pontualidade e regularidade ainda seria 
insuficiente para que se disponibilizem slots nos principais aeroportos do país em 
uma quantidade que tenha efeito significativo sobre a competitividade. É bem 
possível que o duopólio Gol-TAM conseguiria manter seu domínio sobre o 
principal e mais lucrativo aeroporto do país, o aeroporto de Congonhas. 

O jornal também destaca que os representantes das empresas aéreas 
solicitaram à agência que normas mais específicas sobre a aplicação de multas e 
outras penalidades, algo que não está muito claro na atual proposta. O atraso de 
um voo pode não ser culpa da companhia aérea operante, mas sim de problemas 
meteorológicos, congestionamento em um aeroporto, emergência, entre outros 
fatores. Dessa forma, precisa-se especificar na proposta como a pontualidade 
seria analisada.  

Em seguida, serão analisadas duas formas de alocação de slots que utilizam 
mecanismos de mercado e que poderiam ser aplicadas no Brasil: o leilão de slots 
e o mercado secundário de slots. 

 

                                                           
13 Isso abre brechas para que empresas deixem de operar um voo por dois meses, compensando no 
terceiro mês de tal forma que se alcance o 80% de uso trimestral. Há uma prática muito comum, 
principalmente na ponte aérea Rio de Janeiro – São Paulo, em que empresas cancelam voos em cima 
da hora, encaminhando os passageiros para outro voo da companhia ou de uma parceira a fim de 
aumentar a ocupação das aeronaves. 
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3 Leilão de Slots 
 

McAfee e McMillan (1987) definem leilão como sendo uma instituição do 
mercado, com um conjunto de regras explícitas, determinando a alocação de 
recursos e com preços baseados nos lances dos participantes do mercado.  

A teoria de leilões afirma que a disposição a pagar de um participante 
reflete o bem-estar obtido por este ao utilizar o bem adquirido. Apesar de a teoria 
de leilões ser bastante discutida no momento por estudiosos da alocação de slots, 
nenhum país utilizou até o momento o mecanismo de leilão para a alocação 
desses recursos. 

O leilão de slots defende que a utilidade gerada por estes será maximizada, 
pois a empresa que obterá o maior benefício fará o maior lance e, 
consequentemente, será a vencedora. Ainda, para que o mercado aéreo seja 
razoavelmente competitivo deve-se proporcionar acesso ao recurso escasso, no 
caso os slots, de forma igualitária para todas as empresas, sejam pequenas ou 
grandes, incumbentes ou entrantes.  

Além disso, Button (2008) acrescenta que os pagamentos por slots 
proveem um sinal de desejo dos participantes do mercado pela expansão da 
infraestrutura. Lances muito altos por esse recurso escasso é um indício do 
grande interesse de as companhias aéreas operarem no aeroporto.  

Entretanto, como a competição mesmo nos mercado desregulamentados 
não é perfeita, a disposição a pagar pode não ser um reflexo perfeito para o bem-
estar social. Por exemplo, pode ser que a empresa vencedora de um leilão não 
seja a que obtenha a maior utilidade do bem. A sua disposição a pagar pode ser 
resultante de maior quantidade de dinheiro em caixa derivado da dominância do 
mercado aéreo (BUTTON, 2008). Além disso, questiona-se bastante se o leilão de 
slots conseguiria permitir o acesso igualitário aos principais aeroportos do país 
por empresas que operam em menor escala, como no caso de linhas aéreas 
regionais. Como é de se esperar, como o potencial de receita nesses aeroportos 
são maiores, o lances tenderão a ser maiores também. Empresas regionais, 
geralmente por causa de sua escala de operação, possuem condição financeira 
inferior a de grandes empresas. Portanto, ficam impossibilitadas de realizar 
grandes lances. Para solucionar isso, pode-se pensar em reservar alguns slots 
para leilão entre linhas aéreas regionais (MENAZ; MATTHEWS, 2008). 

A prática de alocação de recursos por meio de leilões já foi disseminada 
por vários setores da economia. Por exemplo, esse método vem sendo utilizado 
pelo governo federal na concessão de campos de exploração de petróleo e gás 
natural, rodovias, ferrovias e na recente concessão dos aeroportos de Guarulhos, 
Brasília, Viracopos, Galeão e Confins à iniciativa privada. O leilão de slots se 
assemelha bastante com o já presente leilão das faixas de frequência para oferta 
de telefonia móvel e banda larga no Brasil. São leiloados, nesses casos, direitos de 
exploração de um determinado serviço: horários de pouso e decolagem e faixa de 
frequência de rádio, respectivamente. 
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A teoria de leilões diferencia os métodos em quatro tipos principais: 
inglês, holandês, leilão de primeiro preço, leilão de Vickrey. 

O leilão inglês ou leilão ascendente é a forma mais comum. Neste o 
leiloeiro autoriza sucessivos lances mais altos até certo momento em que 
somente um lance resta. A cada momento, os concorrentes sabem a oferta dos 
outros potenciais compradores. É considerado o mais antigo leilão existente e é o 
formato mais utilizado atualmente e o mais recomendado no caso da alocação de 
slots (DURÃES, 1997). 

No leilão holandês, também conhecido como leilão descendente, o leiloeiro 
diminui gradualmente o preço até que alguém se disponha a pagar. Neste caso, da 
mesma forma, o preço concorrente é conhecido por todos (DURÃES, 1997). 

No leilão fechado de primeiro preço os interessados enviam suas 
propostas em um envelope selado, sem o conhecimento da oferta dos outros 
competidores, e o vencedor será o que tiver o maior lance (DURÃES, 1997).  

No leilão fechado de segundo preço ou de Vickrey o procedimento é igual 
ao que ocorre no leilão fechado de primeiro preço. Todavia, o vencedor 
desembolsará o valor do segundo maior lance (VICKREY, 1961). 

O objetivo principal por trás do leilão de slots é garantir que seja gerada a 
maior utilidade possível de um slot ou de um conjunto deles. Incorporando o 
mercado secundário, permite-se fazer ajustes técnicos, corrigindo imperfeições 
no procedimento de leilão.  
 

3.1. Formas potenciais de leilão de slots 
 

Para que se possa utilizar esse método de alocação, é importante 
primeiramente se discutir sobre o direito de propriedade dos slots. Atualmente 
no Brasil, estes são vistos como propriedade governamental, permitindo às 
empresas aéreas sua exploração. Porém, há a possibilidade de retirada dessa 
permissão. 

Caso a empresa aérea não respeite as regra de uso mínimo, ou seja, 80% 
de utilização trimestral, não deixar de utilizar por mais de 30 dias consecutivos. 
Além disso, há a possibilidade também de se retirar um slot caso seja necessário 
restringir as operações de um aeroporto. Em 2007 após o acidente com um avião 
da TAM em Congonhas, para melhorar a segurança operacional, restringiu o 
número de frequências por hora por meio de retirada proporcional de todas as 
empresas operantes no aeroporto (MODENA, 2011). 

No entanto, o mercado secundário e o leilão exigem estrutura institucional 
diferente.  Onde existe mercado secundário, na Inglaterra e nos Estados Unidos, 
mas com legislação inadequada, existe a incerteza de se adquirir um slot que 
posteriormente pode vir a ser retirado pelo governo. 

Button (2008) afirma que existe um problema legal, em que um bem 
negociado entre duas partes pertence a um terceiro, neste caso, o governo. O 
sistema de leilão de slots deve, portanto, transferir a propriedade do slot para o 
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vencedor, sendo transferida do governo para a empresa aérea por um 
determinado período. Ademais, caso exista mercado secundário, é preciso 
estabelecer a natureza dos contratos firmados neste, além das punições por 
violação contratual e da relação dos envolvidos na transação com o governo. 

A operação de uma empresa em um aeroporto envolve vários custos em 
solo. É necessário haver, por exemplo, funcionários para atendimento dos 
clientes no período anterior à entrada na aeronave, balcões de check-in, equipe 
de manutenção e outros serviços. Para que se torne viável a presença de uma 
empresa é necessário que ela tenha vários voos regulares, ou seja, um conjunto 
de slots. Ademais, verifica-se a presença de economias de escala e escopo, 
originando em alguns aeroportos o surgimento de hubs. Há a possibilidade de 
leilão de um pacote de slots, em vez de leilões unitários. Entretanto, existem 
diversas formas de se formar esses pacotes, que dependendo de sua forma 
poderiam favorecer certas empresas. 

Grether et al. (1989) sugerem a adoção do leilão fechado de primeiro 
preço para a alocação primária de slots. Cada interessado envia um lance fechado 
para o bem desejado, indicando o máximo preço que ele desejar pagar. Após isso, 
os lances são ordenados de forma decrescente e o valor pago pelos vencedores 
corresponde ao valor do menor lance vencedor. 

Nilsson (2002) ilustra esse mecanismo. Supondo que os lances são 
submetidos para uma parte específica do dia. Note que os lances são feitos para 
determinado período do dia e não para um slot específico. Assume-se que a 
empresa A submete um único lance de 450; a empresa B submete três lances, um 
de 3000, um de 700 e outro de 400; a empresa C envia dois lances, sendo que um 
de 550 e outro de 425; e a empresa D submete três lances, um de 1500, um de 
500 e outro de 350. Supondo também que apenas seis slots estão disponíveis. 
Colocando os lances em ordem decrescente, conclui-se que a empresa A, por ter o 
sexto maior lance, ficará com o slot menos desejado dentre os seis, enquanto as 
empresas B, C e D vão ficar com um slot a menos do que o desejado. Todas as 
companhias pagarão o valor de 450 por cada slot, apesar de a empresa B ter feito 
a proposta de 3000. 

Ainda, Nilsson (2002) afirma que esse mecanismo é capaz de alcançar uma 
estratégia ótima de leilão. Cada empresa fará uma proposta que estará perto do 
valor máximo que elas se dispõem a pagar. Esse valor está diretamente 
relacionado com o valor esperado do lucro que o voo gerará. Dessa forma, os slots 
serão alocados às empresas que mais os valorizam. Como o preço a se pagar é 
determinado pelo menor lance dentre os vencedores, os lucros dos novos 
operadores estarão protegidos.  

A inflação dos lances seria uma estratégia para aumentar as chances de um 
lance ser aceito simplesmente aumentar o lucro, enquanto a deflação seria uma 
maneira de tentar aumentar os lucros. No entanto, essa é uma estratégia muito 
arriscada. Seria um risco para uma companhia inflar seus lances, pois estes 
poderiam ser os menores lances aceitos, ou seja, a base para cálculo do preço, o 
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que certamente diminuiria seus lucros. No caso contrário, a deflação seria 
arriscada, pois se diminuem as chances de a empresa vencer o leilão (NILSSON, 
2002). 

Além de vários horários de pouso e decolagem em um mesmo aeródromo, 
as companhias aéreas precisam desses horários em outros aeroportos também 
para viabilizar o serviço, ou seja, um voo saindo de Congonhas com destino a 
Brasília necessita de um slot para decolagem em São Paulo e outro para pouso na 
capital federal. Uma solução para esse problema é o emprego de leilões 
simultâneos em aeroportos diferentes. Novamente, isso geraria complicação para 
a realização dos lances. Seria necessária tecnologia muito avançada para que isso 
fosse viabilizado. Como os leilões não são perfeitos, as negociações no mercado 
secundário poderiam ajudar a solucionar os erros na alocação. Outra alternativa 
é o uso de lances condicionados, isto é, uma empresa pagaria R$Y por um slot  A 
desde que tenha ganhado em outro leilão o slot B (BUTTON, 2008). 

Devem-se destacar dois pontos relacionados a tempo no leilão de slots. O 
primeiro se refere ao tempo que um slot adquirido por uma empresa vai ficar sob 
a posse desta. No caso em que leilões sejam realizados repetidamente, questiona-
se a possibilidade de as empresas incumbentes terem vantagens sobre as 
entrantes por conhecer mais o mercado. Outra questão, já comentada acima, é a 
complexidade em se realizar leilões simultâneos. Estes demandariam 
considerável tempo (BUTTON, 2008).  

Outro risco às companhias aéreas é a integração vertical, feita por 
concorrente no mercado de slots, de outros serviços necessários à operação em 
um terminal, como acesso serviços de fornecimento de comida, transporte de 
bagagem e acesso a portões de embarque. Nos Estados Unidos, é muito comum 
empresas áreas serem proprietárias de gates  ou alugarem por um longo período. 
No Reino Unido, algumas companhias de transporte aéreo têm participação na 
empresa responsável pelo controle do tráfego aéreo. Portanto, pode-se surgir 
manipulação por empresas aéreas donas dessas atividades complementares 
sobre o leilão (BUTTON, 2008).  

A Federal American Avition (FAA), entidade reguladora americana, já 
realizou uma tentativa de implementar o leilão de slots como forma de alocação 
inicial para os aeroportos JFK, Newark e La Guardia, na região de Nova York. 
Pretendia-se que fosse retirada uma parcela de slots das empresas incumbentes – 
entre 10% e 20%. Porém, devido a forte pressão da International Air Transport 
Association (IATA) e dos operadores aeroportuários, não obteve êxito. O 
Government Accountability Office (GAO) alegou que a medida extrapola a 
competência do órgão regulador. 
 

4. O mercado secundário de slots 
 

A alocação secundária de slots, diferentemente da alocação primária, trata 
da redistribuição dos direitos de pouso e decolagem entre as próprias empresas. 
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Isso pode se dar por meio de trocas de slots, venda ou até mesmo de aluguel. Há 
certa confusão em relação ao termo mercado secundário. Apesar de trocas sem 
compensações serem uma forma de alocação secundária, não são consideradas 
partes do mercado secundário. Este é caracterizado pela venda e pelo aluguel de 
slots (BUTTON, 2008).  

Segundo Ronald Coase, no seu renomado artigo The Problem of Social Cost 
(1960), na ausência de custos de transação, independentemente de como foi feita 
a alocação inicial do recurso, a negociação entre os agentes de um mercado leva à 
alocação eficiente dos bens. Portanto, a existência do mercado levaria à eficiência. 
Apesar de os custos de transação14 não serem nulos do mercado secundário de 
slots, acredita-se que essa negociação traria maior eficiência, pois permite que 
slots que não estejam sendo utilizados na sua máxima eficiência por uma 
empresa sejam adquiridos por uma empresa interessada que pretende fazer um 
melhor uso. 

A legislação brasileira, por meio da Resolução 2/2006 da Agência Nacional 
de Aviação Civil (ANAC), permite a troca de slots entre as empresas brasileiras na 
base um a um. Entretanto, proíbe a venda desses direitos, sob a pena de perdê-
los. Porém, apesar de não diretamente, houve venda disfarçada de slots no 
mercado brasileiro nos últimos anos. Tanto a aquisição da Varig pela Gol quanto 
da Pantanal pela TAM foram representadas pelo interesse das empresas 
compradoras em adquirir slots nos principais aeroportos do país, principalmente 
no aeroporto de Congonhas. 

O Regulamento 793/2004 da União Europeia também permite a troca de 
slots, um a um. Após forte oposição do Reino Unido contra a proibição expressa 
da venda de slots, a Comissão Europeia decide omitir essa informação. Portanto, 
apesar de desaprovar essa prática por acreditar que essa prática leve ao aumento 
da concentração do mercado aéreo, não veda expressamente sua venda. Isso deu 
origem, na Inglaterra, ao surgimento do Grey Market, conhecido assim pelo fato 
de, apesar de contrariar o entendimento da autoridade europeia, é relevado pelas 
autoridades locais.  Defende-se no Reino Unido que essa prática seria benéfica 
para os usuários e para as empresas, porque os slots seriam adquiridos por quem 
mais os valoriza (MODENA, 2011). 

 Essa prática também está presente nos Estados Unidos. Desde 1986, ela 
foi introduzida nos maiores aeroportos – John F. Kennedy, La Guardia, Chicago 
O’Hare e Washington  ational, sendo conhecida como Buy-Sell Rule.  Apesar de a 
alocação inicial não ser feita por meio de práticas de mercado, permite-se que se 
negociem slots usados para serviços domésticos. O mercado de slots foi dividido 

                                                           
14 Custos de Transações são custos que os agentes enfrentam quando recorrem ao mercado para 
adquirir equipamentos, insumos ou serviços. Eles envolvem, por exemplo, custos de negociar - em 
tempo e em dinheiro – e custos para garantir o cumprimento de contratos. No caso da aviação 
brasileira, a fiscalização do cumprimento de contratos é feita pela ANAC. Dessa forma, os custos de 
fiscalização do respeito aos contratos em um mercado secundário de slots no Brasil seriam 
financiados por toda a sociedade e não somente pelas partes diretamente envolvidas nos negócios. 
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em dois grupos: air carrier slots e commuter slots. No primeiro, é permitida a 
negociação sem restrições, enquanto no segundo, os slots não podem ser 
adquiridos pelas grandes empresas aéreas. Slots destinados a voos internacionais 
não podem ser negociados (MENAZ; METTHEWS, 2008). 

 Starkie (1998) encontrou evidência de que, após a permissão da venda e 
do aluguel de slots nos Estados Unidos, houve grande quantidade de negócios 
entre as empresas. Estas perceberam que seria possível se livrar de slots que não 
estavam sendo usados eficientemente e cuja venda as proporcionariam grandes 
receitas. Entretanto, após certo tempo, os negócios reduziram bastante. Com o 
passar do tempo, o número de vendas diminuiu, preponderando operações de 
aluguel de curto prazo, principalmente para uso em determinados períodos do 
ano, como o verão, quando a demanda aumenta notavelmente. 

 Starkie também sustenta que em mercado onde não se utiliza 
mecanismos de mercado para alocação inicial, o mercado secundário poderia 
ajudar a promover uma alocação mais eficiente desses recursos escassos. Ainda, 
mesmo que já se utilizem práticas de mercado para alocação inicial, poderia ser 
igualmente implementado. Entretanto, Menaz e Matthews (2008) enfatizam que 
é preciso que se regule formalmente o mercado secundário a fim de a 
concentração do mercado entre poucas empresas, o que certamente as daria 
grandes poderes de mercado. Além disso, sem um mercado formal, tem-se pouca 
transparência das operações. Para negociar um slot, uma empresa deve 
primeiramente encontrar interessados. No entanto, sem um mercado formal, 
torna-se difícil identificar interessados, principalmente novas entrantes. Dessa 
forma, as negociações tendem a concentrar-se em empresas que são conhecidas e 
que já têm presença de mercado.  

 Segundo Button (2008), o mercado secundário encontra oposição de 
vários governos pelo mundo por estes acreditarem que essa prática gera diversos 
problemas, como: 

 
 Vendas condicionadas. Por exemplo, o comprador não poderá 

utilizar esses slots em rotas em que a empresa vendedora já opera; 
 Somente slots em horários não muito atrativos são colocados à 

disposição no mercado; 
 Esses direitos só serão vendidos a empresas que não 

representam ameaça de competição. 
 
Button afirma que esses exemplos sugerem presença de imperfeições no 

mercado de slots. Ainda, o importante é saber se essas imperfeições têm um 
grande impacto e se, mesmo com elas, o mercado secundário seria preferível a 
outras formas de alocação de slots.   

Analisando o mercado dos Estados Unidos, onde o mercado secundário é 
permitido em alguns aeroportos, Kasper (2008) afirma que essa prática não 
parece ter imposto restrição à entrada de novas empresas. De fato, por causa do 
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grande aumento na entrada de novas empresas, especialmente utilizando 
pequenos jatos, levou a se cogitar uma proposta que estabelece um tamanho 
mínimo de aeronave, no aeroporto de La Guardia.  

A concentração de slots nesses aeroportos norte-americanos de fato 
aumentou na década de 1980 e 1990, como se observa na figura seguinte: 
 

Aeroporto  Companhias 1986 1991 1996 1999 2006 

Chicago O'Hare American, United 66% 83% 87% 84% na 

John F. Kennedy American, Delta, TWA 43% 60% 75% 84% 61% 

La Guardia American, Delta, US Airways 27% 43% 64% 70% 69% 
Washington 
National American, Delta, US Airways 25% 43% 59% 65% 66% 

 
Tabela 01: Aircarrier Slots pertencentes às maiores empresas norte-

americanas. 
Fonte: Spitz (2008). 

 

Todavia, a concentração nesses aeroportos não é maior do que em outros 
onde essa alocação secundária não está presente, fato destacado pela figura 4. 
Percebe-se que a concentração nos aeroportos La Guardia e John F. Kennedy é 
menor do que a média desses aeroportos. No caso, do aeroporto Washington 
National, o índice de concentração está somente um pouco acima da média.  

Portanto, é bem provável que o resultado não seria diferente se fossem 
utilizados outros métodos de alocação de slots. Uma possível causa dessa 
centralização no mercado dos Estados Unidos é o Airline Deregulation Act de 
1978, que promoveu a desregulação econômica do setor – principalmente 
permitindo livre entrada de novas empresas e liberdade tarifária. Se por um lado 
acirrou-se a concorrência, por outro muitas empresas que não tinham uma 
gestão adequada não conseguiram se manter nesse ambiente competitivo.  Isso 
desencadeou durante as décadas seguintes a falência, fusão ou incorporação15 de 
grandes empresas aéreas, o que promoveu concentração do mercado na mão de 
poucos grupos (OLIVEIRA, 2009). 
 
 
 
  

                                                           
15 Vale destacar casos famosos como a falência da Pan Am, incorporação da TWA pela American 
Airlines, fusão entre Northwest Airlines e Delta e fusão entre United e Continental Airlines. 
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Aeroporto  HHI 

Oakland 4,43 

Midway (Chicago) 3,06 

Mineta San Jose 2,26 

Baltimore Washington 2,20 

Honolulu 2,13 

Washington National 1,88 

San Diego 1,87 

Seattle – Tacoma 1,83 

John F. Kennedy 1,70 

La Guardia 1,68 

Logan (Boston) 1,67 

Tampa 1,41 

Orlando 1,41 
Fort Lauderdale-
Hollywood 1,38 

Los Angeles 1,35 

Média 1,83 
 

Tabela 02: HHI16 em 15 grandes aeroportos dos Estados Unidos em 2001. 
Fonte: Kasper (2008). 

 

Um estudo comparativo analisando os aeroportos  hicago O’Hare e 
Washington National – onde o mercado secundário é permitido – e Atlanta e Los 
Angeles – onde não é – indica que nos dois primeiros os slots são usados mais 
eficientemente17 e que as tarifas aéreas são mais baratas (SENED; RIKER, 1996). 
Isso pode ser um indicativo de que o mercado secundário é capaz de aumentar a 
utilidade das empresas aéreas, proporcionando maior taxa de ocupação nos voos, 
e dos passageiros, que encontram serviços mais baratos. Observou-se também 
aumento de eficiência no Reino Unido. Entre 2001 e 2006, houve aumento de 
90% no número médio de assentos oferecidos por aeronave (GILLEN, 2008).  

 Assim como no caso dos leilões, é preciso mudar as atuais regras de 
propriedade legal dos slots. Atualmente no mercado brasileiro, a propriedade 

                                                           
16 O índice de Herfindal-Hirschman (HHI) é geralmente utilizado para medir a concentração de um 
mercado.  
17 Eficiência, nesse caso, é dada em termos de Load Factor. Este termo é um valor percentual que 
representa a taxa de aproveitamento da capacidade do avião, ou seja, de forma simplificada, a 
demanda sobre a oferta. 
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pertence ao Estado, que concede às empresas o direito de uso desses recursos. 
Porém, a ANAC pode retirar slots, caso esta veja como algo necessário. Assim, 
gera-se certa imprevisibilidade para as companhias.  

 Isso, no entanto, não é adequado para um mercado que utiliza o mercado 
secundário como forma de alocação secundária de slots, pois as negociações 
frequentemente envolvem compensações financeiras. Dessa forma, é necessário 
que se aumente o direito de propriedade das empresas sobre os slots (KASPER, 
2008). Esse aumento pode se dar por meio de concessão de propriedade desses 
recursos por um determinado período de tempo, em que as empresas seriam 
livres para negociar como quiserem esses bens.  

Caso seja de interesse a transmissão ad aeternum da propriedade de um 
slot do Estado para certa empresa, deve-se garantir que esta companhia esteja 
pagando um preço adequado pela aquisição de forma a não favorecer essa 
empresa. Por exemplo, em um mercado onde havia inicialmente alocação inicial 
de slots feita por meio de mecanismo administrativos, deve-se cobrar um preço 
adequado para ocorrer a transferência, de forma a não favorecer as empresas 
incumbentes, enquanto outras empresas no futuro no mercado secundário 
pagariam o preço de mercado. Caso contrário, as empresas já estabelecidas 
teriam um custo inicial menor para adquirir o domínio dos slots, enquanto 
futuras compradoras teriam maiores custos. 

Se já houver alocação inicial utilizando o leilão, por exemplo, esse 
problema de favorecimento não existiria. As primeiras adquirentes pagariam um 
preço adequado determinado pelo mercado, da mesma forma como as 
adquirentes no mercado secundário. 

O uso dessa alocação secundária no Brasil seria interessante para as 
empresas aéreas brasileiras. Elas vêm enfrentando dificuldades financeiras18 nos 
últimos anos por causa de sucessivos aumentos nos custos e despesas, 
principalmente o aumento do combustível, cujo valor está atrelado ao dólar. 
Segundo o Anuário do Transporte Aéreo de 2012 (ANAC, 2013), o gasto com 
combustível mais do que dobrou de 2009 a 2012, o que certamente impactou na 
sustentabilidade da aviação. 

Dessa forma, companhias nacionais, caso existisse um mercado 
secundário, poderiam negociar - por meio de venda, troca ou aluguel - os slots 
que não estavam sendo usados de forma eficiente, em troca de compensações em 
dinheiro, o que certamente ajudaria a melhorar a situação financeira e a reduzir 
os prejuízos. 
 
 
 

                                                           
18 As empresas brasileiras concessionárias do serviço de transporte aéreas encerraram o exercício 
social de 2012 com um prejuízo aproximado de R$3,5 bilhões. No ano anterior, o setor registrou 
prejuízo superior a R$1,5 bilhão (ANAC, 2013).  



PET Economia - 35 anos 

215 

5. Conclusão 
 

A atual legislação brasileira de alocação de slots vem sendo incapaz de 
aumentar a contestabilidade e concorrência no mercado brasileiro, consagrando 
a histórica dominância de poucas empresas, hoje em dia caracterizada pelo 
duopólio TAM-Gol. Dessa forma, necessita-se de mudanças que permitam corrigir 
essas falhas. 

A proposta de alteração da Resolução 2/2006 da ANAC avança no sentido 
de priorizar a entrada de novas empresas nos principais aeroportos do país. 
Porém, é insuficiente a utilização somente dos critérios de pontualidade e 
regularidade para mensurar a eficiência do uso dos slots. É provável que 
considerando apenas esses dois critérios se reduza pouco a concentração nos 
aeroportos. 

São necessárias outras medidas para que a alocação de slots seja mais 
eficiente. Por meio da análise de dois mecanismos de mercado, o leilão de slots e 
o mercado secundário, percebe-se que estes poderiam ser interessantes 
propostas para melhorar a distribuição de slots no Brasil, apesar de suas 
imperfeições.  

O leilão permite que o slot seja alocado à empresa que mais o valorize. 
Essa prática já é aplicada na concessão de aeroportos e em outros setores de 
infraestrutura no Brasil: concessão de ferrovias, rodovias, campos de petróleo e 
gás natural, frequências de telefonia. Além disso, há diversos grupos que estão 
dispostos a aumentar o investimento em transporte aéreo no Brasil, porém 
enfrentam barreiras à entrada, como obstáculos os slots nos principais 
aeroportos. 

O mercado secundário seria um interessante mecanismo no sentido de 
melhorar a eficiência distributiva e operacional. Por ser uma forma de alocação 
secundária, poderia ser aplicada juntamente com os mecanismos administrativos 
atuais, como já é feito nos Estados Unidos, ou com outro mecanismo de mercado, 
como o leilão. Vale destacar a experiência no aeroporto de La Guardia, onde 
houve grande aumento da entrada de novas empresas após a implantação do 
mercado secundário. Ainda, seria uma forma de as empresas brasileiras, que 
passam por situação financeira ruim, negociarem slots que não estão sendo bem 
utilizados e, em contrapartida, receberem compensações por isso. 
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Resumo 
 
Os modelos de crescimento balance of payments constrained podem ser utilizados 
para capturar importantes insights tanto da tradição keynesiana quanto 
estruturalista do pensamento econômico. Sugerimos que a Lei de Thirlwall 
corresponde a uma derivação matemática da regra de Prebisch. Dada sua 
similaridade, nos perguntamos por que a tese Prebisch-Singer da deterioração 
dos termos de troca não é incluída no modelo. Dessa forma, este trabalho se 
propõe a estreitar a relação entre a Lei de Thirlwall e o pensamento cepalino 
através de uma tentativa de acrescentar na primeira um componente que capte a 
hipótese de Prebisch-Singer, empregando para tal uma definição de taxa de 
câmbio real alternativa. Propomos-nos ainda a endogeneizar a taxa de 
crescimento do produto e da produtividade a partir da combinação de nossa 
versão da lei de Thirlwall com a lei de Kaldor-Verdoorn. 
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1. Introdução 
 

A ideia de que no longo prazo o crescimento econômico é limitado pela 
emergência de desequilíbrios comerciais tem forte tradição na América Latina 
(PORCILE; CURADO; CRUZ, 2012). Os trabalhos da Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (Cepal) e especialmente do economista argentino 
RaúlPrebisch já apontavam o baixo dinamismo do setor exportador e a elevada 
propensão a importar como principal limitante do crescimento nas economias 
periféricas. A escola cepalina do pensamento econômico mostra em seus 
documentos, especialmente da década de 50, uma grande preocupação com a 
relação entre as elasticidades renda associadas ao comércio exterior, a difusão do 
progresso técnico e o desenvolvimento econômico em economias periféricas 
(PREBISCH, 1959; RODRÍGUEZ, 2009 [2006]). 

A literatura pós-keynesiana, por sua vez, desenvolveu uma série de 
modelos de crescimento demand-sidedentre os quais se sobressaem os chamados 
balance of paymentsconstrained, notadamente representados pela lei de 
Thirlwall. Sua proposição central está em que, para a maioria dos países, a 
principal restrição à taxa de crescimento do produto está no balanço de 
pagamentos porque ele determina o limite do crescimento da demanda a que a 
oferta pode se adaptar (THIRLWALL, 1979; ALONSO; GARCIMARTÍN, 1999; 
THIRLWALL, 2011). 

Embora tenha construído seu modelo de forma aparentemente 
independente, Thirlwall (1983) menciona as similaridades entre a sua 
formulação e a de Prebisch. Sugerimos que a Lei de Thirlwall pode ser entendida 
como uma formalização matemática do pensamento cepalino derivado da regra 
de Prebisch. Dada sua similaridade, nos perguntamos por que a tese Prebisch-
Singer da deterioração dos termos de troca não é incluída no modelo. Dessa 
forma, este trabalho se propõe a estreitar a relação entre a Lei de Thirlwall e o 
pensamento cepalino através de uma tentativa de acrescentar na primeira um 
componente que capte a hipótese de Prebisch-Singer. 

Nosso interesse em conciliar ambos referenciais teóricos vai além do 
proveito que o próprio exercício de modelagem traz em si. Desde sua formulação 
inicial, os balance-of-payments-constraintmodelstêm evoluído no sentido de 
incorporar os demais componentes do balanço de pagamentos. Entretanto, até 
onde sabemos, nenhum esforço foi feito ainda na direção de incorporar a 
dinâmica dos preços. Dessa forma, nossa contribuição se propõe a dar maior 
robustez ao referencial teórico em questão. 

Inicialmente parece haver existido um receio de incorporar as variações 
dos termos de troca ao modelo já que o ajuste do balanço de pagamentos via 
preços poderia implicar um não ajuste via renda, desqualificando a lei de 
Thirlwall. No entanto, ao contrário dessa suposição de inspiração neoclássica, 
não são os desequilíbrios no balanço de pagamentos que são corrigidos via 
preços, mas é a deterioração dos termos de troca dos produtos primários em 



Laboratório de Economia: Monografias 2013 

220 

relação aos manufaturados que pode reduzir a taxa de crescimento compatível 
com o equilíbrio do balanço de pagamentos. 

Os modelos analíticos de inspiração pós-keynesiana pressupõe que o 
crescimento de longo prazo é essencialmente endógeno à operação do sistema 
econômico. Isso significa que o crescimento do produto e da produtividade do 
trabalho não podem ser tratados como variáveis exógenas nos modelos de 
crescimento (OREIRO, 2011). Sendo assim, nos propomosainda aendogeneizara 
taxa de crescimento do produto e da produtividade a partir da combinação de 
nossa versão da lei de Thirlwall com a lei de Kaldor-Verdoorn. 

Este trabalho de monografia estrutura-se em três capítulos além desta 
introdução. O capítulo 2 explora o marco teórico que dá sustentação à nossa 
argumentação. É feita uma revisão dos principais conceitos por trás do 
pensamento cepalino de crescimento econômico, dando uma ênfase especial às 
ideias desenvolvidas por Prebisch e à hipótese Prebisch-Singer de deterioração 
dos termos de troca dos produtos primários em relação aos industrializados. 
Revisamos ainda o modelo de crescimento com restrição no balanço de 
pagamentos, do qual deriva a lei de Thirlwall, relacionando-o com o pensamento 
cepalino. No capítulo 3 apresentamos nossa tentativa de acrescentar um 
componente que capte a tese Prebisch-Singer de deterioração dos termos de 
troca, empregando uma definição alternativa para a taxa de câmbio real. Por fim, 
no capítulo 4,apresentamos uma proposta de combinação entre a lei de Thirlwall, 
a hipótese Prebisch-Singer e a lei de Kaldor-Verdoorn. O último capítulo traz as 
considerações finais. 
 

2. Marco Teórico 
 

Um dos principais objetivos da teoria do crescimento tem sido explicar 
porque as taxas de crescimento variam tanto no tempo e entre países (ALONSO; 
GARCIMARTÍN, 1999). Passados mais de duzentos anos desde a publicação de 
The Wealth of Nations, ainda não temos uma resposta conclusiva, muito embora 
tenham sido feitas importantes contribuições. 

Utilizando uma abordagem neoclássica, os primeiros trabalhos em 
crescimento centraram suas conclusões nos fatores de produção que compõem a 
função de produção de uma economia. Mais recentemente a teoria do 
crescimento endógeno apenas reforçou o papel da função de produção, 
mantendo a orientação suply-side de seus resultados. Alternativamente, as 
escolas cepalina e pós-keynesiana desenvolveram suas respectivas contribuições 
dando uma ênfase especial ao papel da demanda no processo de crescimento das 
economias capitalistas. Este capítulo tem como objetivo apresentar os elementos 
centrais por trás destas duas últimas escolas do pensamento e que servirão como 
base teórica para nossa argumentação subsequente. 
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2.1 O estruturalismo latino-americano e as restrições sobre o comércio 
exterior 
 

A ideia de que no longo prazo o crescimento econômico é limitado pela 
emergência de desequilíbrios comerciais tem forte tradição na América Latina 
(PORCILE; CURADO; CRUZ, 2012). Dentro da escola cepalina do pensamento 
econômico, os nomes de Raúl Prebisch, Juan Noyola e Celso Furtado se destacam 
por terem trabalhado as implicações da restrição externa sobre o crescimento. 
Apesar de haver importantes diferenças entre suas formulações, um elemento 
comum está no compartilhamento da perspectiva estruturalista do 
desenvolvimento (BOIANOVSKY; SÓLIS, 2014). Nesta seção buscaremos 
sintetizar o enfoque estruturalista e as considerações feitas por Prebisch a 
respeito das restrições sobre o comércio exterior. 
 
2.1.1 O estruturalismo latino-americano 
 

 Os trabalhos incluídos sob a designação comum de “estruturalistas” 
compartilham certas posições metodológicas que operam como base essencial de 
suas contribuições analíticas (RODRÍGUEZ, 2009 [2006]). Seu método leva 
especialmente em conta as características reais das situações analisadas e sua 
dependência de fatores estruturais historicamente determinados 
(BIELSCHOWSKY, 2009). O ponto de partida de nossa análise e que norteará a 
descrição desta escola do pensamento está em sua compreensão do processo de 
desenvolvimento econômico. 

 O desenvolvimento é entendido, desde um enfoque estritamente 
econômico, como o aumento contínuo e sustentado do produto e da dotação de 
capital por trabalhador que se expressa no aumento do bem estar material. Esse 
processo por sua vez é impulsionado pelo progresso técnico e deve ser 
acompanhado necessariamente de mudanças na estrutura produtiva e de 
demanda da economia (FURTADO, 2009 [1961]; RODRÍGUEZ, 2009 [2006]). 
Podemos representar a definição acima da forma como segue. Seja a 
produtividade média da economia  ̅dada por: 
 

                                                   ̅  ∑    

 

 

                                                                          (   ) 

 
em que    corresponde ao peso de cada setor da economia e    define a 
produtividade setorial. Derivando essa expressão em relação ao tempo temos 
que: 
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                                                              (   ) 

 
A expressão acima permite captar os dois componentes fundamentais da 

abordagem estruturalista do desenvolvimento. O primeiro coloca variações da 
produtividade média da economia como resultado de variações das 
produtividades setoriais. Mudanças em    levam a alterações em  ̅  para    
constante. O segundo componente, no entanto mostra que mudanças na 
composição setorial da economia (   ) também levam a alterações da 
produtividade média ( ̅). A transferência de trabalhadores de setores de baixa 
produtividade para setores de elevada produtividade permite aumentar a 
produtividade média da economia. Dessa forma, o componente estrutural 
multissetorial adquire grande importância contrastando com os modelos de 
crescimento neoclássicos de apenas 1 setor. 

O subdesenvolvimento, por sua vez, é visto como um modo de ser 
específico de certas economias e que não pode ser estudado como uma simples 
fase do processo de desenvolvimento, na medida em que ambos correspondem a 
aspectos distintos de um mesmo processo histórico ligado à criação e difusão da 
tecnologia no pós-revolução industrial (FURTADO, 2009 [1961]; RODRÍGUEZ, 
2009 [2006]). Ele é caracterizado por uma profunda heterogeneidade estrutural 
produtiva e distributiva. Assim, observa-se nos países nessa condição a 
combinação de uma distribuição bastante desigual da renda e o convívio lado a 
lado de setores de elevada produtividade com setores de baixa produtividade. 

As definições acima apresentadas nos permitem introduzir um último 
elemento de vital importância no pensamento estruturalista cepalino: o sistema 
centro-periferia. De acordo com Cimoli e Porcile (2013), o pensamento cepalino 
está baseado na percepção de que o sistema internacional é formado por dois 
polos, o centro (norte) e a periferia (sul), cujas economias são estruturalmente 
diferentes. Embora autores como Celso Furtado prefiram evitar essa 
terminologia2, clara está a contraposição existente entre os países desenvolvidos, 
situados como centrais, e subdesenvolvidos, ocupando a posição periférica. Os 
centros se identificam como as economias possuidoras das técnicas mais 
avançadas de produção alcançando desse modo maiores níveis de produtividade 
do trabalho e uma maior homogeneização de sua estrutura produtiva e de 
demanda. A periferia em contrapartida é formada por economias atrasadas do 
ponto de vista tecnológico e organizacional além de uma marcante 
heterogeneidade estrutural. 

A Tabela 01 é bastante ilustrativa nesse sentido. Enquanto em países do 
centro como os Estados Unidos (EUA) e membros da União Europeia (UE) a 

                                                           
2
 elso  urtado utiliza o termo “ conomias dependentes”  BO A OV  Y,  010  para diferenciar 

economias tecnologicamente líderes das atrasadas e desse modo dependentes das primeiras. 
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produtividade média do trabalho se encontra acima dos US$ 45.000, nas 
economias latino-americanas ele não supera os US$ 30.000 sendo que no Brasil 
se encontra abaixo dos US$ 15.000. No tocante ao componente estrutural, 
enquanto no primeiro grupo a proporção entre o produto por trabalhador do 
setor líder pelo produto por trabalhador do setor mais atrasado encontra-se 
entre 5 e 10, no segundo ela nunca é inferior a 10 e para o Brasil ela é de 27. 
 

 

País Produto por 
trabalhador 

médio 

Produto por 
trabalhador do 
setor líder (1) 

Produto por 
trabalhador do 

setor mais 
atrasado (2) 

Razão 
entre 
(1) e 
(2) 

EUA 70 235 391 875 39 081 10.02 

França 56 563 190 785 37 148 5.13 

Itália 51 457 212 286 36 359 5.83 

Japão 48 954 173 304 13 758 12.59 

U.K 47 349 287 454 30 268 9.49 

Argentina 30 340 239 647 18 290 13.10 

Chile 29 435 194 795 17 357 11.22 

Venezuela 20 799 297 795 7 392 40.28 

Peru 13 568 117 391 4 052 28.97 

Brasil 12 473 111 923 4 098 27.31 
 

Tabela 01: Produto por trabalhador, 2005 (US$ PPP 2000) 
Fonte: McMillan e Rodrik (2011) 

 

Sendo a produtividade média igual ao somatório das produtividades 
setoriais ponderadas pelo peso de cada setor na economia, uma política de 
desenvolvimento pode ser desenhada com dois enfoques. O primeiro está em 
elevar a produtividade de todos os setores em seu conjunto através de 
investimentos em P&D. O segundo está em escolher um setor, ou um conjunto de 
setores, líder e promover a incorporação de trabalhadores de outros segmentos 
ao primeiro grupo. Ambas as recomendações estão presentes no programa 
estruturalista e resultam no desenvolvimento dos chamados Sistemas Nacionais 
de Inovação. 
 
 

2.1.2. As restrições sobre o comércio exterior e a hipótese Prebisch-Singer 
 

O interesse inicial de Prebisch ao estudar a dinâmica do comércio exterior 
latino-americano estava em explicar o mecanismo por trás dos ciclos econômicos 
nessas economias (BOIANOVSKY; SÓLIS, 2014). Efetivamente, o conceito de 
multiplicador de comércio de Harrod é utilizado para distinguir seus efeitos no 
centro e na periferia. No entanto, sua análise não se limita aos ciclos de negócios, 
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sendo estudadas as repercussões do comércio internacional sobre o crescimento 
de longo prazo e o comportamento dos preços (RODRÍGUEZ, 2009 [2006]). 

Observa-se que a pauta de comercio mundial reflete a posição de uma 
economia na dinâmica centro-periferia. Os países do centro, por serem líderes em 
P&D, exportariam produtos industrializados de maior valor agregado e 
intensidade tecnológica. Os países da periferia, por sua vez, ao ocupar posição 
marginal em termos de inovação, exportariam produtos primários com baixo 
valor agregado (PREBISCH, 1959; PREBISCH, 1963; SAI-WING HO, 2012). A 
especialização na periferia implica que o ritmo de expansão da sua produção é 
limitado por margens que se excedidas levariam à deterioração dos termos de 
troca (RODRÍGUEZ, 2009 [2006]). 

Considera-se que o crescimento da renda interna na periferia é restringido 
pela elasticidade-renda das importações na medida em que há um limite de 
oferta de divisas com que ela pode contar para satisfazer suas necessidades de 
importar. Prebisch (1949, 1959) define então o desequilíbrio estrutural3 como o 
resultado de um crescimento da renda que leva a um aumento das importações 
acima do permitido pelas exportações. De acordo com Rodríguez (2009 [2006]) 
em sua análise do pensamento estruturalista, o desequilíbrio na balança 
comercial constitui dessa forma a chave dos problemas de desequilíbrio externo, 
marcados pela alternância de fases de bonança e escassez de divisas. 

Mas, o que diferenciaria os produtos industriais dos primários? Duas 
explicações são dadas para essa pergunta. A primeira delas está relacionada a 
diferenças nas suas elasticidades-renda. Os produtos primários teriam 
elasticidade renda menor que a unidade devido a que o progresso técnico reduz a 
demanda por matérias primas substituindo-as por sintéticos, observando-se 
ademais uma saturação da demanda por alimentos básicos (Lei de Engel). Esses 
fatores seriam agravados por uma menor taxa de crescimento demográfico nos 
centros. Contrariamente, a elasticidade renda dos produtos manufaturados seria 
maior que a unidade já que esses produtos estão na fronteira tecnológica. 

Prebisch (1959) constrói um exemplo numérico ilustrando os efeitos da 
restrição externa sobre o crescimento econômico. Como hipótese simplificadora 
assume-se que só existe 1 país no centro e 1 na periferia. Se na economia central 
a taxa de crescimento do produto for de 3% e a elasticidade renda das 
importações for 0.80, então as importações do centro poderiam crescer a uma 
taxa de 2.4%. (3x0.80). Por outro lado, supondo a elasticidade da demanda por 
produtos industriais da periferia igual a 1.3, para que a taxa de crescimento da 
periferia mantenha o equilíbrio no BP ela não pode ser superior a 1.84% (2.4 : 
1.3). Se a economia periférica crescer à mesma taxa do centro, suas exportações 
teriam que crescer à taxa de 3.9% para manter o BP equilibrado, valor bem acima 

                                                           
3
O termo “desequilíbrio estrutural” foi introduzido pela primeira vez por  urtado e  oyola em um 

documento da Cepal da década de 1950 não tendo sido utilizado inicialmente por Prebisch. Ele passa 
a emprega-lo apenas na década de 1960 (BOIANOVSKY; SÓLIS, 2014). 
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do que a demanda do centro pelas suas exportações. Em termos matemáticos 
temos: 
 

                                                     ̂  
 ̂

 
                                                                                    (   ) 

 
em que  ̂ é a taxa de crescimento do produto,   é a elasticidade renda das 
importações e  ̂ corresponde a taxa de crescimento das exportações. 

Para manter o balanço de pagamentos equilibrado, a taxa de crescimento 
das importações não pode ser superior a  ̂. Como notado por Cimoli e Porcile 
(2013), Boianovsky e Sólis (2014) e o próprio Thirlwall (1983) a expressão final 
é precisamente equivalente à lei de Thirlwall. A evidência empírica a favor deste 
argumento se confunde com o suporte encontrado à lei de Thirlwall, já que 
ambas as formulações tratam das diferenças nas elasticidades renda dos diversos 
produtos comercializáveis, e será mais bem explorada no capítulo seguinte. 

A segunda explicação para a diferenciação entre os produtos primários e 
industriais ficou conhecida na literatura como a hipótese Prebisch-Singer da 
deterioração dos termos de troca. Argumenta-se que existe uma tendência 
secular de deterioração dos termos de troca em favor dos bens industrializados e 
em contra dos bens primários. Tradicionalmente são apontados quatro fatores 
responsáveis por esse fenômeno: (i) Existência de poder de mercado no setor 
industrial contrastando com mercados competitivos no setor de commodities 
(SINGER, 1950; MOLLIC et al, 2008); (ii) Pressão resultante da diferença de 
elasticidades renda demanda dos produtos manufaturados e primários; (iii) 
Distribuição desigual de capital humano e conhecimento; (iv) Assimetrias no 
mercado de trabalho entre o centro e a periferia (PREBISCH, 1963; OCAMPO; 
PARRA, 2010). 

Singer (1950) foi o principal defensor do primeiro argumento enquanto 
que os trabalhos de Prebisch centraram-se no último. Este de maneira especial 
distingue-se dos demais já que se aplicaria a todos os bens produzidos pela 
periferia enquanto que para os demais a deterioração se restringiria aos 
produtos primários. A ideia central contida no trabalho de Singer é bastante 
intuitiva. Assumindo que o progresso técnico se concentra na atividade 
industrial, este permitiria às firmas do centro possuir poder de monopólio por 
um espaço de tempo, o que não ocorreria na atividade primária. Prebisch por sua 
vez considera que a relativa lentidão com que cresce a procura mundial de 
produtos primários associada à existência de um elevado excedente populacional 
na periferia, geraria uma pressão para baixo sobre os salários que por sua vez se 
traduziria na referida deterioração. 

Existe uma vasta gama de trabalhos dentro da literatura de crescimento 
dando suporte à tese Prebisch-Singer. Em um dos primeiros esforços nessa 
direção o próprio Thirlwall em Thirlwall e Bergevin (1985) examina o 
comportamento dos preços dos produtos primários em relação aos 
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manufaturados para o período 1954-1982. Os autores não apenas confirmam a 
deterioração como mostram que as oscilações nos preços são maiores para os 
produtos primários. De todo modo, Grilli e Yang (1988) são apontados como a 
primeira referência mais sólida no tema e a série temporal então construída é 
utilizada como padrão na maioria dos trabalhos posteriores na área. Os autores 
construíram índices de preços abarcando os anos de 1900-1986 e encontraram 
uma tendência de deterioração de 0.6% ao ano. 

Reinhart e Wickham (1994) usando dados trimestrais para o período que 
compreende os anos de 1957 a 1993 indicam que a fraqueza dos preços das 
commodities é secular e sugerem a necessidade para países primário-
exportadores de se concentrarem na diversificação das exportações. Os autores 
encontram ainda evidência de uma maior volatilidade dos preços desses 
produtos. 

Ocampo e Parra (2003) analisam a evolução dos termos de troca dos 
produtos primários durante o século XX e encontram que embora não seja 
contínua, observa-se uma deterioração de até 60% no período. Ocampo e Parra 
(2010) estendem o exercício anterior e examinam a evolução dos termos de troca 
internacionais de commodities e manufaturas desde 1860. Os autores mostram 
que houve uma melhora dos termos de troca em favor dos bens primários entre o 
fim do século XIX e inícios do século XX. No entanto, durante o restante do século 
XX observa-se uma tendência à sua deterioração, especialmente a partir da 
década de 1970. Na primeira década do século XXI registra-se uma melhora dos 
termos de troca que, no entanto, não reverte a tendência secular. 

Utilizando uma base de dados para o período 1900-1998, Zanias (2005) 
mostra que o preço relativo dos produtos primários caiu para cerca de 1/3, com 
choques estruturais e não gradualmente como implícito em tendência 
determinística ou estocástica. São identificadas duas quebras estruturais, a 
primeira em 1920 e a segunda em 1984, que levaram ao declínio dos preços 
relativos dos produtos primários não podendo ser rejeitada tese de Prebisch-
Singer em relação à direção do movimento dos termos de troca no longo 
prazo.Na mesma direção, Bunzel e Vogelsang (2005) encontram suporte 
empírico para a hipótese de deterioração dos termos de troca a partir da 
construção de um índice dos termos de troca líquidos para o período de 1900-
1995. 

Serrano e Pinilla (2011) analisam a evolução dos termos de troca de 56 
produtos agrícolas e alimentícios internacionalmente transacionáveis na segunda 
metade do século XX. Utilizando um novo método econométrico para series de 
tempo, foram analisadas quebras estruturais em séries não-estacionárias, com os 
anos em que ocorreram os choques aparecendo de forma endógena no modelo. 
Encontra-se que em geral, produtos menos elaborados sofreram uma forte queda 
nos preços reais, bem mais do que registrado em índices agregados. Apenas 
produtos com elevada elasticidade renda ou difíceis de serem substituídos por 
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sintéticos tiveram uma melhora nos termos de troca. A evidência apresentada 
também dá suporte a uma deterioração em estágios e não contínua. 

Mollic et al (2008) avaliando os preços relativos dos produtos primários 
para a economia norte-americana observam uma tendência negativa significativa 
entre 1947-1998. Os autores não apenas encontram que a evidência 
internacional da deterioração dos termos de troca favorece a hipótese de 
Prebisch-Singer como também que, assumindo que a globalização torne as 
economias mais parecidas à norte-americana, a deterioração persiste e não 
parece poder ser revertida pela integração econômica. 

Em um esforço bastante ambicioso Harvey et al (2010) constroem um 
painel formado pelos preços de 25 commodities primárias desde o ano de 1650 e 
testam a presença de tendência linear e tendência com quebra estrutural. Os 
preços de onze produtos apresentaram evidência robusta de uma deterioração 
em relação às manufaturas. Commodities como o café apresentaram deterioração 
de 0.77% ao ano por aproximadamente 300 anos. A conclusão dos autores é que 
a evidência empírica dá suporte à hipótese Prebisch-Singer. 

Em uma contribuição semelhante, Arezkietal (2013) reexaminam o 
comportamento dos preços de 25 produtos primários em relação aos 
manufaturados utilizando series a partir do século XVII. Os resultados apontam 
para a existência de uma tendência negativa dos termos de troca em contra das 
commodities primárias. Além disso, encontra-se que os preços destas são mais 
voláteis e que a dita volatilidade tem aumentado a partir da segunda metade do 
século XX. 

Esta seção foi dedicada à apresentação das principais diretrizes do 
pensamento estruturalista cepalino de crescimento econômico e de pontos 
centrais do trabalho do economista argentino Raúl Prebisch. Como mostrado, há 
uma clara preocupação com a relação entre crescimento econômico e o 
desempenho da balança comercial seja via renda seja via preços. Atenção 
especial foi dada à evidência empírica existente a favor da tese Prebisch-Singer 
de deterioração dos termos de troca dado que ela parece ter sido ignorada por 
boa parte da literatura de crescimento. Essa marginalização nos parece um 
equívoco dado o abundante suporte empírico existente em seu favor, embora não 
em seus termos originais. 
 
2.2 O modelo de Thirlwall e seus principais desdobramentos 
 

A ênfase na demanda como motor do sistema econômico enquanto que 
diferenças nas taxas de crescimento entre os diversos países seriam fruto de 
diferenças em seu ritmo de expansão não é nova na literatura, sendo trabalhada 
por economistas renomados como Kaldor, Prebisch, Thirlwall e McCombie. A 
tradição keynesiana considera que o lado da demanda importa na determinação 
da trajetória de crescimento da economia tanto de curto prazo quanto de longo 
prazo (LIBÂNIO, 2009). 
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A hipótese fundamental dos modelos chamados balance-of-payments-
constrained é que o balanço de pagamentos no longo prazo deve estar 
equilibrado. Diante da impossibilidade do financiamento contínuo dos 
desequilíbrios no balanço de pagamentos (BP), ocorre um ajuste da demanda 
agregada que restringe sua expansão e por sua vez o crescimento (ROMERO; 
SILVEIRA; JAYME JR, 2011; SETTERFIELD, 2011; McCOMBIE, 2011). O 
crescimento é demand-ledno sentido de que qualquer efeito no lado da oferta 
sobre o crescimento é necessariamente mediado por um efeito específico sobre a 
elasticidade-renda da demanda (CIMOLI; PORCILE, 2013). 

À medida que uma dada economia cresce sua demanda por importações 
também acompanha essa expansão. Esse acréscimo de importações é financiado 
na forma de um aumento das exportações ou de uma maior entrada de capitais. 
Caso a taxa de crescimento das exportações, que depende da renda externa, não 
consiga acompanhar a taxa de crescimento das importações, sua diferença 
deverá ser preenchida via financiamento externo. No entanto, a impossibilidade 
de financiar indefinidamente esses déficits provoca um ajuste real na economia 
restringindo a taxa de crescimento do produto. O balanço de pagamentos 
estabelece um limite ao ritmo de expansão da demanda que limita por 
consequência o crescimento da economia. 

Neste trabalho assumimos que, para a maioria dos países, a principal 
restrição à taxa de crescimento do produto está no balanço de pagamentos 
porque ele determina o limite do crescimento da demanda a que a oferta pode se 
adaptar (THIRLWALL; HUSSAIN, 1982; ALONSO; GARCIMARTÍN, 1999; 
THIRLWALL, 2011). Contudo, seguindo a tradição heterodoxa tanto do 
pensamento pós-keynesiano quanto cepalino, reconhecemos que o desempenho 
do BP e o padrão de especialização do comércio exterior dependem por sua vez 
de fatores estruturais historicamente determinados (BIELSCHOWSKY, 2009). 

O modelo canônico de Thirlwall (1979) assume que o desempenho do 
balanço de pagamentos equivale ao da balança comercial. Dessa forma podemos 
sumariza-lo em três equações: 
 

{

  (   )                                                                                                                    (    )

  ( )                                                                                                                        (    )

                                                                                                                                  (    )

 

 
Onde   representa as exportações,   as importações,   a renda mundial,   a 
renda doméstica e   corresponde à taxa de câmbio real. Finalmente  ,  < 0 e  , 
 > 0 correspondem às elasticidades preço-demanda e renda-demanda das 
exportações e importações respectivamente. A equação (2.4c) nos dá a condição 
de equilibro no BP. Logaritmando e derivando no tempo: 
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{

 ̂    ( ̂)    ̂                                                                                                           (    )

 ̂   ( ̂)    ̂                                                                                                              (    )

 ̂   ̂   ̂                                                                                                                        (    )

 

 
em que o sobrescrito caracteriza a taxa de variação da variável em questão. 

Substituindo (2.5a) e (2.5b) em (2.5c) e isolando  ̂ obtemos a taxa de 
crescimento compatível com o equilíbrio no balanço de pagamentos: 
 

                                                           ̂  
 (     ) ̂   ̂

 
                                                       (   ) 

 
Alonso e Garcimartín (1999) argumentam que não há evidência 

significativa de que variações nos preços relativos ajustariam o BP. Na versão 

neoclássica a relação de causalidade da equação (2.6) é dada por  ̂  
  ̂   ̂

(     )
, 

onde,assumindo preços flexíveis no longo prazo,  ̂ se ajustariaa eventuais 
desequilíbrios no BP. Entretanto, como apresentado pelos autores, essa posição 
não seria corroborada empiricamente. Se existe ajuste, ele não é significativo ou 
não alivia a restrição, pelo menos em um primeiro momento (McCOMBIE, 2011; 
THIRLWALL, 2011). Tomando então como verdadeira a paridade do poder de 
compra (PPP), obtemos a regra simples de Thirlwall: 
 

                                                            ̂  
  ̂

 
                                                                          (   ) 

 
Dada a equação (3.4), o crescimento de longo prazo de uma economia é 

diretamente proporcional ao produto entre variação da renda externa e à razão 
entre as elasticidades renda-demanda das exportações e importações. O 
crescimento da renda interna é restringido pela elasticidade-renda das 
importações na medida em que há um limite de oferta de divisas com que essa 
economia pode contar para satisfazer suas necessidades de importar. Isso 
significa que quanto maior a razão entre as elasticidades renda do comércio 
exterior, menor a restrição ao crescimento por parte do BP. Em economias 
primário-exportadoras, a tendência de crescimento é menor que dos países 
industrializados na medida em que essa razão é menor para as primeiras4 
(GOUVÊA; LIMA, 2010). O gap de renda entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos deriva desta restrição. 

                                                           
4Gouvêa e Lima (2010) estimaram a elasticidade renda da pauta exportadora brasileira por setores 
para o período 1962-2006, o que nos permite uma comparação bastante útil. Os coeficientes 
estimados para os produtos primários, intensivos em mão de obra/recursos naturais e de baixo 
conteúdo tecnológico foram de 1.14, 1.35 e 1.53 respectivamente. Já os setores de intensidade 
tecnológica média e alta apresentaram elasticidades de 2.16 e 2.96. 
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Krugman (1989) assumindo paridade do poder de compra (PPP) 

desenvolve de forma independente um modelo em que 
 ̂

 ̂
 

 

 
, sendo que as 

elasticidades renda das exportações e importações se ajustariam às diferenças 
entre as taxas de crescimento. A chamada regra de 45º de Krugman inverte a 
relação de causalidade proposta por Thirlwall e sugere que países com elevadas 
taxas de crescimento se especializariam na produção de bens com maior 
elasticidade renda. Enquanto a taxa de crescimento da economia seria 
determinada por fatores do lado da oferta a demanda aparece como simples 
variável de ajuste. Essa proposição, no entanto, não se sustenta seja 
empiricamente seja por desconsiderar o efeito que a taxa de crescimento tem 
sobre os próprios ganhos de produtividade (McCOMBIE, 2011). Araújo e Lima 
(2007) mostram ainda em sua versão do modelo de Thirlwall que o ajuste 
proposto por Krugman não é possível por não explicar a possibilidade de 
mudança estrutural, como veremos adiante. 

Considerando que um país comercializa com um conjunto variado de 
outras nações, Nell (2003) desagregou as elasticidades renda das exportações e 
importações para cada parceiro comercial. Esta modificação é bastante 
conveniente na medida em que permite aproximar melhor o modelo à realidade. 
Desse modo, a lei de Thirlwall assume o seguinte formato: 
 

                                            ̂  
∑       

 
   

∑       
 
   

 ̂                                                                      (   ) 

 
em que      e     correspondem ao peso das exportações e importações ao país   

nas exportações e importações totais, respectivamente. 
 Procurando incorporar o elemento “mudança estrutural” ao modelo 
original, Araújo e Lima (2007) derivam a partir de uma abordagem pasinettiana 
multissetorial, a taxa de crescimento compatível com o equilíbrio no BP. A 
expressão final obtida, e que ficou conhecida de Lei de Thirlwall multissetorial, 
indica que a taxa de crescimento da renda per capita é diretamente proporcional 
à taxa de crescimento das exportações ponderada pela razão entre as 
elasticidades renda-demanda setoriais das exportações e importações. 
Matematicamente temos: 
 

                                            ̂  
∑       

 
   

∑       
 
   

 ̂                                                                  (   ) 

 
em que      e      correspondem ao sharede cada setor no volume total de 

exportações e importações, respectivamente. Enquanto que as elasticidades 
permanecem constantes, mudanças no crescimento podem provocar mudança 
estrutural dada a evolução das preferências de acordo com a lei de Engel. Mesmo 
que o crescimento do restante do mundo seja próximo a zero, a transferência de 
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trabalhadores de setores de menor elasticidade renda para setores de maior 
elasticidade possibilita aumentar a taxa de crescimento compatível com o BP. 
Mudanças nos componentes de demanda alteram o sharedos setores no comércio 
exterior e tem impacto significativo em termos de crescimento. 

A formulação originalmente desenvolvida por Thirlwall também evoluiu 
no sentido de incorporar os demais elementos do balanço de pagamentos. 
Thirlwall e Hussain (1982) e Moreno-Brid (2003) adicionaram o fluxo de capitais 
enquanto que Alleyne e Francis (2008) acrescentaram a conta de transferências5. 
Apesar de reconhecer a importância de seus trabalhos, para efeito de 
simplificação nos limitaremos em nosso exercício de modelagem à equivalência 
entre a balança comercial e o balanço de pagamentos. 

Em termos de suporte empírico, a lei de Thirlwall tem encontrado grande 
aceitação, o que lhe tem permitido se consolidar na literatura pós-keynesiana de 
crescimento. A evidência, no entanto, se divide entre trabalhos que apontam para 
a significância do efeito dos preços e da renda no crescimento de longo prazo e 
aqueles que apontam apenas para a significância da última. Thilrwall (1979) no 
artigo em que desenvolveu a lei que leva seu nome testou sua formulação para o 
período 1953-1976 em uma amostra de 18 países. O autor encontra estimativas 
para a taxa de crescimento compatíveis com o taxa de crescimento efetiva. 

Thirlwall e Hussain (1982) sabendo da importância que fluxos financeiros 
têm em economias em desenvolvimento, estendem o exercício original 
incorporando os fluxos financeiros para 15 países entre 1951-1969. A conclusão 
de sua análise indica que o movimento de capitais foi significativo na 
determinação da taxa de crescimento compatível com o equilíbrio no BP. 
Ademais, encontra-se que mudanças nos preços relativos foram estatisticamente 
significativas para alguns países da amostra. 

Contrariando esse resultado, Alonso e Garcimartín (1999) utilizando data 
para um grupo de 10 países membros da OCDE entre 1965-1994, mostram que a 
lei de Thirlwall se sustenta empiricamente e que os preços relativos não teriam 
papel significativo em termos de crescimento econômico. Os resultados 
encontrados corroboram a posição keynesiana de que o ajuste do balanço de 
pagamentos via preços não é relevante. No entanto, como procuraremos 
argumentar nas seções seguintes, isso não significa que os preços não devam ser 
considerados no longo prazo. 

Romero, Silveira e Jayme Jr. (2011) encontram que o modelo de Thirlwall 
simples e em sua versão multissetorial explicam com sucesso o crescimento 
econômico brasileiro nos últimos cinquenta anos. Gouvea e Lima (2010) testam a 
lei de Thirlwallmultissetorial para uma amostra de 8 países, 4 asiáticos e 4 latino-
americanos, encontrando que não se pode rejeitar a hipótese de que o 
crescimento desses países é restringido pelo balanço de pagamentos. 

                                                           
5
Para uma revisão completa das principais variações da lei de Thirlwall e do amplo suporte empírico 

a seu favor ver Thirlwall (2011). 
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Utilizando amostras maiores, Cimoli, Porcile e Rovira (2010) realizam um 
exercício econométrico verificando a aplicabilidade da lei de Thirlwall para 29 
países, 8 latino-americanos, 15 membros da OCDE e 6 asiáticos. Além do suporte 
encontrado a favor da formulação de Thirlwall, mostra-se que a evolução das 
elasticidades das importações e exportações no tempo entre os países latino-
americanos e asiáticos é capaz de explicar a trajetória divergente de suas rendas 
per capita. 

Por fim, em um esforço bastante ambicioso, Gouvea e Lima (2013) testam 
a versão multissetorial da lei de Thirlwall para uma amostra de 90 economias. O 
poder preditivo do modelo é testado comparando a taxa de crescimento prevista 
com a taxa de crescimento efetiva. Apesar de que, como esperado, o crescimento 
de todos os países não seja restrito pelo balanço de pagamentos, a “curva de 45º” 
não pode ser rejeitada a um nível de significância de 5%, o que dá suporte à lei. 

Embora tenha desenvolvido seu modelo de forma independente, Thirlwall 
(1983) menciona as similaridades entre a sua formulação e a de Prebisch. No 
entanto, diferentemente da generalização de Thirwall, Prebisch argumentava que 
as restrições ao crescimento no BP eram impostas apenas para os países mais 
periféricos e não aos do centro (BOIANOVSKY; SOLÍS, 2014). McCombie (2011) 
reconhece que os países menos desenvolvidos têm maiores probabilidades de 
terem seu crescimento restringido pelo balanço de pagamentos, contudo essa 
condição não é de exclusividade. 

Ao assumir PPP, Thirlwall desconsidera o efeito dos preços sobre a renda 
no longo prazo. Considerando que o próprio Thirlwall em Thirlwall e Bergevin 
(1985) encontra evidência a favor de uma deterioração dos termos de troca dos 
produtos primários em relação aos manufaturados, permanece nosso 
questionamento do porque de sua não inclusão no modelo de 1979 ou nas 
modificações posteriores. No próximo capítulo apresentaremos uma proposta de 
conciliação entre a tese Prebisch-Singer e a lei de Thirlwall. 
 

3. Conciliando Prebisch-Singer e Thirlwall 
 

Como se antecipou na introdução geral, as considerações deste capítulo 
versam sobre nossa proposta de aprofundar a relação entre a escola cepalina e 
pós-keynesiana através da aproximação dos trabalhos de Prebisch e Thirwall. 
Conforme argumentado por Cimoli, Porcile e Rivera (2010), os modelos balance 
of payments constrained podem ser usados para capturar insights econômicos 
chave tanto da tradição keynesiana quanto estruturalista. 

Nosso interesse em conciliar a lei de Thirlwall com a hipótese Prebisch-
Singer de deterioração dos termos de troca vai além do proveito que o próprio 
exercício de modelagem traz em si. Desde sua formulação inicial, os balance-of-
payments-constraint models têm evoluído no sentido de incorporar os demais 
componentes do balanço de pagamentos. No entanto, até onde sabemos, nenhum 
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esforço significativo foi feito na direção de incorporar a dinâmica dos preços6. 
Dessa forma, nossa contribuição se propõe a dar maior robustez ao referencial 
teórico em questão. 

Inicialmente parece haver existido um receio de incorporar as variações 
dos termos de troca ao modelo já que o ajuste do balanço de pagamentos via 
preços poderia implicar um não ajuste via renda, desqualificando assim a lei de 
Thirlwall. Como mostrado anteriormente, na versão neoclássica a relação de 

causalidade da equação (2.6) é dada por ̂  
  ̂   ̂

(     )
, onde, assumindo preços 

flexíveis no longo prazo,  ̂se ajustariaa eventuais desequilíbrios no BP. No 
entanto, Alonso e Garcimartín (1999) mostram que o ajuste via preços não é 
possível. Ao contrário da suposição neoclássica, não são os desequilíbrios no BP 
que são corrigidos via preços, mas a deterioração dos termos de troca dos 
produtos primários em relação aos manufaturados é que pode reduzir a taxa de 
crescimento de equilíbrio do BP. 

Em seu trabalho original, Thirlwall utiliza uma função para a taxa de 
câmbio real compatível com a PPP de tal forma que enquanto (     ) capta a 
chamada condição de Marshall-Lerner,  ̂corresponde à variação na taxa de 
câmbio real e seria igual a zero no longo prazo. De fato, tanto Thirlwall quanto os 
autores que o sucedem definem a taxa de câmbio real como: 
 

                                                            
   

  

                                                                         (   ) 

 
onde    corresponde ao nível de preços internos,    ao nível de preços externos e 

  à taxa de câmbio nominal. 
Araújo (2013) argumenta que a PPP não seria a definição mais 

conveniente para o estudo do efeito da variação dos preços relativos sobre o 
crescimento. De acordo com Rogoff (1992), mesmo que aceitemos a paridade do 
poder de compra, ela parece sustentar-se apenas no longuíssimo prazo com uma 
velocidade de convergência extremamente lenta. Além de verificar-se apenas 
para períodos muito longos, acima de 50 anos, a relação entre a lei de Kaldor-
Verdoorn e a lei de Thirlwall só se sustenta desde que não aceitemos PPP. Mais 
ainda e para efeitos deste trabalho, a adoção da paridade do poder de compra 
não permitiria captar a tese Prebisch-Singer da deterioração dos termos de troca. 
Nessa direção, a definição proposta por Rodrik (2008) parece mais apropriada. 
Seja: 
 

                                                           
6
 Dentro da literatura pós-keynesiana, Block e Sapsford (2000) e Sarkar (2001) desenvolvem 

modelos compatíveis com a hipótese Prebisch-Singer de deterioração dos termos de troca, mas 
independentes da literatura de crescimento com restrição no balanço de pagamentos. 
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                                                                          (   ) 

 
em que   corresponde à taxa de câmbio real,    é dado pelos preços dos bens 
transacionáveis e    pelos preços dos bens não transacionáveis. Como mostrado 
por Rodrik (2008) essa definição é compatível com o efeito Balassa-Samuelson e 
será empregada na proposta de modelagem apresentada7. 

Segundo Di Filippo(2009) a teoria estruturalista do valor e da formação de 
preços se encontra em um ponto intermediário entre a teoria marxista, em que os 
preços são a expressão social do trabalho inserido em seus produtos, e a 
abordagem neoclássica, em que os preços são simples manifestação da utilidade 
marginal. Assume-se, mesmo que implicitamente, que a existência do mercado 
reflete a posição de poder dos atores sociais em relação às diferentes esferas de 
cada sociedade (BIELSCHOWSKY, 2009; DI FILIPPO, 2009). Dessa forma, não se 
nega que os preços reflitam a utilidade e escassez dos recursos, mas que em 
última análise, a posição de poder e as estratégias e táticas das partes 
contratantes também determinam os preços. 

Bielschowsky (2009) e Di Filippo (2009) em suas respectivas análises 
sobre o pensamento estruturalista cepalino mostram que um elemento comum 
nos trabalhos dentro dessa literatura está na concepção de um sistema 
multidimensional dinâmico aplicável no estudo dos efeitos de aumentos da 
produtividade do trabalho gerados nas economias centrais sobre as 
periféricas.Consideremos então uma economia formada por três setores 
correspondendo à produção de bens primários (setor 1, transacionável), bens 
industrializados (setor 2, transacionável) e serviços (setor 3, não transacionável). 
A taxa de câmbio real pode ser representada então da seguinte maneira: 
 

                                                     
    

      
  

  

                                                                         (   ) 

 
onde      corresponde aos preços no setor de bens primários,      aos preços no 
setor de bens industrializados e    ao setor de serviços. Por sua vez,       
  determinam o peso dos setores 1 e 2 na produção total de tradable se são 
tomados a princípio como constantes. Aumentos de produtividade no setor de 
comercializáveis provocam uma redução de preços, que por sua vez, se refletem 
em uma taxa de cambio mais apreciada. Aumentos de produtividade no setor de 
serviços por sua vez tem o efeito contrário desvalorizando a taxa de câmbio real. 
A validade do efeito Balassa-Samuelson implica que o aumento da produtividade 

                                                           
7
 O efeito Balassa-Samuelson postula que os ganhos de produtividade são maiores no setor tradable 

do que no non-tradable. Uma predição relacionada a este efeito é que países com maiores taxas de 
crescimento experimentarão maior apreciação cambial. Como mostraremos adiante, isso não é 
necessariamente verdade. 
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nos setores tradablesseja maior que no non-tradable. A taxa de variação do 
cambio é dada por: 
 
                                      ̂        ̂        ̂    ̂                                                  (3.4) 

 
Seguindo Porcile e Lima (2006), sejam ainda os preços determinados no 

primeiro setor por um mark-up que capta o poder de mercado das firmas. Os 
demais setores operam em mercado competitivo. Assim: 
 

{

           
                                                                                                                       (    )

            
                                                                                                                     (    )

       
                                                                                                                          (    )

 

 
O poder de mercado no setor manufatureiro é representado por   , 

sendo que neste trabalho consideraremos que ele é intrínseco à própria estrutura 
do mercado em questão, esteja ele operando em concorrência monopolística ou 
em situação de oligopólio. Observamos que o mark-up deriva da presença de um 
maior poder de barganha por parte dos trabalhadores e da concentração da 
inovação no setor industrial. Os trabalhadores do setor industrial ao estarem 
organizados na forma de sindicatos estão em melhores condições de reivindicar 
melhoras salariais como descrito por Prebisch. Por outro lado, como apresentado 
por Singer, quando uma empresa inova, ela ganha o direito de cobrar um mark-
up sobre os preços. Por fim,   corresponde ao salário nominal e   à 
produtividade do trabalho. 

Logaritmando as equações (3.5a), (3.5b) e (3.5c) e derivando no tempo: 
 

{

    ̂   ̂      ̂                                                                                                                  (    )

    ̂   ̂   ̂      ̂                                                                                                           (    )

  ̂   ̂    ̂                                                                                                                       (    )

 

 
Obtemos dessa forma as funções que determinam a taxa de variação dos 

preços na economia. Aumentos de produtividade levam a reduções dos níveis de 
preços enquanto que aumentos dos salários tem o efeito contrário. No setor 
industrial, um aumento da taxa de inovação ou do poder de barganha dos 
trabalhadores provoca um aumento do  ̂ resultando em maiores preços.A taxa de 
variação do mark-uppode ainda ser modelada através de uma função escalão 
unitário em que: 
 

 ̂  {
     ̂                                               
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Seguindo Ferrari, Freitas e Barbosa Filho (2013), reconstruímos o sistema 
original do modelo de Thirlwall para nossa economia com três setores: 
 

{
 
 

 
 
     (   )                                                                                                                    (    )

     ( )         (    )

∑     

 

   

  ∑    

 

   

                                                                                                            (    )

 

 
em que a função de exportações, importações e a condição de equilíbrio foram 
desagregadas nos dois setores comercializáveis de modo que             e 

            com i = 1, 2. 

Utilizando o mesmo instrumental matemático empregado até aqui 
obtemos que: 
 

{

 ̂          ̂       ̂                                                                                                         (    )

 ̂         ̂       ̂                                                                                                            (    )

   ̂       ̂     ̂     ̂       ̂                                                                           (    )

 

 
onde os parâmetros   e   correspondem ao peso de cada setor na pauta de 
exportações e importações, respectivamente(        e        ). 

Substituindo (3.8a) e (3.8b) em (3.8c) e isolando  ̂ obtemos a taxa de 
crescimento compatível com o equilíbrio no balanço de pagamentos: 
 

 ̂   (
  ∑       

 
    ∑       

 
   

∑   
 
       

)  ̂  (
∑       

 
   

∑   
 
       

)  ̂               (   ) 

 
Procurando conciliar a visão cepalina de poder com as proposições feitas 

por Setterfield (2011) e Araújo (2013), substituímos a definição de câmbio real 
adotada por Thirlwall (1979) pela adotada por Rodrik (2008) e previamente 
modificada (ver equações 3.3 e 3.4). Dessa forma temos que: 
 
 ̂

 
 (  ∑       

 
    ∑       

 
   )(      ̂        ̂    ̂)

∑   
 
       

 (
∑       

 
   

∑   
 
       

)  ̂                                                                                                                  (    ) 

 
No entanto, sabemos do sistema (3.6) o comportamento dos preços em 

cada um dos setores dessa economia. Fazendo as devidas substituições e após 
algumas manipulações algébricas: 
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 ̂  
 (  ∑       

 
    ∑       

 
   )        ̂    ( ̂      ̂)    ̂ 

∑   
 
       

 (
∑       

 
   

∑   
 
       

)  ̂                                                                               (    ) 

 
Obtemos dessa forma uma versão da lei de Thirlwall compatível com a 

mudança estrutural e com a hipótese de deterioração dos termos de troca. 
Semelhantemente ao modelo original, a taxa de crescimento que leva ao 
equilíbrio no balanço de pagamentos é diretamente proporcional à taxa de 
crescimento da renda externa e à razão entre as elasticidades das exportações e 
importações. Desse modo, quanto maior o crescimento do produto internacional 
maior será o crescimento potencial doméstico. Mais ainda, países especializados 
na produção de bens industrializados apresentarão maior crescimento que o 
resto do mundo devido à maior elasticidade renda de suas exportações em 
detrimentos das importações. Por outro lado, países primário-exportadores 
tenderão a crescer menos que o resto do mundo já que a elasticidade de suas 
exportações é inferior à das importações. 

Tratando-se de uma economia com 2 setores transacionáveis, o modelo 
não exclui a possibilidade de mudança estrutural. De fato temos da mesma forma 
que em (2.1): 
 

{
 
 

 
  ̅  ∑       

 

 

                                                                                                                 (     )

 ̅  ∑      

 

 

                                                                                                                   (     )

 

 
Onde  ̅  e  ̅  correspondem às elasticidades médias das exportações e 
importações respectivamente. Diferenciando ambas as equações em relação ao 
tempo: 
 

{
 
 

 
  ̇̅  ∑   ̇      

 

 

∑       
̇

 

 

                                                                                          (     )

 ̇̅  ∑  ̇    

 

 

 ∑      ̇

 

 

                                                                                              (     )

 

 
 O progresso técnico é capaz de modificar as elasticidades renda tanto da 
pauta exportadora quanto importadora, processo captado pelo segundo 
componente do sistema acima. Por sua vez, a transferência de trabalhadores de 
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setores com menor elasticidade renda para segmentos de maior elasticidade 
também contribui positivamente para o aumento do crescimento potencial, como 
mostrado pelo primeiro componente. Mesmo em um contexto externo adverso 
modificações na proporção de cada setor na economia permitem alcançar 
maiores taxas de crescimento. 

Ao não assumir PPP e tomando a condição de Marshall-Lerner como 
válida, nossa formulação é compatível com a ampla evidência apresentada a favor 
da hipótese Prebisch-Singer de deterioração dos termos de troca. Os ganhos de 
produtividade decorrentes do processo de crescimento econômico levam 
naturalmente a uma apreciação da taxa de câmbio, via efeito Balassa-Samuelson, 
que reduz a taxa de crescimento compatível com o equilíbrio no balanço de 
pagamentos. No entanto, o progresso técnico e a estrutura do mercado no setor 
industrial conseguem simultaneamente reduzir a intensidade da valorização 
através do mark up. Como as atividades de P&D concentram-se no setor 2, países 
especializados na produção do setor 1 apresentarão uma restrição ao 
crescimento maior decorrente da valorização da taxa de câmbio real. Perceba, no 
entanto, que ao modelar  ̂ como uma função escalar unitário, sua variação não 
ocorre de forma contínua. 

A título de exemplificação, consideremos os casos extremos de uma 
economia central e outra periférica, plenamente especializados na produção de 
bens industrializados e primários, respectivamente. No primeiro caso, o setor 2 é 
responsável por toda a produção dos bens transacionáveis (    ). Assim, a taxa 
de crescimento compatível com a restrição no balanço de pagamentos respeitará 
a seguinte igualdade: 
 

        ̂  
 (           ) ( ̂      ̂)    ̂ 

    

 (
    

    

)  ̂                       (     ) 

 
O progresso técnico e/ou variações no poder de barganha dos 

trabalhadores, que por hipótese se concentram no setor industrial, permitem 
contrabalançar os efeitos da valorização da taxa de câmbio real através de uma 
variação na taxa de mark-up. Embora o efeito Balassa-Samuelson prevaleça no 
longo prazo, ele será menos intenso. 

No caso de uma economia totalmente especializada na produção de 
commodities primárias (    ), a taxa de crescimento no longo prazo será dada 
por: 
 

          ̂  
 (           )      ̂    ̂ 

    

 (
    

    

)  ̂                            (     ) 

 
À medida que são obtidos ganhos de produtividade tanto no setor de 

comercializáveis quanto no de não comercializáveis, observa-se uma valorização 
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da taxa de câmbio real que deteriora o desempenho do balanço de pagamentos. 
Como o mercado de bens primários opera em competição perfeita, podemos 
considerar que há uma deterioração dos termos de troca dos produtos primários 
em relação aos produtos industrializados, determinado pela diferença nas 
estruturas setoriais de mercado. 

Ganhos de produtividade no setor tradable levam, via preços, a uma 
redução da taxa de crescimento potencial da economia em ambos os casos. A 
existência de estruturas de mercado oligopolizadas nos países do centro reduz 
esse efeito através do mark up que a própria inovação permite às firmas possuir. 
Como o mercado de commodities primárias se aproxima de uma estrutura 
competitiva os ganhos de produtividade se traduzem necessariamente em uma 
redução de preços, caracterizando a deterioração descrita por Prebisch. 

A evidência empírica existente em favor da hipótese Prebisch-Singer 
sugere que a deterioração não ocorreu de forma contínua sendo marcada por 
claras quebras estruturais. O modelo desenvolvido neste trabalho também é 
compatível com essa observação. De fato a deterioração dos termos de troca só 
seria continua se a taxa de mark-up crescesse também de forma contínua, o que 
claramente não é possível. No entanto, o progresso técnico, do qual deriva o 
poder de mercado das firmas, é descontinuo e até certo ponto as grandes 
inovações são imprevisíveis. 

No momento em que surge uma grande inovação ou há um choque nas 
condições de barganha a favor dos trabalhadores tem-se uma grande elevação de 
 ̂ que provoca uma brusca deterioração dos termos de troca dos produtos 
primários em relação aos manufaturados, caracterizando as quebras estruturais 
observadas. Segue-se um período de relativa estabilidade dos preços de ambos os 
setores. Ocampo e Parra (2003), Zanias (2005) e Ocampo e Parra (2010) 
identificam duas grandes quebras estruturais durante o século XX sendo a 
primeira por volta de 1920 e a segunda durante a década de 1980, como pode ser 
visto no Gráfico 01. À luz do modelo apresentado houve efetivamente dois 
choques sobre a taxa de mark-up. 

Sugerimos que o primeiro está relacionado não apenas ao fim da 1ª guerra 
mundial, mas à ascensão do bloco soviético que aumentou naquele momento as 
condições de barganha em favor dos trabalhadores dos países centrais.A 
revolução russa de 1917 concedeu aos trabalhadores da Europa ocidental um 
significativo aumento no poder de negociação na medida em que aumentou os 
temores dos empresários de uma revolução em seus próprios países. A segunda e 
mais recente quebra estrutural estaria ligada ao início da revolução da 
informática, um verdadeiro choque tecnológico. As economias líderes no 
desenvolvimento desta indústria mantiveram um importante poder de mercado 
nos anos que se seguiram à sua difusão. 
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Gráfico 01: Evolução dos termos de troca entre produtos primários e 
industrializados entre 1900 e 2003 

Fonte: Ocampo e Parra (2003) 
 

As duas principais variáveis por trás do crescimento de longo prazo 
continuam sendo a taxa de crescimento internacional e a razão entre a 
elasticidade renda das exportações e importações. Elas são os determinantes de 
fato do crescimento de longo prazo e se sobrepõe ao efeito dos preços. A 
abordagem apresentada, no entanto acrescenta um novo elemento nesse 
referencial ao permitir captar o efeito dos preços sobre o crescimento a partir da 
hipótese Prebisch-Singer de deterioração dos termos de troca dos produtos 
primários em relação aos manufaturados. Chamamos a expressão final denotada 
pela equação 3.11 de Regra Prebisch-Thirlwall. 

 
4. Causação cumulativa e a regra Prebisch-Thirlwall 

 
A literatura pós-keynesiana desenvolveu dois diferentes modelos de 

crescimento de longo prazo para economias abertas, a saber, o modelo de 
cumulative causation originalmente concebido por Nicholas Kaldor (KALDOR, 
1966) e o balance-of-payments-constrained já apresentado no terceiro capítulo. 
Embora ambas as abordagens divirjam significativamente em algumas de suas 
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hipóteses (BLECKER, 2009), importantes insights podem ser extraídos de sua 
combinação8. 

Voltando à equação (3.11) e reescrevendo-a em função das elasticidades 
médias definidas em (3.12a) e (3.12b) encontramos: 
 

 ̂  
 (  ∑       

 
    ∑       

 
   )(   ̂    ̂    ̂)

  ̅̅̅̅

 (
  
̅̅ ̅̅

  ̅̅̅̅
)  ̂                                                                                                 (   ) 

 
em que   ̂        ̂        ̂ . Sendo válida a condição de Marshall-Lerner 

 (  ∑       
 
    ∑       

 
   )   . 

 
Como sustentado por Araújo (2013) e Romero, Silveira e Jayme Jr. (2011), 

as elasticidades-renda são determinadas pelo grau de intensidade tecnológica da 
produção nacional. Assim, setores tecnologicamente líderes e de alto valor 
agregado apresentariam uma maior elasticidade-renda demanda. Seguindo então 
Setterfield (2011), consideremos as elasticidades médias como sendo função da 
taxa de crescimento da produtividade do segmento de tradables de modo que: 
 

  
̅̅ ̅̅

  ̅̅̅̅
    ̂                                                                      (    ) 

 
em que    é um parâmetro linear que capta a sensibilidade das elasticidades à 
taxa de variação da produtividade. Países especializados na produção de bens 
industriais de elevada intensidade tecnológica tendem a apresentar um k 
elevado, contrastado com países tecnologicamente atrasados. O padrão de 
especialização no comércio mundial determina a forma como os frutos do 
progresso técnico serão divididos entre países. 

A taxa de variação do mark-up foi modelada anteriormente através de uma 
função escalão unitário linearmente dependente da taxa de crescimento da 
produtividade do setor industrial. Para efeito de simplificação, nesta 
representação ela dependerá da taxa de crescimento da produtividade dos 
tradables. Estando os ganhos de produtividade concentrados nesse segmento 
escrevemos ainda a taxa de variação da produtividade do setor non-tradable 
como função linear da taxa de variação da produtividade no segmento de 
comercializáveis. Assim: 

 
 

                                                           
8O modelo de Dixon-Thirlwall corresponde nesse referencial a uma formalização da visão kaldoriana 
aplicada a um contexto de economia regional. 
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 ̂     ̂                                    (4.2b) 
  ̂     ̂                                   (4.2c) 

 
com     correspondendo à sensibilidade do mark-up a variações na 
produtividade e       a proporção da inovação do setor de não 
comercializáveis em relação ao de comercializáveis. 

Substituindo então o sistema formado pelas equações (5.2) em (5.1) e após 
algumas manipulações algébricas obtemos nossa taxa de crescimento compatível 
com o equilíbrio no balanço de pagamentos. Juntando esse resultado com a lei de 
Kaldor-Verdoorn temos nosso sistema de causação cumulativa: 
 

{
 ̂      ̂      ̂

                                                                                                               (    )
  ̂        ̂                                                                                                                       (    )

 

 

em que      ̂ corresponde ao efeito renda de variações na produtividade, 

    
(  ∑       

 
    ∑       

 
   )(       )

  ̅̅ ̅̅
   corresponde ao efeito preço,     é 

uma constante e      capta a sensibilidade da taxa de crescimento da 
produtividade em relação a taxa de crescimento do produto. A equação (4.3a) 
corresponde ao regime do balanço de pagamentos enquanto (4.3b) ao regime de 
produtividade. O Gráfico 02 nos permite visualizar o comportamento de ambas 
as expressões: 
 

 
 

Gráfico 02: Cumulative causatione a regra Prebisch-Thirlwall, caso geral 
Elaborado pelos autores 
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Alguns insights importantes podem ser extraídos da modelagem 
apresentada. O primeiro deles sugere que a taxa de crescimento do produto 
depende quadraticamente da taxa de crescimento da produtividade. Economias 
cujo equilíbrio se encontra antes do vértice da parábola do regime BP 
apresentam uma relação positiva entre as variáveis endógenas de modo que 
choques de produtividade que desloquem RP elevam a taxa de crescimento que 
equilibra o BP. Por outro lado, economias cujo equilíbrio se encontra depois do 
vértice de BP apresentam uma relação negativa entre as variáveis endógenas. 
Assim, choques positivos de produtividade tem efeito negativo sobre a taxa de 
crescimento, já que o efeito preço começa a se sobrepor ao efeito renda. Embora 
este último resultado pareça a princípio contraditório, mostraremos a seguir que 
ele corrobora a proposição de Prebisch sobre a transferência dos frutos do 
progresso técnico entre o centro e a periferia. 

A taxa de crescimento da produtividade por sua vez depende diretamente 
da taxa de crescimento do produto através do mecanismo proposto por Kaldor-
Verdoorn. Dessa forma, a restrição externa condiciona as variações da 
produtividade de uma economia. Podemos argumentar que países com elevado k 
e    são os mais propensos a entrar em círculos virtuosos de crescimento. De 
modo contrário, a combinação de um baixo k e    implica uma maior propensão a 
entrar em círculos viciosos de crescimento. 

Blecker (2009) desenvolve um modelo em que se procura alcançar 
objetivos semelhantes aos apresentados nesta seção. Empregando a definição 
convencional para a taxa de câmbio o autor encontra uma curva BP de inclinação 
positiva de modo que aumentos na produtividade do trabalho levariam 
necessariamente a aumentos na taxa de crescimento da economia. A diferença 
crucial entre ambas as abordagens está na definição empregada para a taxa de 
câmbio. Cremos que o amplo suporte empírico encontrado a favor do efeito 
Balassa-Samuelson e da hipótese Prebisch-Singer sustentam nossa proposição. 

Do mesmo modo que nos passos anteriores, as duas principais variáveis 
por trás do crescimento de longo prazo continuam sendo a taxa de crescimento 
internacional e a razão entre a elasticidade renda das exportações e importações. 
Elas são os determinantes de fato do crescimento de longo prazo o que significa 
que o efeito renda se sobrepõe amplamente ao efeito preço. O modelo permanece 
compatível com a mudança estrutural na medida em que tanto o progresso 
técnico como a transferência de trabalhadores de setores com menor elasticidade 
renda para segmentos de maior elasticidade são capazes de alterar a elasticidade 
média da pauta de comercio exterior e, por conseguinte, modificar a taxa de 
crescimento. A abordagem apresentada ainda é compatível com a hipótese 
Prebisch-Singer de deterioração dos termos de troca dos produtos primários em 
relação aos manufaturados. 
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A título de exemplificação, consideramos os casos extremos de uma 
economia central e outra periférica, plenamente especializados na produção de 
bens industrializados e primários, respectivamente. No primeiro deles observa-
se uma combinação de    e    elevados e    baixo. O    elevado ocorre porque os 
países centrais são exportadores de produtos tecnologicamente avançados com 
elevada elasticidade renda e importam insumos primários de menor elasticidade 
renda. O    elevado também é garantido pela liderança tecnológica do centro que 
lhes confere sistemas educacionais e de pesquisa mais avançados além de 
maiores mercados consumidores. Por fim, o    baixo decorre não apenas da 
elevada elasticidade renda das exportações (ver denominador da expressão) 
como da presença de poder de mercado das firmas no setor industrial. 

O país da periferia por sua vez apresenta uma combinação de    e    
baixos e    alto. O    baixo ocorre porque se trata de uma economia primário 
exportadora, importadora de produtos industrializados com elevada elasticidade 
renda e cujas exportações apresentam baixa elasticidade renda. O   reduzido 
também decorre de seu atraso tecnológico, o que lhes confere sistemas 
educacionais e de pesquisa mais frágeis além de menores mercados 
consumidores. Por fim, o   mais alto decorre não apenas da baixa elasticidade 
renda das exportações (ver denominador da expressão) como da ausência de 
poder de mercado das firmas no setor industrial. 

A comparação das curvas do regime de produtividade e do regime do BP 
entre o país do centro e da periferia nos permite notar que a taxa de crescimento 
que equilibra o balanço de pagamentos é maior no primeiro do que no último, o 
que pode ser observado no Gráfico 03. As curvas RPI e BPI correspondem aos 
regimes de produtividade e do balanço de pagamentos, respectivamente, no país 
central. Analogamente, as curvas RPP e BPP correspondem aos regimes de 
produtividade e do balanço de pagamentos, respectivamente, no país periférico. 
O crescimento no centro será maior via preços pela presença do fator de mark-up 
e principalmente pelas diferenças nas elasticidades-renda cujo efeito é captado 
pelo parâmetro   ( )  . Como explicado anteriormente, nos países 
industrializados, k é maior do que nos países primário exportadores. 
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Gráfico 03: Cumulative causatione a regra Prebisch-Thirlwall, casos específicos 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Como descrito por Prebisch (1959), choques positivos de produtividade 

em países periféricos não se refletem em aumentos na taxa de crescimento da 
economia e apenas geram a transferência dos frutos do progresso técnico ao 
centro. De fato, para um deslocamento à direita da curva RPp temos uma redução 
da taxa de crescimento do produto. Em termos de política econômica, seria 
aconselhável aumentar a inclinação de RPp e deslocar a curva BP para cima, 
aliviando dessa forma a restrição externa. 

Caso um país em desenvolvimento promova seu setor industrial com um 
enfoque exportador, ele não apenas é capaz de elevar sua taxa de crescimento 
como também o aumento da taxa de crescimento de sua produtividade. Isso pode 
ser visto através de deslocamentos da curva BP na vertical e explica as diferenças 
no padrão de crescimento entre o sudeste Asiático e a América latina. Enquanto 
os primeiros se centraram na elevação das elasticidades-renda e fizeram da 
defesa dos preços um esforço secundário, os segundos dedicaram uma atenção 
maior à defesa dos preços via protecionismo alfandegário. Como o efeito renda 
prevalece sobre o preço conseguimos explicar o menor crescimento do produto e 
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da produtividade nesta última9. Situações intermediárias podem ser descritas a 
partir de combinações distintas dos parâmetros   ,    e    e da mesma forma ser 
utilizadas para explicar também o comportamento de algumas exceções à 
dinâmica clássica centro-periferia descrita pelos autores cepalinos. 

Finalizamos este capítulo e nossa argumentação citando Prebisch em 
Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano: 
 

Este capítulo, que ahora llega a su fin, se ha dedicado a 
explicar la tendencia persistente del estrangulamiento 
exterior de los países latinoamericanos y la necesidad 
imprescindible de atacarlo en dos formas convergentes: a) 
las exportaciones industriales hacia el resto del mundo […] 
sin descuidar a las exportaciones tradicionales […] y b  la 
defensa de la relación de los precios de intercambio. 
(PREBISCH, 1963, p.105) 

 
Nossas recomendações de política econômica são exatamente as mesmas 

feitas por Prebisch cinquenta anos atrás e reformuladas pelos autores pós-
keynesianos dos balance of payments constraint growth models: (i) promoção das 
exportações industriais sem descuidar as exportações tradicionais e (ii) defesa da 
relação dos preços de intercâmbio. 
 

5. Conclusão 
 

Este trabalho revisou o modelo básico de crescimento com restrição no 
balanço de pagamentos e seus principais desdobramentos sugerindo que a Lei de 
Thirlwall pode ser entendida como uma formalização matemática do pensamento 
cepalino derivado da regra de Prebisch. Procuramos ainda fazer um primeiro 
esboço do que seria a introdução da hipótese Prebisch-Singer da deterioração 
dos termos de troca na referida lei. 

Supondo uma economia formada por três setores - produção de bens 
industrializados, bens primários e serviços – derivamos a lei de Thirlwall a partir 
de uma definição distinta para a taxa de câmbio real, incompatível com PPP e 
compatível com o efeito Balassa-Samuelson. Chamamos a expressão final obtida 
de regra de Prebisch-Thirlwall: 
 

 ̂  
 (  ∑       

 
    ∑       

 
   )        ̂    ( ̂      ̂)    ̂ 

∑   
 
       

 (
∑       

 
   

∑   
 
       

)  ̂ 

                                                           
9Para uma revisão das diferenças do padrão de crescimento asiático e o latinoamericano à luz do 
desempenho do balanço de pagamentos verCimoli, Porcile e Rovira (2010) 
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A título de exemplificação, consideramos os casos extremos de uma 
economia central e outra periférica, plenamente especializados na produção de 
bens industrializados e primários, respectivamente: 
 
Economia central com especialização completa: 
 

 ̂  
 (           ) ( ̂      ̂)    ̂ 

    

 (
    

    

)  ̂ 

 
Economia periférica com especialização completa: 
 

 ̂  
 (           )      ̂    ̂ 

    

 (
    

    

)  ̂ 

 
O progresso técnico, que por hipótese se concentra no setor industrial, e 

eventuais choques no poder de barganha dos trabalhadores permitem 
contrabalançar os efeitos da valorização da taxa de câmbio real através do poder 
de mercado que a inovação confere à firma inovadora. Embora o efeito Balassa-
Samuelson prevaleça no longo prazo, ele será menos intenso na economia central 
do que na periférica. 

Como o mercado de bens primários opera em competição perfeita, 
podemos considerar que há uma deterioração dos termos de troca dos produtos 
primários em relação aos produtos industrializados, determinado pela diferença 
nas estruturas setoriais de mercado. Essa deterioração repercute negativamente 
sobre a taxa de crescimento compatível com o equilíbrio no balanço de 
pagamentos das economias primário-exportadoras, reforçando sua posição 
periférica. 

Nosso modelo ainda é compatível com as conclusões da lei de Thirlwall 
original e sua versão multissetorial. De fato, as duas principais variáveis por trás 
do crescimento de longo prazo continuam sendo a taxa de crescimento 
internacional e a razão entre a elasticidade renda das exportações e importações. 
Dessa forma, economias industrializadas cresceriam potencialmente acima do 
restante do mundo na medida em que a elasticidade de suas exportações é 
superior à de suas importações. Por outro lado espera-se o efeito contrário em 
economias primário-exportadoras. Em termos de mudança estrutural, a 
transferência de trabalhadores do setor primário para o industrial contribui 
positivamente para o crescimento via mudança na composição das elasticidades 
do comércio exterior. 

A abordagem apresentada acrescenta um terceiro elemento nesse 
referencial ao permitir captar o efeito dos preços sobre o crescimento a partir da 
hipótese Prebisch-Singer de deterioração dos termos de troca dos produtos 
primários em relação aos manufaturados. A evidência empírica sugere que essa 
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deterioração não ocorre de forma continua e sim escalonada através de quebras 
estruturais. O modelo construído é compatível com essa observação. A 
deterioração dos termos de troca só seria continua se a taxa de mark up crescesse 
também de forma contínua, no entanto, o progresso técnico, do qual deriva o 
poder de mercado das firmas, e alterações no padrão do conflito distributivo são 
descontínuos. No momento em que surge uma grande inovação tem-se uma 
grande elevação de  ̂ que provoca uma brusca deterioração dos termos de troca, 
caracterizando as observadas quebras estruturais. Segue-se então um período de 
relatividade estabilidade dos preços entre ambos os setores. 

Apresentamos ainda uma proposta de junção entre o modelo com 
restrição no balanço de pagamentos e a tradição pós-keynesiana de causação 
cumulativa. Encontra-se que a taxa de crescimento do produto depende de forma 
quadrática da taxa de crescimento da produtividade. A taxa de crescimento da 
produtividade por sua vez depende diretamente da taxa de crescimento do 
produto através do mecanismo proposto por Kaldor-Verdoorn. Em termos de 
política econômica, caso um país em desenvolvimento promova seu setor 
industrial com um enfoque exportador, ele não apenas é capaz de elevar sua taxa 
de crescimento como também o aumento da taxa de crescimento de sua 
produtividade. Nossas conclusões reforçam as colocações originalmente feitas 
pelos autores cepalinos. 
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Resumo 
 
O uso intensivo do transporte individual motorizado causa diversos malefícios à 
sociedade. Esses malefícios são decorrentes das externalidades geradas pelo uso 
do carro, algumas das externalidades mais impactantes são: a emissão de 
poluentes, os acidentes de trânsito e os congestionamentos. O uso intensivo do 
carro é facilitado pelas falhas de governo e um entendimento equivocado de 
mobilidade, que busca levar veículos e não pessoas. O Distrito Federal, por suas 
características estruturantes, sempre favoreceu o uso de carros, contudo com o 
Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade (PDTU) há uma sinalização 
para uma mudança de paradigma voltada para o transporte público e o não 
motorizado. Essa mudança, porém, é muito mais clara no discurso do que nas 
ações práticas que mantêm o favorecimento ao transporte individual motorizado. 
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1. Introdução 
 

As cidades brasileiras vêm crescendo continuamente no século XX, sendo 
que, em 2010, mais de 80% da população morava em áreas urbanas. Esse 
crescimento urbano não ocorre sem custos, já que o modelo é de expandir de 
forma rarefeita a cidade, esse espraiamento tem se mostrado insustentável 
(PONTES, 2010). 

Isso porque todas as atividades da cidade estão ligadas a necessidade de se 
deslocar, e o modelo de cidade de baixa densidade leva a escolha de um tipo de 
locomoção: o automóvel. Essa escolha pelo transporte motorizado individual 
trará diversas consequências à vida cotidiana, já que o carro requer a construção 
de uma infraestrutura dispendiosa tanto monetariamente, quanto em espaço da 
cidade. 

Litman (2010) aponta que os altos custos de espaço do automóvel geram 
uma perda significativa de qualidade de vida da cidade. Locais onde há mais 
espaços públicos, em detrimento de vias, mais calçadas e ciclovias, do que 
estacionamentos, esses locais terão uma população com mais tempo para si, além 
de maior envolvimento coletivo, porque as ruas livres dos carros atraem pessoas 
que podem interagir longe dos perigos do automóvel. 

Muito da má qualidade de vida das cidades que priorizam o automóvel 
pode ser explicada pelas externalidades que esse veículo traz. Emissão de 
poluentes tornam as cidades mais sujas e mais propensas a doenças 
respiratórias. Os acidentes de trânsito são mais frequentes e fatais, o que gera 
insegurança para os moradores. E os congestionamentos que desperdiçam o 
tempo da população, que fica parada no trânsito ao invés de fazer qualquer outra 
atividade. 

Para entender os porquês do uso intensivo de carros é necessário 
perceber que a forma como se tratou o transporte por muito tempo foi 
inadequado. Entendia-se por mobilidade o deslocamento em fluxo de veículos, 
procurando priorizar sua velocidade e comodidade. Para mudar o paradigma das 
cidades é preciso entender mobilidade como o movimento de pessoas, e para elas 
deve ser conduzido o trânsito. 

Toda a questão de mobilidade leva a discutir como as cidades promovem 
suas políticas de transporte. No caso do Distrito Federal, se criou um Plano 
Diretor de Transporte Urbano (PDTU) para nortear as ações de transporte da 
região. Apesar dos vários avanços teóricos do plano, ainda é muito tímido em 
priorizar de fato o transporte coletivo e o transporte não motorizado. 

Sendo assim, o estudo procura descrever o PDTU sobre uma visão rigorosa 
dos aspectos das externalidades geradas pelo uso do transporte motorizado, 
como a poluição, os riscos de acidentes e os congestionamentos. Além disso, uma 
revisão sobre os aspectos de mobilidades, enfocando na mobilidade sustentável e 
se o plano consegue atingir os objetivos econômicos, sociais e ambientais. 
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O artigo está dividido em cinco partes, esta introdução, seguido de uma 
seção sobre externalidades que aborda diferentes tipos de externalidades como 
poluição, acidentes e congestionamentos, além de uma revisão sobre falhas de 
governo. A seção três comenta sobre o que é mobilidade e principalmente o 
conceito de mobilidade sustentável e exemplificar alguns dados de mobilidade 
para o Brasil. A seção quatro descreve o PDTU e a mobilidade do Distrito Federal 
sobre um olhar do que se planejou fazer e o que de fato foi feito e por último uma 
conclusão. 
 

2. Externalidades dos transportes 
 

Um dos grandes problemas da sociedade moderna é a vida urbana e todos 
os problemas adjacentes que esse meio traz a comunidade. Um dos aspectos da 
vida urbana é a locomoção do dia-a-dia. A clara escolha pelo carro, como 
principal meio de se locomover nas cidades no mundo todo, causa cada vez mais 
contratempos tanto com o trânsito, gerando estresse e perda de tempo, quanto 
por poluição ao meio ambiente e aumento do número de acidentes de trânsito. 

Essa abordagem leva a um importante conceito de economia, 
externalidades. Inicialmente elaborado por Pigou em 1924 que leva em 
consideração que há “divergências entre o produto social marginal e o produto 
social privado”.  sso porque existem casos em que os agentes não ponderam 
todos os custos e benefícios por eles produzidos, não os contabilizando em seus 
processos de decisão. Sua solução foi a fixação de um imposto ou subsídio à 
produção que internalizasse tais efeitos. 

As externalidades também podem ser entendidas como por uma escolha, 
ou preferência de um ou mais agentes dependem diretamente das escolhas de 
consumo ou produção de outro agente (RIELLA, 2011). Um exemplo dessas 
externalidades são os gases emitidos pelos automóveis, já que todos os 
residentes daquele lugar, mesmo que não usem o automóvel, estão sujeitos aos 
malefícios causados pelo carro ao ar da cidade.  

Esse campo de externalidade foi vastamente estudado e utilizado na 
literatura econômica para diversos contextos. Tanto na produção quanto no 
consumo, mas a área que mais se utiliza desse instrumental é o da economia do 
meio-ambiente, principalmente a vertente neoclássica e o instrumental de bem-
estar social (MUELLER, 2012).  

No caso específico dos transportes, eles estão intimamente ligados à 
criação de externalidades que podem ser divididas em duas. A primeira os custos 
internos (compra, impostos, manutenção) e externos, ou pago por outros 
(estacionamentos), ou imposto por outros (congestionamentos, poluição) 
(LITMAN, 1995). 

 O Ipea (1999) define deseconomias como o custo adicional do transporte 
devido aos congestionamentos. Para isso, leva em consideração o aumento do 
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consumo de combustível, da emissão de poluentes, do tempo gasto e da ocupação 
do espaço urbano pelos veículos.  

No caso brasileiro, Maciel et al (2012) falam dos recentes aumentos da 
renda per capita conjuntos com o aumento da motorização da população 
indicando um cenário sombrio de maior motorização e mais perdas por poluição. 
Assim, se nenhuma medida for tomada o Brasil poderá ser comparado com os 
grandes emissores de poluentes no mundo. No mesmo momento em que o 
mundo se volta para um desenvolvimento verde, o país não pode ficar atrás e 
deve implementar medidas que mudem esse panorama. 

Desde 1950 as cidades brasileiras têm mudado seu modo de usar 
transportes, com um gigantesco aumento do uso do carro e do ônibus como 
principais meios de transporte da população (VASCONCELLOS; RIBEIRO; 
PEREIRA, 2011). Nas áreas metropolitanas, comparando transporte motorizado 
público e individual temos quase um empate 51% a 49%, respectivamente em 
2005 (VASCONCELLOS, 2005). O transporte público tem muitas vantagens em 
relação ao privado, já que consegue levar muito mais pessoas em uma mesma 
viagem minimizando os custos sociais e externalidades causadas pelo transporte 
motorizado individual. 

Todavia há uma característica comum, nas cidades brasileiras, para 
VASCONCELLOS (2005b) é a de priorização do meio de transporte motorizado 
individual. Black (2010) fala em elevados investimentos em infraestrutura, além 
de subsidio ao combustível e a compra de automóveis, além de não precificar 
corretamente todos os malefícios desse meio de transporte. Junto a isso há um 
desincentivo aos transportes alternativos dificultando a escolha pela população 
de um transporte que não o carro. 

Muitas análises econométricas já confirmaram a existência de uma 
correlação positiva, bastante forte entre a renda e o nível de motorização, como 
no trabalho de Foward (1998b) e de Pucher et al (1999). Assim sendo, os 
indivíduos de maior renda, por terem maior disponibilidade de automóvel, 
tendem a escolher este modo de transporte para suas viagens utilitárias. Por 
outro lado, os mais jovens, os estudantes e as pessoas de baixa renda, por terem 
menor acesso ao automóvel, são mais propensos a utilizar a bicicleta. 

Litman (2010) também nota que essa forma de designar as construções de 
vias no espaço público gera deseconomias de escala, isso porque os custos de 
prover serviços como eletricidade, água e coleta de lixo ficam mais espaçadas e 
com isso mais caras. Esse modelo também tem uma característica expansionista 
criando regiões independentes e isoladas da cidade. Isso causará novos gastos a 
fim de ligar essas regiões com novas vias, expressas, que manterá esse ciclo 
vicioso. 

Gwilliam (2013) diz que a má precificação dos espaços públicos é um claro 
problema do carona, em que há uma sobreutiliação do carro, já que no seu preço 
de uso não estão inclusos todos os fatores que geram custosàsociedade. Com isso 
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as pessoas utilizam mais o carro, do que utilizariam se todos os preços fossem 
levados em consideração. 

Outro fator relevante que gera e mantem as externalidades do transporte 
são as falhas de governo. O governo interfere nas escolhas individuais de qual 
meio de transporte utilizar, isso porque ele promove um modal de transporte, ao 
mesmo tempo em que deixa de lado outros. A teoria de falha de governo vai 
apontar que o governo não é um agente benevolente, mas que é formado por 
grupos com interesses próprios (KRUEGER, 1990) 

Os transportes não motorizados vêm como uma resposta mundial ao uso 
excessivo do carro, tornando-se meios cada vez mais factíveis de uso concorrente 
ao carro. São vários os benefícios que a bicicleta e a caminhada, transportes não 
motorizados, trazem à sociedade. Além de ser um transporte mais barato, 
significa um aumento na prática de exercícios físicos que traz benefícios de saúde 
à população, também reduz os congestionamentos e usa os espaços da cidade de 
maneira mais racional sem tantos desperdícios (LITMAN, 2010).  

Dessa forma, para melhor entender os custos de externalidade geradas 
pelo transporte motorizado urbano, o capítulo foi dividido em quatro subseções. 
As três primeiras versam sobre externalidades causadas pelo transporte, emissão 
de poluentes, acidentes de trânsito e custos de congestionamento, por fim a 
última seção será sobre as falhas de governo.   
 

2.1. Emissão de poluentes. 
 

Os custos de emissão de poluentes gerados por veículos motorizados 
incluem danos à saúde, ao meio ambiente e a própria estética da natureza. Ela 
ocorre tanto de forma direta pela emissão dos motores, quanto indiretamente 
pelos custos de manutenção e investimento em infraestrutura que criam tais 
poluentes (MACIEL et al, 2012). 

No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, há um esforço 
significativo em reduzir o nível de emissão dos poluentes dos carros, que é mais 
danoso à saúde da população por estar constantemente perto dela. Mesmo com 
alguns avanços, ainda são altos os poluentes produzidos por veículos 
motorizados. Considerando os gases de efeito estufa o transporte individual é 
responsável por 83% das emissões de CO3 e 68% das emissões de CO2

4 e 9% de 
NOx

5. Bem superior aos emitidos pelo transporte coletivo, 2%, 32% e 14% 
respectivamente. Essa comparação é mais relevante quando se percebe que os 
dois meios transportam quase o mesmo número de passageiros, 17 bilhões e 16,8 
bilhões respectivamente. 

 

                                                           
3 Monóxido de Carbono. 
4 Dióxido de Carbono. 
5 Óxido de nitrogênio. 
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Emissões 2008/2009  Transporte Coletivo  Transporte Individual 
Passageiro/ano  16.8 bilhões 17 bilhões 

CO 
34,000 tons 1,500,000 tons 

2% 83% 

NOx 
147,000 tons 94,500 tons 

14% 9% 

CO2 
18,700,000 tons 39,100,100 tons 

32% 68% 
 

Tabela 01:  Relação entre o número de passageiros transportados e o tipo de 
transporte, por emissão local de gases de efeito estufa. 

Fonte: Modificado de Maciel et al. (2012). 
 

Os modais de transportes são um dos principais emissores dos gases do 
efeito estufa, e dentro desses emissores o mais significativo é o transporte 
individual motorizado (WORLD BANK, 1997). Mesmo buscando combustíveis 
alternativos menos poluentes, a lógica de um transporte motorizado individual 
continuará a ser maléfica para sociedade e perpetuar a maior emissão de 
poluentes pelo setor de transportes (GWILLIAM, 2013). 

O transporte consome metade de todo petróleo do mundo e um quarto do 
total de combustível fóssil com emissão de dióxido de carbono ao redor do globo 
(IEA, 2010b). Assim o transporte é um dos principais responsáveis pelas 
emissões de gases do efeito estufa feitas pelo homem. Li (2011) aponta que os 
impactos ao meio ambiente do desenfreado uso de transporte individual 
motorizado poderá acarretar, em algumas décadas, o esgotamento do 
crescimento econômico. 

Nos centros urbanos, pessoas morrem por causas relacionadas à poluição 
do ar todos os anos. Além de mortes, a poluição causa consequências à saúde no 
curto, no médio e no longo prazo. São várias as doenças relacionadas às 
diminutas partículas que entram no corpo todos os dias, porém ainda não é claro 
quais os mecanismos infecção do organismo (DAMASCENO-RODRIGUES et al. 
2009 apud OLMO et al. 2011). 

O estudo de Pope et al. (2009) mostra que para os Estados Unidos da 
América uma diminuição de partículas da poluição por metro cúbico, aumenta a 
expectativa de vida da população. Esse estudo mostra quão danoso à sociedade é 
permanecer com o ar dos centros urbanos poluídos. 

Além disso, o sistema reprodutor é um dos mais afetados pela poluição do 
ar. Principalmente, efeitos adversos na gravidez, fertilidade das mulheres e a 
saúde do feto (VERAS et al. 2010).  Assim Olmo et al. (2011) aponta que mesmo 
que as emissões de poluentes atmosféricos estivessem dentro dos limites 
estabelecidos, ainda assim seria nocivo para a saúde.  

Com tantos danos à saúde há um custo a ser pago pela sociedade 
brasileira. A Associação Nacional de Transporte Público (ANTP) calcula os custos 
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de externalidades causadas pela poluição. Na tabela abaixo é possível ver que o 
custo de externalidades relacionadas a poluição em 2011, juntando o transporte 
coletivo e o individual foi de oito bilhões de reais. A tabela ainda mostra os custos 
com acidentes, que será melhor explicado na próxima subseção. 

 

Tipo  2011 Participação (%) 

TC6 - Poluição  2,2 10 

TC - Acidentes  1,9 9 

TC – Total 4,0 19 

TI7 - Poluição  5,8 27 

TI - Acidentes  11,4 54 

TI - Total  17,2 81 

Total  21,3 100 

    
Tabela 02: Custos de externalidades (bilhões de reais/ano) – 2011 

Fonte: ANTP 
 

Outro ponto importante dos poluentes é que eles não se restringem as 
emissões de gases que fazem mal a saúde e causam o efeito estufa. A poluição 
sonora e visual causada pela infraestrutura do transporte motorizado também é 
significante Vasconcellos (2005a). A poluição sonora tanto pelo barulho do 
motor, quanto pelos sons de buzinas que aumentam junto com o 
congestionamento, elevam o nível de ruído. 

Assim, são diversas as formas de poluição causadas pelo super uso do 
transporte motorizado. Essas externalidades são conhecidas e muitas vezes 
contabilizadas, é preciso um maior cuidado e controle para que se diminuam suas 
emissões e por conseqüência seus efeitos maléficos. 
 

2.2. Acidentes de Trânsito 
 

Outro grande problema trazido pelo transporte motorizado são os 
acidentes de trânsito. Segundo Organização Mundial de Saúde, em 2010 eram 
1.24 milhões de mortes causadas por acidentes de trânsito no mundo e entre 20 e 
50 milhões tem danos permanentes não fatais. As pessoas entre 15 e 44 anos 
representam 59% de todas as mortes, e nos países mais pobres são os que mais 
apresentam mortes no trânsito. 

A situação é bem pior nos países em desenvolvimento, porque toda 
infraestrutura é mal planejada. Isso significa que enquanto os países em 
desenvolvimento representam 40% dos acidentes com veículos motorizados, eles 

                                                           
6 TC é Transporte Coletivo e engloba ônibus, metro e trem. 
7 TI é Transporte Individual e engloba carro e moto. 
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sofrem com 85% do total de acidentes com mortes anualmente no mundo 
(JACOBS et al., 2000). 

O acidente de trânsito tem especial relevância entre as externalidades 
negativas produzidas pelo trânsito, não somente pelos custos econômicos 
provocados mas, sobretudo, pela dor, sofrimento e perda de qualidade de vida 
imputados às vítimas, seus familiares e à sociedade como um todo (IPEA, 1999). 

Segundo um estudo do Portal do Ministério da Saúde em 2010, os 
acidentes de transporte terrestres (ATTs), para a faixa de 20 a 59 anos, foi a 
segunda causa de óbitos mais recorrente no Brasil. Pela taxa padronizada de 
mortalidade entre todas as regiões os ATTs representam quase 30 óbitos/100 
mil habitantes, sendo na região Sul a principal causa de mortes da população. 

Os acidentes de transporte representaram 30,55% dos 145.842 óbitos por 
causas externas no Brasil em 2011. As mortes em transporte terrestre 
representam 97,09% de todas as mortes de acidentes de transporte.Acidentes 
aéreos e espaciais e os acidentes de transporte por água representaram juntos 
apenas 2,91%.  

A apresentação de Carvalho (2010) aponta o crescimento do número de 
óbitos por acidentes de trânsito terrestres. Na comparação entre 1997 e 2010 é 
possível ver no Gráfico 1 que houve um aumento no total de mortes no país. Os 
acidentes envolvendo motocicletas cresceram mais de 1000% no período, assim 
como houve um aumento nas mortes envolvendo automóveis e ciclistas. A 
diminuição de óbitos de pedestres é um bom sinal, porém deve ser visto com 
cautela, já que no geral o trânsito ficou mais perigoso. 
 

 
Gráfico 01: Evolução das mortes no transporte terrestre – Brasil.8 

Fonte: Ipea. 

                                                           
8 Muitas das declarações de óbito, embora indiquem a causa mortis (acidente de trânsito), nem 
sempre especificam as circunstâncias dos óbitos e foram ajustados para Outros. 
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Contudo além da perda humana que os acidentes trazem, há também de se 
calcular os custos à sociedade de tais acidentes. Até os anos 2000 não existiam 
estudos brasileiros nesse campo, os que existiam utilizavam metodologias 
externas e aplicavam ao Brasil. O estudo do Ipea (2003) é pioneiro nessa área e 
tornou-se referência para as análises posteriores e leva em conta vários aspectos 
dos custos de acidentes. 

Foram considerados no estudo os custos da perda de produção, do dano ao 
veículo, do custo médico-hospitalar, custos dos processos judiciais, custo de 
congestionamentos, custo previdenciário, custo de resgate de vítimas, custo de 
remoção do veículo, custos ao mobiliário urbano e propriedade de terceiros, 
custos de outro meio de transporte, custos de dano à sinalização de trânsito, 
custos do atendimento policial e dos agentes de trânsito e o impacto familiar.  

Levando em conta estes vários aspectos foi possível incorporar um valor 
monetário para os acidentes de trânsito. O Gráfico 2 mostra os custos em reais de 
novembro de 2011 dos acidentes em aglomerados urbanos e em rodovias. A 
perda no total nos aglomerados urbanos é de 255.997 reais.  

 

 
     

Gráfico 02: Custo de acidentes no Brasil em R$ de Novembro de 2011. 
Fonte: Ipea 

Essa situação, para Anbarci et al (2009), é pior quando se testa a hipótese 
de externalidades causada pela desigualdade de renda nos acidentes de trânsito. 
Esse resultado é gritante quando se testa a relação entre países e se verifica que 
quanto maior a renda do país e menor a sua desigualdade de renda menor são os 
números de acidentes.  
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A relação é exacerbada entre as diferentes rendas, isso porque quanto 
maior a renda mais propenso estará o indíviduoem comprar carros maiores e 
mais caros. Anbarci et al., 2009, mostra que há uma relação entre acidentes mais 
graves e tipos de veículos que estavam envolvidos, quando acontecem entre um 
veículo grande e um pequeno as chances de acidente fatal aumentam. 

Essa relação desigual entre tipos de veículos é mais significativa quando 
comparamos com, motos, bicicletas e pedestres. É possível perceber que a forma 
como foi planejada as vias urbanas priorizando o aumento dos carros em cada 
via, assim como a velocidade da via estão intrinsicamente ligados ao aumento do 
número de acidentes (VASCONCELLOS, 2005). 
 

2.3. Custo de Congestionamentos 
 

Segundo Qadeer (1981) o espaço é uma necessidade humana e como tal 
duas conclusões emergem para a discussão. A distribuição espacial tem uma 
influência muito significativa na economia urbana e no bem estar da sociedade. O 
uso de uma parcela do espaço urbano impõe um peso ao uso de espaços vizinhos. 
Essas características fazem o espaço urbano ser um bem público e sua utilização 
deve ser pensada como tal. 

O problema essencial sobre uso do espaço urbano no tráfico são os 
congestionamentos. O congestionamento é a perda de tempo devido a uma 
perturbação mútua dos usuários pelo uso da infraestrutura sobrecarregada. O 
congestionamento também pode ser ligado a outras externalidades como a 
poluição do ar e aumento de acidentes de trânsito, mas os atrasos são os mais 
estudados, principalmente, porque as precificações das vias são baseadas nele. 
(CRAVIOTO et al, 2013). 

A engenharia usa o conceito de congestionamento como sendo o tempo 
extra de viagem entre um tempo “ideal”, calculado considerando as 
características de cada via, e o real, aquele que realmente se percebe no uso da 
via. O outro conceito amplamente utilizado é o “econômico” que procura 
quantificar quanto tempo a mais as pessoas que entram na via impõe àquelas que 
já estavam, ou seja, os custos que elas causam as demais e procura estabelecer 
um “congestionamento ótimo”  VA  O     O ,  013 .  

Os custos de viagem de uma via podem ser divididos em dois, aqueles 
incorridos pelo indivíduo e aqueles que o individuo impõe aos outros. O custo de 
fazer a viagem (tempo, combustível, estacionamento) será chamado de custo 
social médio da viagem (CSM) ele aumenta à medida em que o trânsito aumenta. 
Já o custo imposto aos outros será chamado de custo social marginal (MSC) que 
aumenta exponencialmente de acordo com o crescimento do tráfego. 
(MADDISON et al, 1996). 

Algumas das principais preocupações com os congestionamentos são a 
equidade e o meio-ambiente. A primeira porque aqueles que usam a via causam 
atrasos às outras pessoas isso é mais significativo para os usuários de ônibus. 
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Isso porque o congestionamento reduz a velocidade dos ônibus o que gera um 
aumento da frota e por consequência da tarifa. O segundo porque o 
congestionamento de veículos motorizados aumenta as emissões de poluente e o 
consumo de energia. (VASCONCELLOS, 2005a) 

Além disso, os congestionamentos afetam os pedestres, que assim como os 
ônibus têm seu tempo de viagem aumentado pela superlotação das vias, já que o 
tempo de sinal vermelho aumenta diminuindo a fluidez para os pedestres. Dessa 
forma o congestionamento além de ser uma externalidade por si só ela 
potencializa tanto as emissões de poluentes, como os acidentes de trânsitos que 
serão mais frequentes em um ambiente de estresse. 

Cintra (2008) aponta outro tipo de custo do congestionamento: o custo de 
oportunidade. O custo de oportunidade é aquele custo teórico do tempo perdido 
no trânsito em que a pessoa poderia usar em qualquer outra atividade. Sendo 
assim, ocongestionamento é um tempo perdido cujo custo de oportunidade é 
muito alto, já que não é comum escolher gastar seu tempo preso no trânsito. 

Para Vasconcelos (2013) o custo de tempo domina a maior parte das 
avaliações, dessa forma existe uma relação entre o custo do congestionamento e 
o PIB da cidade ou área metropolitana. Na maioria dos estudos esse custo gira em 
torno de 1 a 3% do PIB, essa avaliação é feita pelo custo de oportunidade de cada 
pessoa dada a sua remuneração. Então é feita a monetarização do tempo perdido 
levando em conta o motivo da viagem (negócio ou lazer, por exemplo).   

Assim os estudos de custo de congestionamento são de difícil comparação. 
Primeiro pela variedade de conceitos utilizados para mensurar os custos ligados 
ao congestionamento. Segundo pela especificidade dos estudos que geralmente 
levam em conta só a cidade ou área metropolitana não havendo uma base de 
comparação para o país como um todo. Mesmo assim os estudos são frequentes e 
base para as análises de pedágio urbano como o da Suécia (ELIASSON, 2009). 

Apesar dos enormes custos ligados ao uso intensivo do carro há uma 
noção, equivocada, de que o crescimento econômico só ocorrerá se 
concomitantemente houver um crescimento do uso do transporte motorizado 
individual. Essa premissa não precisa ser verdadeira como sugere Scheffler et al. 
(2010). A primeira diminuir a demanda por viagem a fim de melhorar a 
qualidade de vida, a segunda aumentar a oferta de tipos diferentes de transporte 
que não envolva só o uso do carro.  

 
2.4 Falhas de Governo 

 
 nicialmente, a teoria dominante para regular a economia era a “análise 

normativa como teoria positiva”   PT   M      ,  001 . Por essa teoria as 
falhas de mercado são as razões que levam a regulação da economia e uma vez 
adotadas as medidas regulatórias supõe-se que as falhas de mercado serão 
eliminadas ou diminuídas drasticamente (CAMPOS, 2008).  
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 essa forma a  PT “vê a formulação e a implementação de políticas como 
um problema técnico, ou mesmo como um problema de controle de engenharia” 
Dixit apud Mueller (2001). Assim, a abordagem normativa fundamenta quando a 
regulação deve surgir e que forma ela deveria tomar a fim de maximizar o bem-
estar social. É uma explicação técnica para instrumentalizar a regulação e 
reverter os efeitos malignos das falhas de mercado em consonância com o 
interesse público. 

Por meio do instrumental de principal-agente, a teoria foi se solidificando 
e incorporando novos elementos como perigo moral e seleção adversa. A solução 
de first-best encara o principal como um ditador benevolente maximizador de 
bem-estar social, e ao impor as restrições a esse ditador há a solução de second-
best, em que as firmas ainda terão parte dos lucros da falha de mercado Mueller 
(2001). 

A partir dessa ideia vários modelos se formaram, tendo hoje na literatura 
uma especificação para cada mercado diferente das variadas formas de 
regulação. A teoria tenta assegurar que o resultado da interação entre produtores 
e consumidores de determinado bem ou serviço seja eficiente, tendo como 
resultado adequado níveis de preço, quantidade e qualidade (CAMPOS, 2008). 

Contudo, a abordagem normativa não inclui as instituições políticas e 
econômicas e permanecem com várias simplificações. Argumenta-se que se 
fossem adotadas as medidas propostas pela NPT sem alteração pelo processo 
político, os efeitos seriam positivos. Mas na prática, Mueller (2001) as questões 
políticas irão necessariamente interferir em todos os estágios que determinam a 
política econômica.  

Pelas limitações da NPT começaram a surgir novas ideias sobre a 
regulação econômica. O papel do Estado como ente benevolente foi questionado 
e  tigler  1971  aponta que a “regulação é adquirida pela indústria e é desenhada 
e operada primariamente para o seu benefício”. Para ele o  stado é uma fonte 
potencial de ameaça ou de recurso para toda atividade econômica na sociedade.A 
partir dessas ideias se iniciou o campo da Teoria Econômica da Regulação. 

Para Stigler (1971), há duas versões distintas para a regulação indústria. A 
primeira que a regulação é instituída para a proteção e benefício ou do público 
como um todo ou para parcelas dele. Sob esse ponto de vista, os custos da 
regulação são compensados por algum objetivo social. A segunda visão é que o 
processo político carece de uma explicação racional: a política é o imponderável, 
mistura de forças de diversas naturezas, às vezes, compreendendo ações de 
grande virtude moral e, na maioria das vezes, de ações de mais baixa venalidade. 

A Teoria Econômica da Regulação passou a incluir a dimensão política na 
análise da formulação das políticas regulatórias, já que por sua natureza a 
regulação gera uma redistribuição de renda. Por essa noção, a regulação pode ser 
vista como um bem econômico para o qual existe oferta e demanda. A oferta é 
feita pelos reguladores/legisladores que irão maximizar seu apoio político dado o 
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orçamento e a demanda pode ser das indústrias reguladas ou de grupos de 
interesse (CAMPOS, 2008) 

Um ponto importante a ser destacado é o avanço no sentido de que uma 
política para regulação deve ser definida pelo conceito de “remediabilidade” 
(remendiableness), qual se a: “uma política para a qual não existe nenhuma 
alternativa superior viável que possa ser implementada com ganhos líquidos é 
presumida como sendo eficiente”  M T H   ,  008 apud CAMPOS, 2008). A 
diferença com a análise normativa é de quem nem sempre uma alternativa 
melhor é politicamente possível. 

Olson (1965) fala sobre a teoria da ação coletiva, em que o interesse 
coletivo não é sinônimo de representação coletiva. Alguns grupos, provavelmente 
aqueles em que os benefícios estão concentrados em um número pequeno de 
agentes, ou agentes políticos que resolvem problemas em nome de um grupo 
grande de pessoas e se organizam para perseguir alguns objetivos, ou não. 
Mesmo os que não se organizam, ações serão tomadas de qualquer forma por 
algum membro se o benefício individual superar o custo. 

Essa literatura é bem cética quanto a escolha coletiva ser eficiente. Isso 
porque os processos políticos ocorrem dentro de um quadro institucional 
estabelecido, repleto de incentivos perversos, com informações caras e 
tendenciosas, tornando a escolha coletiva economicamente ineficiente. Sendo 
assim as políticas democráticas não são do povo, mas uma disputa entre os 
políticos por votos (MITCHELL, 2008 apud CAMPOS, 2008). 

 essa forma, “nessa competição, os políticos acham altamente racional 
provocar confusões, atuar, inventar mitos, fazer rituais, esconder e distorcer 
informações, estimular o ódio e a inveja. Os eleitores, em contrapartida, acham 
altamente racional serem racionalmente ignorantes, serem governados por 
ideologias e se absterem da participação política individual. Portanto, na escolha 
coletiva, todos são exonerados de responsabilidade”  M T H   ,  008 apud 
CAMPOS, 2008). 

Falhas de mercado são conhecidas e estudadas dentro do campo da 
economia já há algum tempo. Essas falhas são caracterizadas segundo Grand 
(1991) por mercados competitivos que, por alguma circunstância, de produção 
ou distribuição em que todos os agentes estão em busca do benefício próprio tem 
uma alocação ineficiente. Além de mercados competitivos, com agentes 
procurando o benefício próprio não serem sempre eficientes aos moldes da mão 
invisível de Adam Smith, é também mencionado que esses mercados falham em 
garantir uma distribuição socialmente justa e equitativa (GRAND, 1991). 

Com um problema bem estruturado de má alocação gerado por uma falha 
no mercado competitivo foi necessário criar soluções a fim de contornar a 
ineficiência. Algumas alternativas foram propostas, mas o enfoque é que o 
governo deveria intervir na situação de alguma forma para garantir a eficiência 
do mercado, tanto na forma de tributação, regulamentação, tomando para si o 
setor ou área que as falhas de mercado fossem evidentes.  
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Dessa forma criou-se uma prerrogativa para que governos intervissem na 
economia. É importante ressaltar que há uma diversidade de teorias no campo da 
economia, dependendo de qual campo teórico a sua tese se encontra, o governo 
já teria o papel fundamental de participar ativamente da economia. Na tradição 
liberal iniciada por Adam Smith, o Estado deve ter um papel mínimo na 
economia, sendo assim, as falhas de mercado são uma das poucas justificativas 
para intervenção governamental nesse ramo conceitual. 

A definição de falhas de governo está intimamente ligada a de falhas de 
mercado, sendo definida por Gosh (2001) quando o governo é incapaz de ofertar 
bens e serviços públicos nos princípios de eficiência alocativa, em que as 
atividades serão Pareto ineficientes. Esse fenômeno é também conhecido como 
falhas de não mercado, falhas coletivas, ou falhas do setor público. Segundo Wolf 
(1979), má distribuição de renda também pode ser caracterizada como falha de 
governo, assim como o mercado político, em que favores de políticos são 
trocados por benefícios monetários. 

Para Kruger (1990) a definição de falha de governo é um pouco mais 
ampla engloba que o ideal do governo seja trabalhar para alcançar uma situação 
em um ponto do tempo e sobre um período de tempo, em que todas as 
intervenções sobre desvios de mercado fossem Pareto ótimas. Por esse raciocínio 
falhas de governo será a soma de todas as ações e não ações que resultaram em 
uma situação menor do que ótima. Essa definição é mais abrangente, pois tudo o 
que não for falha de mercado é falha de governo, o que traz uma dificuldade para 
a análise por não colocar limites ao que podem ser consideradas falhas de 
governo, mesmo assim ela é importante para compreender a figura mais ampla 
de porque as ações do governo são falhas. 

O avanço importante desses estudos é compreender que o governo não é 
um guardião social benevolente (KRUEGER, 1990). Ele é formado por grupos e 
pessoas que tem interesses próprios e sofrem pressões de diversos lados, há um 
jogo político em qualquer decisão do poder público. As pessoas e/ou grupos que 
tomam tais decisões tem uma carga de sua formação e de seus ideais, além de 
grupos de pressão, organizados ou não, que fazem alguma ação ser, ou parecer, 
mais importantes que outras. 

Ao se perceber que o governo não é um ente uno pode-se considerar que 
ele não é nem benevolente nem age puramente pelo interesse público, mas mais 
ainda suas ações tem um custo. Logo, para intervir, haverá sempre um interesse 
político por trás e um custo social e econômico em suas ações. Assim, quando for 
identificável a quem a política atinge essas pessoas e/ou grupos farão pressão 
contra ou a favor da política pensando individualmente. Nesse ponto, deve-se 
diferenciar o papel das pressões democraticamente aceitas e que fazem parte do 
processo de um ambiente conflitante de ideias, às pressões que vão 
seguidamente beneficiar a só um grupo em detrimento da sociedade. 

Nas pressões políticas exercidas na sociedade há de se entender a 
diversidade de indivíduos e tipos de instituições existentes em cada lugar. O que 
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se percebe é que onde não há um controle por parte da população das ações do 
governo há um viés para que poderosos grupos econômicos exerçam seu poder e 
tenham suas demandas atendidas. Dessa forma o governo não será neutro e 
favorecerá apenas uma parte da população.Já onde há um processo democrático 
mais robusto e oaccountability essa pressão será diluída e diversos grupos terão 
voz e poder e terão seus anseios atendidos (SEN, 2000). 

Krueger (1990) aponta dois tipos de falhas de governo o primeiro é a 
comissão e o segundo a omissão. As falhas por comissão inclui uma variedade de 
empresas públicas de alto custo, que estão ligadas a atividades que não são, 
tradicionalmente, do setor público. Principalmente, conselhos de governo que 
distribuem monopólios à agricultura, estatais distribuidoras de alimentos e 
outros itens básicos, bancos nacionalizados e operações de seguro, empresas de 
mineração e indústrias e em alguns casos até hotel de luxo. 

Em geral os problemas por comissão também são entendidos como os 
programas de investimentos ineficazes, regulamentação governamental, déficit 
público que gera a uma inflação alta. Assim, pode-se juntar as falhas de comissão 
por tudo aquilo que o governo de fato faz. As falhas por omissão, ao contrário, são 
as falhas do que o governo deixou de fazer. Em setores que seriam necessárias 
intervenções o governo deixa de investir, como em infraestrutura e 
comunicações, aumentando os custos privados e causando uma ineficiência na 
economia. 

Independente do tipo de falha de governo, assim como na falha de 
mercado, é difícil definir quais os prejuízos exatos, além de nem sempre ser óbvio 
quais os atingidos pela falha ela se estende no tempo e no espaço. Sendo assim, 
muitas vezes políticas voltadas a um setor e um problema terão efeitos maléficos 
em outros campos da economia, em que nem foi antevista que a política teria tais 
resquícios, também é verdade que há um atraso temporal entre as medidas e os 
setores afetados e esse tempo é variado e os efeitos, geralmente se acumulam e 
se dispersam na economia. 

Segundo Datta-Chaudhuri (1990) as instituições que existem em cada país 
são importantes e o laissez-faire por si só não irá garantir que haverá o 
desenvolvimento econômico. Por esse motivo é necessário a atuação do governo 
para garantir e fomentar práticas institucionais melhores para que permitam o 
desenvolvimento. Nesse sentido, as falhas de governo tem outra conotação a de 
influírem no ambiente institucional.Se um país tem um governo que 
constantemente intervêm na economia, mas que os resultados são duvidosos ele 
estará na verdade deteriorando o próprio caminho para o desenvolvimento. 

O grande debate sobre falhas de governo se dá na década de 70, depois de 
um bom tempo sobre o marco teórico que o governo deveria participar 
ativamente da economia e por essa época mostrava sinais de problemas. Por esse 
motivo, o debate está muito ligado ao desenvolvimento econômico de uma 
sociedade e se deve haver intervenção do Estado ou não, para o desenvolvimento 
do país. Uma característica marcante do problema de mobilidade vivido no Brasil 
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de hoje, começa com a visão desenvolvimentista de trazer o automóvel e toda a 
indústria adjacente a ele, ou seja, foi uma escolha do governo colocar e promover 
o uso de automóvel no Brasil. 

Entretanto, o debate sobre a ação do governo na economia continua até os 
dias de hoje. Recentemente, com a crise financeira de 2008, o governo brasileiro, 
tentando impulsionar o consumo na economia abaixou um dos impostos que 
incide na compra de carros novos. Dessa forma, há um incentivo direto para que 
a população compre carros e, por consequência, o utilize aumentando o número 
de veículos nas ruas, trazendo todos os efeitos negativos exemplificados. 

Outra ação comum do governo é segurar o preço do combustível, para 
diminuir o impacto deste gasto no índice de preços. Decorrente dessa ação é a 
sinalização de que se prioriza a utilização do transporte motorizado, já que o 
preço para sua utilização é subsidiado pelo Estado, ou seja, pelos impostos que 
todos cidadãos pagam. 

 

3. Mobilidade  
 

A mobilidade é um conceito controverso, isso porque vários campos de 
conhecimento tem um interesse particular em sua análise propondo visões 
próprias para ele. Além disso, com o passar dos anos, ocorreu uma mudança no 
tipo predominante de acepção do termo antes tecnicista passou a ser mais ampla. 
Dessa forma, duas visões dominam o tema: a visão tradicional, mais técnica e 
uma visão mais recente que inclui vários aspectos ligados à mobilidade. 

Assim, Vasconcellos (2005) começa a caracterizar os papéis 
desempenhados no trânsito pelos principais componentes deste.  Fugindo da 
visão tradicional de engenharia de tráfego que considera apenas dois papéis, 
motoristas e pedestres, e mesmo assim de forma estática. Para ele os papéis 
devem ser vistos considerando duas características principais: o uso de 
transporte mecanizado e a relação ativa ou passiva com a circulação. 

O foco da análise muda para as pessoas e suas necessidades de circulação, 
que pode ser para realizar atividades sociais, culturais, políticas e econômicas. 
Além disso, ela também está ligada a características individuais de mobilidade e 
acessibilidade. Dessa forma, de um lado a circulação se relaciona com as 
condições físicas dos viajantes e com sua capacidade de pagamento dos custos 
incorridos. 

 Por outro lado, ela depende da disponibilidade de tempo por parte das 
pessoas e do casamento adequado com os horários de funcionamento das 
atividades nos destinos (janelas de tempo).  Assim, o uso do sistema de circulação 
só pode acontecer se todas as condições forem satisfeitas. Decorrendo que, o uso 
efetivo do sistema de circulação é caracterizado por diferenças enormes entre 
pessoas, classes e grupos sociais e essa diferença é maior em países menos 
desenvolvidos. 
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Considerando as características dos papéis desempenhados no trânsito 
percebe-se que a primeira está ligadaà desigualdade criada pelo transporte 
mecanizado. Isso porque, o movimento a pé é a única habilidade humana 
distribuída igualmente para o deslocamento, a menos em casos de limitações por 
deficiência ou idade, saúde. A introdução do transporte mecanizado causa 
profundas diferenças na capacidade de locomoção, que é acentuada com o 
transporte motorizado. A desigualdade vem da não distribuição igual da 
tecnologia entre todos na sociedade. 

Já a segunda característica, relação ativa ou passiva no trânsito, pode ser 
usada como uma ferramenta analítica para estudar os papéis. O papel ativo é 
aquele cuja característica é a necessidade de se movimentar e, portanto, pela 
necessidade de consumir o espaço de circulação. Ao contrário, o papel passivo é 
estanque, ou seja, ele não consome o espaço de circulação, mas é afetado por 
quem o faz. Essa caracterização ainda pode ser subdividida conforme condições 
especiais como: sexo, idade, renda, gerando uma visão mais realista da 
conjuntura da circulação urbana. 

                

Tipos de transporte Relação com trânsito Papel 

Não Mecanizado 

Ativo 
Pedestre sozinho 

Pedestre acompanhado 

Passivo 

Residente 

Visita/convidado 

Proprietário de loja 

Freguês de loja 

Usuário de equipamento público 

Mecanizado 

Ativo (não motorizado) Ciclista 

Ativo (motorizado) 

Motociclista 

Motorista de automóvel 

Motorista de táxi 

Motorista de caminhão 

Motorista de ônibus 

Passageiro de automóvel 

Passageiro de táxi 

Passageiro de ônibus 

Fiscalização Policial 

Papéis especiais 
indiretos 

Planejamento 

Planejador urbano 

Planejador de transporte 

Planejador de trânsito  
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Atividade interessada 

Indústria de construção 

Indústria automotiva 

Indústria imobiliária 

Comércio 

 
Tabela 03: Papéis diretos desempenhados no trânsito 

Fonte: Modificado de Vasconcellos (2005). 
 

Essa estratificação por papéis, relação com o trânsito e tipo de transporte 
pode ser muito útil aos planejadores urbanos, pois coloca as possibilidades das 
pessoas em se deslocar na cidade. Podendo ser uma ferramenta analítica de como 
entender os interesses de cada pessoa e não só usar de estatísticas de 
deslocamentos sem uma referência de por que e como o indivíduo se movimenta 
na cidade. 

Existem vários conceitos conexos de mobilidade urbana, Pontes (2010) 
aponta que mobilidade está relacionada com o desejo do indivíduo em acessar 
determinado destino e à capacidade de se deslocar. Já o conceito mais tradicional 
considera a mobilidade como uma “taxa”, ou se a, algum tipo de medida que 
considera o número de viagens por pessoa e por dia.  

Algumas dessas medidas foram listadas por Akinyemi (1998): a) número 
de quilômetros por viagem por pessoa; b) número de viagens por pessoa por dia; 
c) número de quilômetros percorrido por pessoa e por modo; d) número de 
viagens por dia por pessoa e por modo. Contudo essa abordagem é simplista e 
não consegue compreender completamente o fenômeno dos deslocamentos 
diários das pessoas. 

Os conceitos tradicionalmente empregados desconsideram as condições 
individuais de acesso às atividades do meio urbano e entende como positivo o 
alto número de deslocamentos realizados. Para Vasconcellos (2001) essa é a 
visão da “habilidade de movimentar-se” e é esse conceito que norteia os 
planejadores de transporte. Assim, o ob etivo é “aumentar a mobilidade” pelo 
fornecimento de meios de transporte. 

A mobilidade urbana como deslocamento também pode ser entendida 
como trânsito. Vasconcellos (1998) apresenta esse conceito como os 
deslocamentos diários feito nas calçadas e vias da cidade na movimentação geral 
de pedestres e motoristas. O Código de Trânsito Brasileiro, que é a definição 
oficial, tem um entendimento mais amplo “ onsidera-se trânsito a utilização das 
vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzindo ou não, 
para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga”. 

No entanto a visão estrita do termo não permite uma visualização de como 
e por que a mobilidade é exercida por pessoas. A visão tradicional desvia o foco, o 
que deveria ser pensado como necessidade humana para diversos fins, passa a 
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ser uma estatística que deve ser melhorada para mostrar ao público Pontes 
(2010). 

Uma análise mais qualitativa de mobilidade deve também relacionar o 
conceito de acessibilidade. Este entendido por Vickerman (1974) como uma 
combinação de dois elementos: a localização de superfície relativa para 
destinações satisfatórias e as características de rede de transporte ou ligações de 
pontos de superfícies.  

Voltando à primeira definição, mobilidade está relacionada à capacidade 
do indivíduo ou grupo de indivíduos possuem de se movimentar. Essa capacidade 
é determinada pela oferta de modos de transporte, localização das atividades, 
condições físicas e financeiras das pessoas, crescimento da cidade no tempo e 
expansão dos sistemas de comunicação, entre outros (PONTES, 2010). 

Para Raia Jr. e Corrêa (2006) a mobilidade não é só os deslocamentos das 
pessoas e bens pelo espaço urbano, mas também as facilidades e possibilidades 
de que eles aconteçam. Dessa forma, são condicionadas pelos aspectos 
socioeconômicos da população, como renda, idade, sexo e pelo ambiente de 
circulação. 

Para os mesmos autores a acessibilidade está ligada ao ambiente de 
circulação, isso porque, a acessibilidade é uma característica inerente de dado 
local com relação à superação de obstáculos espaciais. Outra característica da 
acessibilidade é a localização das atividades, ou seja, ela está altamente ligada a 
capacidade dos meios de transporte em ligar um lugar a outro no espaço. 

Carvalho (2008) aponta que o atual contexto das grandes cidades, onde a 
maior parte dos gases poluentes são emitidos pelos automóveis, e que os 
engarrafamentos tornam-se maiores e não há mais vagas nos estacionamentos. 
Os acidentes de trânsitos tornam-se mais frequentes e fatais, e a poluição sonora 
atinge níveis elevados é premente a necessidade de formas alternativas ao 
automóvel para a mobilidade urbana.  

Para compreender os modos de produção/reprodução da circulação 
urbana é preciso olhar a relação de fluxos e fixos. Duarte (2006) explica que os 
fixos são associados aos lugares de permanência e os fluxos, associados aos 
lugares de passagem, esses dois tem de ser entendidos de forma articulada e sua 
inter-relação forma a própria circulação. Contudo essa relação não é estática, 
nem conflitante a existência de um pressupõe a do outro.  

Apesar do aspecto físico do espaço urbano dos fluxos e fixos, a mobilidade 
não pode ser desvinculada das pessoas que para Silva (2009) é o caráter 
principal da dinâmica de circulação. Dessa forma, o autor inclui em sua análise os 
fatores subjetivos que levam à movimentação das pessoas na cidade, assim a 
mobilidade depende não só dos aspectos físicos, mas também, das necessidades e 
desejos individuais. 

A visão tradicional falha em dar explicações de porque e como a 
mobilidade é exercida pelas pessoas. Em outras palavras, não seria possível 
entender os problemas de locomoção como: gastos excessivos de tempo nos 
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deslocamentos, grandes distâncias a serem percorridas, disponibilidade de meios 
de transporte, ou as condições de equidade no uso do sistema de circulação 
(SILVA, 2009). 

A mobilidade urbana encontra possibilidades e limitações derivadas do 
próprio espaço de conflitos que a configura. Essas limitações podem ser internas 
ou externas, aquelas estão relacionas com o nível da renda, idade, sexo, extensão 
do núcleo familiar e grau de escolaridade de cada indivíduo Vasconcellos (2005). 
Já os aspectos externos, são as estruturas de ordem econômica, da diversidade 
técnica do sistema de transporte, da vida de relações (incluindo os lugares de 
permanência, os motivos das viagens, etc.) e da configuração do território 
(BALBIM, 2003). 

A noção de mobilidade supera a ideia de deslocamento, pois traz para a 
análise suas causas e consequências. Ao invés de separar o ato de deslocar-se dos 
vários comportamentos individuais e de grupo, o conceito de mobilidade tenta 
integrar a ação ao conjunto de atividades cotidianas do indivíduo. A mobilidade 
cotidiana pode ser interpretada então como base de trocas e relações sociais. 
Nesse contexto, o indivíduo que se desloca é ator social, com suas reivindicações 
e práticas próprias, sujeito de estudos, diretrizes e planificações, um agente de 
produção do espaço de circulação. (BALBIM, 2003) 

Para Montezuma (2003) a mobilidade vai além da relação de oferta e 
demanda expressadas por um lado pela quantidade de infraestrutura e meios de 
transporte e, pelo outro, no número de deslocamentos diários, segundo motivo, 
modo, itinerário, tempo. Há de se levar em conta os indivíduos em sua realidade 
socioeconômica e espacial (idade, gênero, tipo de trabalhador), dessa forma, é 
possível entender os motivos que pessoas economicamente ativas não se 
deslocam pela cidade.  

Essa forma de entender o problema permite uma análise especial aqueles 
com poucos recursos, que apesar de serem maioria da população urbana são os 
menos contemplados por políticas e planejamentos urbanos. Na verdade, os 
estudos em transporte se concentram em uma visão reducionista de quantidade 
e qualidade das infraestruturas e deslocamentos e as ações sugeridas foram em 
direção a melhorar os deslocamentos por automóvel, deixando os outros meios 
de transporte de lado (coletivo e não motorizado), mesmo que majoritários. 

Essa noção de mobilidade, segundo Montezuma (2003) serve para 
entender as grandes transformações que as cidades e a sociedade vêm 
enfrentando, já que o desenvolvimento induz mudanças nas condições de vida da 
população. De fato, o crescimento centrífugo das cidades, o difícil acesso a 
moradias e serviços públicos, a permanente crise do setor de transporte coletivo, 
o aumento de investimento em tempo e dinheiro para os deslocamentos. Todos 
esses fatores afetam para diminuir a mobilidade, mas sobre tudo a dos pobres, 
das mulheres e dos jovens.  

A consequência da redução da mobilidade é que há uma limitação das 
possibilidades de utilizar a cidade e dessa forma, de conseguir um emprego, 
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melhores moradias, educação e saúde. Há vários fatores que influenciam na 
mobilidade urbana dos países em desenvolvimento, como as condições 
históricas, sociais, econômicas, políticas e espaciais tanto na escala macro, quanto 
na micro, além dos fatores estruturais e conjunturais. Assim, Montezuma (2003) 
identifica quatro fatores principais na redução da mobilidade cotidiana na 
América Latina. 1) Crescimento urbano acelerado; 2) Desarticulação entre a 
forma urbana e o sistema de mobilidade; 3) Concentração das principais 
atividades nas áreas centrais; e 4) Segregação socioeconômica e espacial. 

O primeiro fator tem relação com o boom demográfico e a movimentação 
da população do campo em direção a cidade. Dessa forma houve um crescimento 
vertiginoso da população urbana em um curto espaço de tempo. O crescimento, 
porém, não foi acompanhado por um planejamento urbano, dessa forma a falta 
de controle sobre o uso do solo criou amontoados urbanos ou por sua densidade 
demográfica ou dimensões territoriais gigantescas. 

O segundo fator tem relação com a forma de organização da cidade que 
raramente é resultado das exigências do sistema de mobilidade. Essa 
desarticulação entre os dois leva a um paradoxo, em que a maioria da população 
usa o transporte coletivo, o que induz uma maior densidade urbana, com 
reduzido consumo de espaço, porém as cidades cresceram como aglomerações 
extensas, com densidades baixas, alto consumo de espaço favorecendo o 
transporte individual motorizado.  

Uma característica urbana que condiciona fortemente a mobilidade 
cotidiana é a concentração das atividades no centro. Isso causa uma pressão 
sobre o centro muito forte, e tem consequências diversas de como outras 
atividades vão funcionar como os empregos, escolas, comércios. A densidade 
desproporcional do centro, junto à precariedade dos sistemas de transporte vai 
tornar impossível para alguns trabalhar, já que as inversões em dinheiro e tempo 
serão grandes demais. 

A segregação socioeconômica das cidades não se limita a localização de 
centro e periferia, mas também pela indisponibilidade de infraestrutura, serviços 
públicos, equipamentos urbanos e oportunidade de trabalho. Formando 
contrastes estruturais nos diferentes setores da cidade, em uma parte uns 
possuem todo o tipo de assistência e em outra se dispõe muito pouco ou quase 
nada, principalmente no que diz respeito àmobilidade. 

Portanto, mobilidade é um componente da qualidade de vida e não deve 
acontecer em desequilíbrio com as condições do meio ambiente. Imaginar 
melhorar as possibilidades de deslocamento junto a uma piora das condições do 
ar, do solo e da água, por exemplo, seria contraditório. Dessa forma, a mobilidade 
deve se juntar a outro conceito para ser plenamente entendido, o conceito de 
sustentabilidade que será explorado na próxima seção. 
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3.1 Mobilidade Sustentável 
 

Um passo importante para uma mobilidade sustentável foi dado pelo 
Governo Federal, através do Ministério das Cidades conceituarem mobilidade 
sustentável como: 

A Mobilidade Urbana Sustentável pode ser definida como o resultado de 
um conjunto de políticas de transporte e circulação que visa proporcionar o 
acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos 
não-motorizados e coletivos de transportes, de forma efetiva, que não gere 
segregações espaciais, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável trouxe prioridades e 
objetivos, dentre eles o direito à cidade, a consolidação da democracia, a 
promoção da cidadania e da inclusão social, a modernização regulatória e 
desenvolvimento institucional e o fortalecimento do poder local. 

Desta forma, trabalha-se com três macro-objetivos, além de seus 
desdobramentos: o desenvolvimento urbano, a sustentabilidade ambiental e a 
inclusão social (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013).  

O desenvolvimento sustentável deve ser a base das estratégias para o 
crescimento das cidades, e deve englobar um visão conjunta das questões: 
sociais, econômicas e ambientais.  Contudo, não se pode esquecer o princípio 
mais comumente usado de desenvolvimento sustentável como: “uma forma de 
desenvolvimento que vai de encontro às necessidades da geração atual sem 
comprometer a possibilidade (ou capacidade) das gerações futuras em satisfazer 
suas necessidades”  P  M ,  003 . 

 mbora amplamente discutido o conceito de “sustentabilidade”, tem a 
pretensão de considerar simultaneamente diversos impactos, tanto numa 
perspectiva ambiental, como de coesão social e desenvolvimento econômico. 
Avaliar os impactos torna-se mais premente a fim de não comprometer o 
desenvolvimento da geração atual, ou futura. A mobilidade sustentável entra 
nesse conjunto de medidas que devem ser tomadas para melhorar a qualidade de 
vida da população, e seus métodos e práticas devem ser delimitados e divulgados 
para maior difusão de seu uso (GOUVÊA, 2006).  

Propolis (2004) indica que um bom programa de política urbana, visando 
a mobilidade sustentável considere a coordenação de ações conjuntas para 
produzir efeitos no longo prazo atrelado ao balanceamento de metas ambientais, 
econômicas e sociais de sustentabilidade.  

Em relação à tecnologia e o meio ambiente, destaca-se a questão das 
tecnologias de transporte como elemento que tem sua contribuição no impacto 
ao meio ambiente. Este impacto pode ser associado a fatores como o consumo de 
energia, a qualidade do ar e a poluição sonora. Além disso, existe também a 
relação com a intrusão visual e a acessibilidade a áreas verdes (GOUVÊA, 2006) 

O aumento da população urbana pressiona o sistema de mobilidade e para 
satisfazer essa nova demanda somente a expansão da infraestrutura de 
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transporte se mostrou ineficiente. Para Gouvêa (2006) é necessário implantar 
estratégias inovadoras que reduzam a demanda por viagem, principalmente o 
individual motorizado, e incentivar o transporte coletivo. Este deve estar 
associado ao contexto socioeconômico da região, dessa forma, há uma “oferta 
inteligente de transporte”, ou se a, cria-se uma demanda para um sistema 
coletivo de qualidade. 

O Relatório Bruntland da Comissão Mundial do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento chamada Nosso Futuro Comum (WCED, 1987) define 
desenvolvimento sustentável como um processo de transformação no qual a 
exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação dos 
investimentos em tecnologia e as mudanças institucionais estão todas em 
harmonia e garantem tanto o presente quanto o futuro potencial de atender as 
aspirações e necessidades humanas. 

O elemento mais importante é satisfazer as necessidades humanas 
(básicas) e ao mesmo tempo usar os recursos disponíveis e acessíveis (do ponto 
de vista do meio ambiente, financeiramente e socialmente), implicando em uma 
justiça intergeracional. 

Richardson (2005) chama a atenção para o fato de que apesar do conceito 
de mobilidade sustentável ser difundido, aspectos regionais devem ser levados 
em conta. Assim, cada país deve trabalha-lo em diferentes níveis, refletindo suas 
prioridades e objetivos específicos. Outro ponto é que há diferenças estruturais 
entre os países devido às instituições existentes como, o sistema regulatório, de 
financiamento, além das tecnologias e modelos de uso do solo gerando soluções 
distintas para cada país. 

Para Motta et al (2012) sustentabilidade é um termo tomado da ecologia e 
diz respeito à tendência dos ecossistemas à estabilidade, ao equilíbrio dinâmico, 
à homeostase (capacidade de auto regulação dos sistemas), com base na 
interdependência e complementaridade de formas vivas. Assim, sustentabilidade 
implica noções de estabilidade e equilíbrio dinâmico. 

De acordo com Motta et al (2012) mobilidade sustentável é aquela que 
promove uma mudança de paradigma no planejamento de transporte, capaz de 
se manter ao longo do tempo sem que suas atividades prejudiquem a saúde 
humana, o meio ambiente e o bem estar social, promovendo o desenvolvimento 
econômico, a eficiência da aplicação dos recursos no setor de transportes e os 
meios de transporte não motorizados.  

Para Litman (2013) sustentabilidade se refere a um balanço das metas 
econômicas, sociais e ambientais, incluindo as de longo prazo, aos efeitos 
indiretos e impactos não de mercado. Sustentabilidade é um desejo fundamental 
do homem de proteger e melhorar a Terra. Ele enfatiza a natureza integrada das 
atividades humanas e, portanto, a necessidade de decisões coordenadas entre os 
diferentes setores, grupos e jurisprudência. O planejamento sustentável 
(planejamento compreensivo) expande os objetivos, impactos e opções 
considerados no processo de planejamento, permitindo que decisões individuais 
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de curto prazo sejam tomadas levando em consideração as estratégias e metas de 
longo prazo. 

Dessa forma, a sustentabilidade deve seguir a tripla linha como indica o 
Tabela 4. Embora impliquem que cada meta deve figurar em uma categoria, eles 
frequentemente se misturam. Por exemplo, poluição é geralmente considerada 
um problema ambiental, mas isso também afeta a saúde (um problema social), e 
a indústria da pesca e do turismo (um problema econômico). 
 

Econômico Social  Meio Ambiente 

Produtividade 
econômica 

Equidade / Justiça 
Prevenção e mitigação de 
mudanças climáticas 

Desenvolvimento 
econômico local 

Proteção à vida, 
segurança e saúde 

Prevenção da poluição do ar, 
sonora e da água 

Eficiência de 
Recursos 

Desenvolvimento da 
comunidade 

Conservação dos recursos 
não-renováveis 

Capacidade de 
pagamento 

Preservação da 
herança cultural 

Preservação dos espaços 
abertos 

Eficiência 
Operacional  

Proteção da biodiversidade 

Planejamento e governança 

Planejamento compreensivo, inclusivo e integrado 

Precificação eficiente 

 
Tabela 04: Metas da Sustentabilidade 
Fonte: Modificado de Litman (2013). 

 
O planejamento compreensivo que a sustentabilidade requer considera 

uma gama maior de opções, impactos e objetivos, mudando o foco de mobilidade 
para acessibilidade. Isso quer dizer que as soluções propostas levam em 
consideração outros pontos do que só o desempenho de um modo de transporte, 
ou seja, não são só a quantidade de serviço ou a velocidade média do transporte. 
Preocupa-se com todos os usuários da via, com o gasto de energia, a segurança 
das pessoas, levando a propostas como melhorar as alternativas do transporte, 
precificação eficiente, e uma racionalização do uso do solo. 

Para melhor entender o planejamento de transporte atual é preciso 
mencionar dois princípios que permaneceram praticamente intactos, ao longo do 
tempo, com pequenas alterações. O primeiro que as viagens são derivadas da 
demanda e não uma atividade que as pessoas querem fazer por seus próprios 
motivos, só a atividade no ponto de destino que cria uma viagem. O segundo é 
que as pessoas minimizam seus custos levando em conta uma combinação de 
custo da viagem e tempo decorrido dela (BANISTER, 2008). 
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Esses dois princípios tem consequências importantes, já que estão 
incorporados na maioria das análises e avaliações, eles explicam a predominância 
de soluções de transporte para os problemas urbanos, criando maiores 
distâncias, porém utilizando veículos mais rápidos. Assim, o aumento da 
velocidade superou o aumento do custo de viagem, mesmo que o tempo de 
viagem não tenha se modificado, porque a cidade se espraia, tanto as distâncias 
quanto a velocidade aumentaram. 

Mobilidade sustentável indica um paradigma alternativo com o qual se 
investiga a complexidade das cidades, e reforça os laços entre o uso do solo e o 
transporte. Banister (2008) propõe que a solução de mobilidade sustentável 
também passa pelo empoderamento das partes interessadas. Assim, a partir do 
discurso público, da interação e participação no processo, as pessoas se 
comprometeram com o novo paradigma. Uma abordagem aberta e ativa de 
envolvimento de todos os participantes seria muito mais efetiva do que os 
métodos passivos de persuasão geralmente usados.  

Portanto, diversas coalizões deveriam ser formadas que incluam 
especialistas, pesquisadores, acadêmicos, praticantes, ativistas e formadores de 
política nas áreas correlatas de transporte, uso do solo, urbanismo, meio 
ambiente, saúde pública, ecologia, engenharia, transportes verdes e públicos. Só 
assim seria possível formar um debate verdadeiro sobre mobilidade sustentável 
(BANISTER, 2008).  

É preciso que haja uma vontade de mudar e que todos aceitem a 
responsabilidade coletiva por tal mudança. Para atingir uma mobilidade 
sustentável, o argumento precisa ser suficientemente forte para superar a 
dependência do carro. Sendo possível dessa forma que todos os custos de 
externalidades sejam internalizados pelos motoristas (BANISTER, 2008). 

 
3.2 Mobilidade no Brasil 

 
Para caracterizar a mobilidade no Brasil é preciso estar atento aos gastos 

das famílias e o comprometimento desses gastos com a renda dessas famílias. 
Dessa forma, Carvalho e Pereira (2012) analisam os resultados da POF9 de 2003 e 
de 2009 sendo possível comparar os gastos das famílias com transportes. No 
Gráfico 03, houve um aumento nos gastos em transporte urbano10, público11 e 

                                                           
9 Pesquisa de Orçamento Familiar. 
10 Despesas com transporte urbano são os gastos no deslocamento de pessoas por transporte público 
ou privado dentro das cidades ou de aglomerados urbanos. 
11 Despesas com transporte público são os gastos com ônibus, transportes alternativos (peruas e 
transporte escolar), táxi e mototáxi, transporte ferroviário (metrô, VLT, trens metropolitanos) e 
transporte hidroviário. 
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privado12. Entretanto, diminuiu o gasto com transporte público e privado 
conjuntamente.  

 O crescimento dos gastos em transporte individual foi muito mais 
acentuado, saindo de 26,0 para 29,8 do total das famílias. Enquanto os gastos 
com transporte público saíram de 24,7 para 25,1. É possível entender que as 
famílias estão utilizando mais o transporte privado ao transporte público e que 
isso é uma reação aos vários incentivos recebidos pelas famílias que preferem o 
conforto do transporte individual. 

 

 
 

Gráfico 03: Famílias com gastos em transporte urbano, transporte público e 
transporte privado (2003 e 2009) (Em % do total de famílias brasileiras)13 

Fonte: Modificado de Carvalho e Pereira (2012). 
 

Olhando para o comprometimento da renda das famílias com o transporte 
é possível perceber que há menos famílias comprometidas com o transporte 
público, ao mesmo tempo em que ele é o que menos compromete na renda total 
da família. Já o transporte privado teve sua participação aumentada em 0,172 
pontos percentuais entre os dois anos, indicando a direção que o transporte está 
seguindo no Brasil. 

 
 

                                                           
12Despesas com transporte privado são os gastos com automóveis, motocicletas e utilitários 
(privados), além das bicicletas. 
13 Despesas com transporte individual são gastos com todo tipo de transporte utilizado 
individualmente no ámbito das familias. Inclui os gastos com os serviços de táxi e mototáxi. 
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O transporte urbano como um todo teve um decréscimo de 0,107 p.p no 
comprometimento da renda entre 2003 e 2009 do total das famílias, ao mesmo 
tempo em que aumentaram as famílias que utilizam o transporte urbano 
passando para 76,53% das famílias.  

 
Ano Transporte público  Transporte privado  Transporte urbano 

 

Comprometi
mento da 
renda (%) 

Famílias 
(%) 

Comprometi
mento da 
renda (%) 

Famílias 
(%) 

Comprometi
mento da 
renda (%) 

Famílias 
(%) 

2003  2,74  48,87 13,14 50,19  15,87 74,92 
2009 2,46 46,78  13,31  51,44  15,77  76,53 
Var.  -0,279  -2,092  0,172  1,243  -0,107  1,619 

 
Tabela 05: Comprometimento médio da renda com transporte urbano e famílias 

com gastos em transporte urbano (2003 e 2009) 
Fonte: Modificado de CARVALHO e PEREIRA (2012) 

 
Outro indício de que há um privilégio para o transporte individual em 

detrimento do transporte público é analisar os aumentos de preço entre 2003 e 
2009. Enquanto o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) calculado pelo 
IBGE14 e que mede a inflação oficial do país está acumulado em 41,8% os índices 
de transporte individual estão abaixo disso. A gasolina teve um aumento de 
27,5%, os preços dos automóveis novos um crescimento de 19% e de 
motocicletas de 12,1% (CARVALHO; PEREIRA, 2012). 

Por outro lado a tarifa de ônibus subiu em 63,2%, ou seja, houve um 
acréscimo real de 21,4% na tarifa dos ônibus que é o grande representante do 
transporte público do Brasil. Assim, não há só um incentivo ao uso de transporte 
individual tornando-os mais baratos em termos reais de seus custos, mas 
também um desincentivo ao uso do transporte público tornando o mais caro em 
termos reais (CARVALHO; PEREIRA, 2012). 

                                                           
14 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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Gráfico 04: Tarifa do ônibus urbano, preços do automóvel novo, da motocicleta e 
da gasolina, e IPCA – variação acumulada (2003-2009) (Em %) 

Fonte: Modificado de Carvalho e Pereira (2012) 
 

Para melhor compreender o sistema de transportes no Brasil serão 
analisados os dados do Relatório Geral do Sistema de Informações da Mobilidade 
Urbana de 201115. Assim a Tabela 06 mostra quantas viagens foram feitas em 
2011 para cada modo de transporte. A participação de cada modal nas viagens 
totais calculada pela Divisão Modal (DM) e o Índice de Mobilidade (IM) que é um 
índice que considera o número de viagens feitas por habitante da cidade e por 
dia. 

Foram realizadas 61.332 milhões de viagens em 2011, sendo 17.711 
milhões de viagem referentes ao transporte coletivo. Já 18.951 milhões de 
viagens foram feitas por transporte individual e 24.669 milhões foram feitas por 
transporte não motorizado. Isso significa que há uma divisão quase igual entre 
transporte coletivo e individual, este representa 30,9% das viagens, enquanto 
aquele representa 28,9% das viagens. O transporte não motorizado representa 
40,2% de todas as viagens realizadas, sendo o principal meio de locomoção da 
população brasileira em 2011. 

Dentro dos grupos o papel dos ônibus municipal tem um papel muito 
importante representando 70,32% do total das viagens de transporte coletivo. Já 

                                                           
15

 Relatório de acompanhamento de Mobilidade da ANTP que considera os municípios acima de 60 

mil habitantes. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ônibus urbano  Automóvel
novo

Motocicleta  Gasolina IPCA



PET Economia - 35 anos 

281 

o automóvel é o principal meio de transporte individual utilizado, representando 
88,83% das viagens individuais feitas em 2011. Para o transporte não 
motorizado são as viagens a pé que tem maior relevância, já que representam 
91,56% de todas as viagens realizadas.  

O Índice de Mobilidade (IM) é outra ferramenta para mostrar a relevância 
de cada modal de transporte na cidade, ele segue o que foi mostrado na divisão 
modal por viagens e aponta que no total há 1,65 viagens por dia por pessoa, 
assim as pessoas tem de se deslocar pelo menos uma vez por dia e que é preciso 
pensar em como tais trajetos serão feitos. 
 

Sistema Viagens (milhões) DM (%)  IM 
Ônibus municipal  12.455 20.3 0.34 
Ônibus metropolitano 2.902  4.7 0.08 
Trilhos  2.355 3.8 0.06 
Transporte Coletivo – Total 17.711 28.9 0.48 
Auto  16.835 27.4 0.45 
Moto  2.117 3.5 0.06 
Transporte Individual – Total  18.951 30.9 0.51 
Bicicleta 2.083 3.4 0.06 
A pé 22.586 36.8 0.61 
Não motorizado – Total  24.669 40.2 0.67 
Total 61.332 100.0 1.65 

 
Tabela 06: Viagens por ano, por modo principal (milhões de viagens/ano) – 2011 

Fonte: ANTP 
 

Olhando para a evolução dos modais entre 2003 e 2011 é possível 
perceber primeiro que há um constante aumento no número de viagens feitas a 
cada ano e é possível prever que essa tendência deve se manter nos próximos 
anos. Esse aumento acontece principalmente pelo transporte individual que tem 
um crescimento maior do que o transporte coletivo em todos os anos, menos 
entre 2006 e 2008, e maior em todos os anos em relação ao transporte não 
motorizado. 

Dentro dos transportes individuais o crescimento mais significativo é o 
das motocicletas, é um crescimento acelerado com média de 10,58% ao ano entre 
2003 e 2011. Já o transporte por trilhos teve um aumento significativo, mas 
continua muito atrás na quantidade de viagens feitas em relação ao ônibus. Outro 
aumento significativo é o de transporte por bicicletas que vêm aumentando 
significativamente nos últimos anos, esse aumento é especialmente vantajoso 
para a mobilidade das cidades já que é um transporte barato que traz diversos 
benefícios para a cidade e para o usuário de bicicleta.  
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Dados  04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Ônibus 
municipal  

0,4%  2,9%  1,4% 3,5%  1,9%  0,9% 0,5%  1,6% 

Ônibus 
intermunicipal  

-1,2%  2,9% 2,3%  2,8% 7,2%  2,2%  3,9%  1,4% 

Trilhos  0,8%  3,2% 9,9%  9,8%  9,4% 4,3%  6,9% 6,7% 

TC - total  0,2%  2,9%  2,4%  4,0%  3,5%  1,5%  1,8%  2,2% 

Automóvel 2,6%  3,8% 3,0%  3,0%  2,4% 1,3% 3,5%  4,3% 

Motocicleta  8,4%  9,1%  10,7%  12,9%  12,9%  10,2%  10,2%  10,2% 

TI – total  3,0%  4,1%  3,6%  3,8%  3,3%  2,1% 4,2% 4,9% 

Bicicleta 8,7%  4,0% 4,0% 8,0% 8,0%  8,0% 8,0%  8,0% 

A pé  2,0%  3,3%  1,7% 2,1% 2,5% 0,7% 2,0% 1,9% 

TNM - total  2,4%  3,3%  1,9%  2,4% 2,9%  1,2%  2,5%  2,4% 

Total  1,9%  3,4%  2,5%  3,3%  3,2%  1,6%  2,8%  3,1% 
 

Tabela 07: Evolução das viagens por modo (variação percentual) 
Fonte: ANTP 

 

4. A Mobilidade do Distrito Federal 
 

O PDTU (Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito e 
Entorno) é decorrente do plano Brasília Integrada. Este primeiro um plano 
realizado para conseguir recursos do BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) a fim de melhorar e integrar o transporte do Distrito Federal. 

O PDTU é um segundo estágio desse primeiro plano, sendo mais completo 
e buscando entender a realidade do transporte no DF e propondo ações para 
futuro, no curto, no médio e no longo prazo. Além disso, o plano se propõe a ir um 
passo adiante, incorporando a região do Entorno como Águas Lindas, Cidade 
Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio do 
Descoberto e Valparaíso de Goiás. Priorizando o transporte coletivo e não 
motorizado e expande sua noção de transporte para mobilidade. 

O estudo busca atualizar as informações de viagens do DF a partir dos 
métodos utilizados pelo GEIPOT (Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transporte). Órgão que fez um estudo similar para Brasília em 1979, os dois 
estudos abordam padrões de viagens diariamente realizadas na região, da 
população urbana para os mais diversos fins, trabalho, estudo, realização de 
negócios e a demanda de serviços geralmente concentrada na região central de 
Brasília. 

A ocupação territorial proposta no plano original de Brasília favoreceu e 
estimulou o uso do transporte individual motorizado. Ele está associado à 
expansão da rede viária levou à fixação de áreas residenciais distantes dos locais 
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de trabalho, induzindo um padrão de ocupação disperso, com baixas densidades. 
Funcionalmente, as áreas residências mantêm um forte vínculo com a área 
central, que concentra a maioria dos empregos, serviços e equipamentos 
coletivos (escolas, hospitais, etc.). A ocupação polinucleada de configuração 
espacial rarefeita se estrutura nas grandes rodovias que conectam o Plano Piloto 
às principais capitais brasileiras, e ao longo desses eixos, novos assentamentos se 
reproduzem, às margens do DF. 

Para propor um plano de transportes é preciso primeiro caracterizar a 
população alvo desse planejamento. Dessa forma o relatório final do PDTU 
apresenta dados sobre quantas pessoas moram no DF e Entorno, por RA, além 
disso, apresenta o sexo, a renda média familiar, o grau de instrução e a idade da 
população. Essas características são importantes para entender de onde virá a 
demanda por transporte e que tipo de demanda é essa, já que para cada 
segmento socioeconômico há uma característica diferente nos seus 
deslocamentos. 

Pelas estimativas da pesquisa de Origem/Destino (O/D) realizadas pelo  
PDTU em 2009 a população do DF era de 2.490.737 mil habitantes. S ndo 48% 
homens e 52% mulheres, contando um total de 30 RAs. Já o entorno contava com 
822.171 habitantes, sendo 49,52% homens e 50,48% mulheres. Isso significa que 
a população total do estudo é de 3.312.908 habitantes, sendo que 75% deles 
residem no DF e 25% no Entorno. 

Já a distribuição da renda é muito desigual no DF, tendo o Lago Sul com 
renda média mensal domiciliar de R$ 14.866,00 em 2009, que em salários 
mínimos daquele ano representam 31,9716 SM e outras regiões como a Cidade 
Estrutural recebendo R$ 780,00 que representava 1,68 SM de 2009. A renda 
média do DF era de 4.454,23 representando 9,58 SM de 2009, já a renda média 
do Entorno era de 1.603,00 representando 3,44 SM de 2009. 

Já em relação ao grau de instrução da população do DF 27,5% dela possui 
o 1° grau incompleto e 21,5% o 2° grau completo; 13% possuem curso superior 
completo e 2% são analfabetos. No Entorno, 40% da população possui o 1° grau 
incompleto e 19% o 2° grau completo. Apenas 2% da população completaram um 
curso superior; 3% são analfabetos. 

Quanto à faixa etária, observa-se que no DF 31% da população têm entre 
15 e 30 anos e 30% entre 31 e 50 anos. A população com idade entre 51 e 70 
anos corresponde a 13,80% do total. Apenas 3,34% das pessoas têm acima de 70 
anos de idade e 15,5% da população têm idade entre cinco e 14 anos. Nas cidades 
do Entorno, assim como no Distrito Federal, 31% da população têm entre 15 e 30 
anos e 28% entre 31 e 50 anos. A população com idade entre 51 e 70 anos 
corresponde a 11% dos residentes e 20% da população têm entre cinco e 14 anos 
de idade. 

                                                           
16 Salário Mínimo de 2009 era de R$ 465,00 
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 Em relação ao sistema de mobilidade do Distrito Federal e Entorno é 
possível notar que não há prioridade na circulação do transporte coletivo, seja 
em termos de reserva de espaço viário, seja quanto a ciclos de semáforos, os 
congestionamentos afetam de sobremaneira os usuários deste modal. Além disso, 
o sistema de ônibus é o porta-porta, isso quer dizer que o ônibus passa na porta 
da residência e leva o passageiro até a porta de destino, o que gera várias 
ineficiências de sobreposição de linhas. 

A malha viária do Distrito Federal e do Entorno é composta por rodovias 
federais e distritais e pela malha viária urbana. Esse sistema difere daquele das 
demais cidades brasileiras pela importância da malha rodoviária na articulação 
dos núcleos urbanos e pelas características de uma concepção urbanística cujo 
sistema viário urbano foi projetado, principalmente, para o uso do automóvel. 

Além das suas funções voltadas para o tráfego privado e de carga, as 
rodovias do DF são de extrema importância para a rede viária utilizada pelo 
Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) e pelo 
transporte semiurbano da região do Entorno, destacando-se as BR-020, BR-040, 
BR-060, BR-070, DF-002, DF-003, DF-075, DF-085 e DF-095. 

Atualmente, o STPC/DF está estruturado em dois serviços: o Básico, que 
compreende linhas dos modos rodoviário e metroviário que funcionarão de 
forma integrada, atendendo às principais necessidades deslocamento da 
população; e o Complementar, que compreende linhas do modo rodoviário com 
características diferenciadas, que atenderão outros segmentos da população. O 
Serviço Complementar, hoje constituído pelo Transporte de Vizinhança e o Rural, 
que não farão parte do Sistema Integrado de Transportes. 

Segundo a Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans), entidade 
gestora do STPC/DF, em março de 2009 o Serviço Básico contava com 968 linhas, 
incluindo os desmembramentos operacionais. A produção quilométrica em dia 
útil era de 886 mil quilômetros, com a realização de 22 mil viagens. 

O Serviço Básico é operado pela empresa pública (TCB), 13 empresas 
privadas e quatro cooperativas, que atendem à  trinta regiões administrativas do 
Distrito Federal, de forma conjunta, sem exclusividade de linhas ou áreas para 
qualquer operadora. 

O número de lugares ofertados em ônibus diariamente no Serviço Básico 
rodoviário é de 1,760 milhões. Considerando uma média de 80 lugares ofertados 
por viagem, e que, em média, são transportados 50 passageiros em cada uma, 
tem-se uma utilização de 62% da capacidade de transporte do serviço. 

Segundo informações da DFTrans que constam no PDTU: 
• O Transporte de Vizinhança, operado com 63 micro-ônibus em 11 linhas 

internas de Brasília, com tarifa diferenciada de dois reais. Em março de 2009, 
nele realizaram -se cerca de 11 mil viagens, que transportaram cerca de 530 mil 
passageiros e percorreram-se mais de 410mil quilômetros (extensão média de 
41,5 km e tempo médio de viagem de 102 min.). Neste período, foram ofertados 
cerca de 500 mil lugares, considerando a capacidade dos veículos de 25 lugares, o 
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que resultou em um índice de rotatividade médio igual a dois. O valor da tarifa na 
prática é de R$ 2,00. 

• O  erviço Rural, operado com veículos do tipo convencional e micro-
ônibus, com atendimento exclusivo às áreas rurais do Distrito Federal. As tarifas 
variam em função da classificação da linha (extensão) com tarifas de R$ 2,30 a R$ 
3,00. Esse serviço possuía em março de 2009 sessenta e três linhas operadas por 
71 veículos, que realizaram mais de 4.300 viagens e percorreram cerca de 
186.200 quilômetros (extensão média de 75,4 km e tempo médio de viagem de 
133 min.). 

Boa parte do destino das viagens realizadas na região de estudo é para 
Brasília, 40% das viagens oriundas do DF se destinam a esta região e 28% das 
viagens do Entorno se destina a Brasília, SIA e Sudoeste no pico da manhã.  Isso 
ressalta a alta demanda que as vias que se direcionam a Brasília tem, apesar de 
suportar uma boa condição de trafico elas são sobreutilizadas causando 
congestionamentos. 

A cobertura geográfica da rede de transportes coletivos do DF atende 
praticamente toda a área urbana do Distrito Federal. No entanto, a frequência é 
insuficiente e irregular, causando incertezas aos usuários e prejudica a utilização 
do serviço, além disso, muitas linhas não funcionam aos feriados e finais de 
semana (PDTU, 2010).  

São 31,2 milhões de passageiros por mês, um dos grandes problemas é a 
falta de prioridade ao transporte público sobre o privado  isso gera uma baixa 
produtividade do STPC/DF o que aumenta o valor da tarifa e exclui parte da 
população mais pobre.  Pela própria característica pendular das viagens 
concentradas em um período do dia favorecem a adoção de um sistema tronco-
alimentador que tem maior capacidade e favoreceria o sistema de transporte do 
DF. 

O elevado número de linhas do Serviço Básico dificulta o controle e 
fiscalização dos serviços, assim como a divulgação de informações aos usuários. 
As disparidades entre os operadores exigem que a entidade gestora possua um 
eficiente controle do serviço prestado, do volume de passageiros transportados, 
das quilometragens rodada e admitida e dos custos por quilômetro de cada uma. 

É necessário um controle efetivo da oferta por meio de sistema automático 
de controle das viagens e de monitoramento da frota em tempo real, 
principalmente nos futuros corredores exclusivos. O controle baseado no simples 
preenchimento diário de Boletins de Controle Operacional (BCO) já demonstrou 
ser ineficiente e inadequado. Ele não assegura a regularidade da oferta ou a 
confiabilidade das informações operacionais. Vale ressaltar que, a entidade 
gestora vem passando por reformas estruturais e dificuldades administrativas 
que a têm impossibilitado de desempenhar adequadamente suas atribuições 
legais e regimentais. 

Outro avanço necessário é a implementação de um Sistema de Bilhetagem 
Automática (SBA), tanto para maior segurança dos usuários e funcionários que se 
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expõem a assaltos, quanto para uma futura integração do sistema, em que será 
possível utilizar uma mesma passagem mais de uma vez e para mais de um tipo 
de transporte. Essa integração é necessária em um sistema tronco-alimentador 
onde são utilizados mais de um transporte para se chegar a destino desejado. 

Para os usuários avaliam bem o transporte metroviário, sendo pontual e 
confortável, menos nas horas de pico, em que fica extremamente cheio. O metrô 
tem um importante papel de dar mais opções aos usuários ao escolher que tipo 
de transporte utilizar e dessa forma desafogar o eixo Sudoeste com mais opções 
para as pessoas. Contudo, a linha do metrô ainda é muito restrita, só funciona no 
eixo Sudoeste e não está integrada, dificultando a locomoção dos usuários que 
não utilizam somente essa linha. 

Outro grande problema do transporte atual são os terminais rodoviários 
que precisam de uma revitalização urgente, já que não atendem os critérios de 
acessibilidade universal, além de não estarem preparados para receber 
confortavelmente um contingente grande de pessoas. É necessário, em algumas 
regiões, construir terminais, já que apesar de terem sido planejados não foram 
construídos. 

O PDTU sugere alternativas para o transporte do DF e Entorno, a primeira 
delas não será discutida que é a alternativa nada fazer. A segunda alternativa 
pode ser desmembrada em duas, a diferença entre as duas é que a integração da 
W3, em uma das opções é feita por VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) a outra é 
feita por ônibus, elas serão chamadas de 1A e 1B. A última alternativa 
apresentada se diferencia por expandir as ações também para o metrô DF, será 
chamada de 2. 

A primeira modificação que servirá para as três alternativas analisadas é 
de que o transporte será feito por um sistema tronco-alimentador e que as linhas 
de ônibus do STPC/DF passam a ser integradas. 

Considerando o novo modelo tronco-alimentado, a rede integrada é 
composta por:  

•  inhas troncais: com origem nos terminais de integração ou nos pontos 
de controle, com serviços expressos, semiexpressos e parador. A frota é 
composta por veículos de média capacidade (convencional e alongados) e grande 
capacidade (articulados), operando em alta frequência de viagens na hora de 
pico;  

•  inhas alimentadoras e distribuidoras: como o próprio nome diz, 
possuem o objetivo de alimentar as linhas troncais, seja nos terminais, estações 
de transferência ou em qualquer ponto de parada, uma vez que a integração será 
do tipo temporal e aberta. Essas linhas irão utilizar veículos de pequena (micro) e 
média capacidade, circulando pelas vias internas das regiões administrativas com 
uma frequência mínima admissível na hora de pico;  

•  inhas circulares e de ligação: trafegam internamente e entre as regiões 
administrativas, operando com veículos de média capacidade. 
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Além disso, o plano dividiu a região em eixos estruturantes, de cada eixo 
partirá linhas troncais em direção aos principais destinos do DF. São 6 eixos 
estruturantes o Norte, o Leste, o Sul, o Sudoeste, o Oeste e o Central. Compõem os 
eixos as Regiões Administrativas e as cidades do Entorno, seguindo a lógica de 
que o Plano Piloto é o centro. 

O eixo Norte é formado pelas cidades de Formosa, Planaltina GO, 
Planaltina e Sobradinho. O eixo Leste é formado por São Sebastião, Itapoã e 
Paranoá. O eixo Sul é formado por Luziânia, Cidade Ocidental, Novo Gama, 
Valparaiso, Santa Maria e Gama. O eixo Sudoeste é formado por Santo Antônio do 
Descoberto, Recanto das Emas I e II, Riacho Fundo I e II e Núcleo Bandeirante. O 
eixo Oeste é formado por Águas Lindas, Brazlândia, Samambaia, Taguatinga e 
Guará. O eixo Central é formado pelo Plano Piloto, Sudoeste e Cruzeiro.  

A proposta de mudança principal nas alternativas é a priorização do 
transporte público através da criação de espaços exclusivos para os ônibus, em 
que será possível fazer o atendimento com ônibus de alta capacidade, 
aumentando a velocidade, diminuindo o tempo de viagem, ou seja, aumentando a 
eficiência do sistema de transporte. 

Para cada eixo estruturante é proposto que na principal via de acesso ao 
Plano Piloto sejam implantadas vias exclusivas de ônibus, além de obras pontuais 
para melhorar os pontos de acesso a essas vias e a circulação dentro da própria 
região. Com exceção do eixo Leste que por apresentar uma dificuldade física de 
crescimento e as baixas densidades de sua região não teria uma atenção especial 
de obras para faixas exclusivas. 

A faixa exclusiva proposta é a do tipo do BRT (Bus Rapid Transit), que é 
uma linha feita entre os dois sentidos da via. Assim, se cria uma separação física 
entre os carros e os ônibus, como barricadas de concreto, além da sinalização 
vertical e os ônibus trafegam separadamente dos carros. Além das obras para 
separar a via para carros e ônibus é preciso criar passarelas, que serão aéreas, 
para que as pessoas possam chegar até a faixa exclusiva sem a necessidade de 
atravessar a rua. 

As duas primeiras alternativas, 1A e 1B, explicam as obras necessárias 
para implementar o sistema com faixas exclusivas de ônibus. A diferença entre as 
duas está na proposta para a W3 do eixo Central que em uma das opções seria 
criado a faixa exclusiva explicada e na outra, ao invés de faixa exclusiva, seria 
implementado o VLT da ponta da W3 norte até o Aeroporto. 

A principal diferença para a terceira opção, 2, está no modo ferroviário, 
enquanto a terceira opção propõe que a linha de metrô seja expandida até o 
Terminal Asa Norte e se crie mais duas estações na ponta da Ceilândia e mais 
duas na ponta de Samambaia, além de um VLT que ligaria a Esplanada dos 
Ministérios a Rodoferroviária e ao SIA. As duas primeiras, 1A e 1B, se reduzem a 
criação de mais algumas estações no trajeto existente do metrô e expansão para a 
Comercial Norte. 
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Outra diferença está na integração com o transporte semiurbano, nas duas 
primeiras opções, 1A e 1B, a integração só seria feita para os ônibus do DF. Já na 
terceira opção, 2, a integração é completa, ou seja, com a mesma passagem seria 
possível sair de Formosa e chegar a algum outro ponto do DF. 

Em função das dificuldades institucionais de alinhar os governos do GDF, 
do Estado de Goiás e dos municípios vizinhos, além dos gastos maiores em 
decorrer da expansão do metrô. O PDTU sugere que seja adotado as medidas da 
alternativa 1A ou 1B e no futuro as propostas pendentes seriam implementadas.  

 

4.1.  Características do PDTU 
 

O Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade no Distrito Federal e 
Entorno propõe vários avanços em relação ao que se fazia em planejamento de 
transportes no DF até então. Ele foi o primeiro estudo sistemático que englobou 
vários tipos de transportes desde o estudo feito em 1979 pelo GEIPOT.  

Como apresentado no capitulo 2 o plano engloba um conceito de 
mobilidade mais abrangente, não só o transporte de veículos, mas o 
deslocamento de pessoas. Assim, o texto da lei conceitua mobilidade sustentável 
como: 

 

 I – mobilidade urbana sustentável: o resultado de um 
conjunto de políticas de transporte e circulação que visem 
proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço 
urbano e rural, priorizando os modos de transporte coletivo 
e não motorizados de forma efetiva, socialmente inclusiva e 
ecologicamente sustentável (PDTU, 2010).  

 

O conceito de mobilidade sustentável antecede o entendimento federal da 
lei 12.587/2012 que conceitua mobilidade sustentável e impõe que as cidades de 
todo o Brasil tenham um plano de mobilidade que priorize o transporte público e 
não motorizado. 

Entretanto, em outros aspectos o plano deixa a desejar, mesmo com a 
priorização do transporte público e não motorizado o que se percebe das 
alternativas apresentadas é de que o planejamento ainda é voltado ao fluxo de 
veículos. Isso porque são diversas obras propostas para segregar o transporte 
público do transporte individual, de certa forma o que se propõe é tirar os 
veículos maiores e mais lentos das vias para que os carros também se beneficiem 
com menor tempo de viagem. 

Essa lógica é apresentada no PDTU com as matrizes de predição para o 
carregamento do trânsito em 2020. Em nenhum dos cenários apresentados 
haverá uma melhora drástica nos deslocamentos, já que o carro se manterá como 
principal meio de transporte. Isso acontece porque nenhuma das alternativas 
pontua no sentido de tirar incentivos ao uso do carro, elas só se propõem em 
segregar o uso do transporte coletivo para melhorar o tempo de viagem.  
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Nas obras propostas, as faixas exclusivas de ônibus serão no meio da via, 
que terá conjuntamente com a criação da faixa exclusiva, expansão da via para 
manter o número de faixas existentes no momento. Além disso, não há nenhuma 
proposta de precificação dos estacionamentos ou do uso das vias, como pedágio 
urbano, rodizio de placas, etc. Isso acarreta que os incentivos são para manter a 
utilizaçãodo automóvel e dessa forma dificilmente, dentro desses parâmetros, se 
mudará o tipo preferencial de transporte utilizado pela população. 

O Plano apesar de indicar os problemas que existem para o transporte não 
motorizado: calçadas ruins, ruas perigosas, sinais de curta duração para 
passagem do pedestre, caminhos descontínuos, falta de estrutura ciclística, etc. 
Não propõem mudança nenhuma ou melhora para o transporte não motorizado, 
ele exemplifica que é preciso melhorar as calçadas e criar estruturas cicláveis, 
porém deixa a cargo do Pedala-DF as propostas. Dentro de uma visão abrangente 
do problema é preciso colocar soluções que incluam todos os aspectos do 
problema, uma cidade com um sistema moderno de transporte público, faixas 
exclusivas de ônibus, metrô, VLT sem uma política de conexão com a malha 
ciclística, calçadas, espaços públicos, não terá resolvido todos seus problemas de 
mobilidade. 

A opção por faixas exclusivas de ônibus no meio das vias significa que 
deverão ser criadas passarelas áreas para a passagem de pedestres. Essas 
passagens são desconfortáveis para os pedestres, já que demandam vários lances 
de escadas e um maior esforço para atravessar a via. Mesmo sendo mais segura 
há diversos relatos de acidentes causados pelo não uso das passarelas pelos 
usuários que se arriscam na própria via, isso é especialmente comum no Entorno 
(PESCATORI, 2008) 

O Detran-DF fornece os dados de acidentes no DF, pelos dados da Tabela 
08 os acidentes fatais no DF aumentaram entre 2001 e 2011. O aumento mais 
significativo foi o das BRs17 que aumentou em 61%, os acidentes em DFs 
também aumentou, já os acidentes em Vias Urbanas decaíram. 

 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Distrito 
Federal  

421 444 512 423 442 414 467 456 424 461 465 

Vias 
Urbanas  

166 165 170 137 169 125 162 171 143 149 142 

DFs  196 191 248 203 195 191 197 204 206 233 228 

BRs  59 88 94 83 78 98 108 81 75 79 95 
 

Tabela 08: Vítimas mortas por tipo de via - Distrito Federal, 2001 - 2011 
Fonte: GDF/SSP/DETRAN/GEREST 

                                                           
17 BRs são as rodovias federais do DF, as DFs são rodovias distritais e as Vias Urbanas são vias 
características de cidade. 
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O fator preocupante é que os acidentes em BRs e DFs são mais fortes, já 
que mais da metade das mortes acontecem in loco, ou seja, o tipo de acidente é 
mais grave. Em 2011 66,3% das vítimas morreram no local do acidente em BRs. 
Esse fator alerta para os perigos de acidentes em vias de alta velocidade. 

Apesar dos atropelamentos de pedestre não são o principal tipo de 
acidente com mortes nas DFs e BRs ainda são muito significantes, ficando em 
segundo e terceiro lugar respectivamente. Dessa forma, as vias rápidas do 
Distrito Federal são muito perigosas para o pedestre. 

Assim, criar mais pontos de conflito entre os pedestres e os motoristas 
pode significar mais acidentes fatais. O maior problema é permanecer com vias 
de alta velocidade convivendo com o fluxo de pedestres, essa combinação é 
perigosa para a cidade. Nos exemplos de Curitiba e Bogotá, que tem um modelo 
parecido de faixa exclusiva, as vias adjacentes são de baixa velocidade 
propiciando aos usuários do transporte público maior segurança. 
 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Distrito 
Federal  

43,9 48,2 49,2 45,2 43,9 46,9 50,1 42,3 48,3 50,8 51,2 

Vias 
Urbanas  

30,1 30,9 36,5 22,6 27,2 32,0 34,6 30,4 34,3 32,2 35,2 

DFs  53,1 55,0 55,2 54,2 52,3 51,3 55,3 45,6 56,8 58,4 54,8 

BRs  52,5 65,9 56,4 60,2 59,0 57,1 63,9 59,3 52,0 63,3 66,3 

 
Tabela 09: Percentual de vítimas mortas in loco por total de vítimas mortas por 

tipo de via, Distrito Federal, 2001 - 2011 
Fonte: GDF/SSP/DETRAN/GEREST 

 
4.2 Medidas tomadas após o PDTU 

 
Após os diversos estudos feitos para a elaboração do relatório final do 

PDTU, foi proposta pelo poder executivo do DF a lei que rege as normas do Plano 
Diretor de Transportes Urbanos do DF. É a lei Nº 4.566, aprovada em 04 de maio 
de 2011, que não traz explicitamente nenhuma relação com os relatórios e 
estudos feitos para o PDTU. 

Entretanto, os princípios que regem o relatório final e a lei são os mesmo, 
já que o transporte público e não motorizado são priorizados em detrimento ao 
transporte individual motorizado. Além disso, a lei engloba o Entorno e faz 
referência ao PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial), dessa forma o 
crescimento da cidade e da região metropolitana do DF são levadas em conta. 

Há também nos princípios a mobilidade urbana sustentável, tema que só 
viraria lei nacional em 2012. Apesar dos avanços, a lei se restringe a indicar 
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princípios e não ferramentas práticas de como deve funcionar o STPC/DF, ou a 
priorização para bicicletas, ou qualquer medida prática de mobilidade na cidade. 

São poucos os temas específicos na lei do PDTU, porém é notável que será 
possível a qualquer momento fazer obras com um estudo de impacto 
orçamentário financeiro:  

Art. 9º A tomada de decisão para implementar as propostas para cada um 
dos eixos de transporte do STPC/DF será precedida de estudos particularizados, 
com precisão e nível de detalhamento superiores aos do PDTU/DF, confirmando-
se sua viabilidade técnica, econômica, social e ambiental, bem assim 
demonstrando-se seu impacto financeiro-orçamentário sobre as contas do 
Distrito Federal.(Diário Oficial do Distrito Federal 05/05/2011) 

Dessa forma a lei que rege o Plano de Mobilidade do DF se caracteriza por 
um plano com o objetivo de angariar recursos do Governo Federal, já que para se 
obter os recursos do PAC da Mobilidade era preciso que a cidade tivesse um 
plano de Transportes. O planejamento de mobilidade do DF fica no princípio, mas 
sem regras claras de como será feito. 

Após o relatório do PDTU e a criação da lei que regulamenta o plano o GDF 
apresenta medidas diferentes daquelas propostas pelo plano. Pode-se citar 
alguns exemplos, o primeiro são as faixas exclusivas de ônibus que foram 
pintadas do lado direito das vias, EPNB18, Setor Policial e W3 Sul e Norte 
diferentemente do proposto no plano. A faixa exclusiva da EPTG19 se aproveita 
da infraestrutura proposta no PDTU com a faixa exclusiva no meio da via, porém 
como não há ônibus adaptados ela funciona como uma faixa expressa para os 
ônibus. 

No total são 54,9 km de faixas exclusivas para ônibus, micro-ônibus, táxi, 
ônibus fretado, veículo de transporte escolar e ônibus interestadual autorizado 
pelo DFTrans. As faixas exclusivas diminuem os espaços destinados aos carros 
nas principais vias, melhorando o desempenho do transporte coletivo sobre o 
privado, contudo como ela não é toda interligada há pontos de retenções críticas, 
já que o número de carros não diminuiu, porém o espaço destinado a eles sim. 
Dessa forma o sistema ainda pode crescer. 

Uma crítica ao sistema é de que as faixas exclusivas são intermitentes, já 
que é necessário que os carros atravessem a faixa para continuar o caminho, deve 
se pensar então uma forma alternativa para que o tráfego de carros não encontre 
o de ônibus. O poder das faixas exclusivas é de diminuir o tempo de viagem do 
transporte público e dessa forma diminuir o custo de oportunidade de se 
deslocar pela cidade. 

Assim, a externalidade causada pelos congestionamentos é reduzida, 
contudo como o sistema ainda não está totalmente integrado os ônibus são muito 
afetados pelo congestionamento dos carros, ou seja, ainda há perdas 

                                                           
18 Estrada Parque Núcleo Bandeirante 
19 Estrada Parque Taguatinga 
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significativas nos trajetos causado pelo uso intensivo do carro causando um 
maior tempo de viagem para todos Cintra (2008). 

Outra medida pós PDTU foi a licitação dos ônibus que busca modernizar a 
frota e melhorar o STPC/DF. A licitação está em fase final de implementação que 
deve ocorrer até o início de 2014, serão 5 empresas fazendo o serviço básico do 
STPC. A licitação foi dividida em bacias, porém as bacias não seguiram os eixos 
estruturantes propostos no PDTU. Além disso, o sistema de linhas permanece o 
porta a porta e os ônibus não tem acessibilidade universal com piso rebaixado, 
nem combustíveis alternativos. 

A licitação de ônibus promete trazer diversos benefícios à população, 
principalmente pelo maior controle das linhas e horários, mas também pelo 
maior conforto dentro dos ônibus. Ainda assim, os ônibus novos não contemplam 
as tecnologias mais recentes de combustíveis menos poluentes, ou de 
acessibilidade universal. 

O custo ambiental dos ônibus ainda é alto, como visto no capítulo 1 os 
carros são os principais poluidores, contudo é inegável a participação do 
transporte coletivo motorizado na emissão de poluentes. A licitação trouxe uma 
possibilidade de se institucionalizar a prática de adquirir tecnologias menos 
poluentes no transporte público, porém os ônibus novos seguem a lógica de 
combustíveisfósseis, mais poluentes. 

O governo do DF apesar de propor a priorização do transporte coletivo e 
do não motorizado, continua a favorecer o uso do transporte motorizado. Isso 
porque a lógica de circulação das vias do DF favorecem o fluxo de carros, já que 
as vias são largas e de alta velocidade, além disso há de se percorrer distâncias 
significativas pelo espraiamento da cidade e existência de diversos espaços 
vazios. 

A política do Asfalto Novo é um exemplo de como ainda há incentivos ao 
uso do automóvel. Serão gastos 771 milhões de reais segundo o site de notícias 
do GDF para melhorar a infraestrutura viária utilizada principalmente pelos 
carros. Assim, o governo que deveria intervir para diminuir as externalidades 
geradas pelo uso intensivo do carro, falha e pelo contrário reforça os incentivos 
ao uso do transporte motorizado individual que aumenta as externalidades. 

É possível perceber que os últimos anos foram marcantes pelo 
crescimento do número de veículos da população. No Gráfico 5 é possível ver o 
crescimento da frota de automóveis e motocicletas do Distrito Federal. A taxa 
média de crescimento dos automóveis foi de 6,58% que ficou acima do 
crescimento populacional que foi de 1,17% e maior do que o crescimento do PIB 
nacional com média de 4% entre 2000 e 2012, porém o mais impressionante é o 
crescimento médio da frota de motocicletas que foi de 16,5%. 
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Gráfico 05: Crescimento da frota de automóveis e motocicletas no DF, 2000 a 
2012. 

Fonte: Modificado do Detran-DF 
 

Várias razões podem ser levantadas, primeiro o próprio aumento da 
renda, ligado ao ideário de que é preciso ter um carro. Além disso, houve uma 
melhora de acesso ao crédito tornando comprar itens mais caros com 
parcelamentos cada vez mais longos. Outro fator importante foi o barateamento 
dos automóveis em 2009, como resposta aos efeitos da crise internacional, que 
afetou as escolhas dos agentes. 

Mudanças na infraestrutura viária também foram feitas a fim de priorizar 
o uso do transporte individual motorizado. O alargamento de vias, criação de vias 
expressas, novas pontes e viadutos são exemplos de obras feitas que distorcem 
os incentivos entre o transporte individual e o motorizado. Mais ainda, foram 
feitas concessões do espaço público em função de novos estacionamentos, em 
geral públicos e sem custo algum para o individuo, mas que gera custos sociais 
elevados pelo sobreuso dos carros na cidade. 

O transporte não motorizado, que ficou em segundo plano nas alternativas 
do PDTU, porém foi incluído nas ações do governo pós-plano. Isso porque um 
recurso seria perdido caso não fosse utilizado para um projeto de mobilidade 
existente, dessa forma deu-se início a construção das ciclovias prevista no 
Pedala-DF (NIVALDINO, 2013). 

Dessa forma, as ciclovias construídas foram feitas em cima do desenho de 
Brasília de 2005, época do início do programa. Assim, várias dificuldades foram 
encontradas na implantação da obra, já que haviam obstáculos não previstos. A 
ciclovia foi construída em concreto, no meio da área verde adjacente as vias do 
Plano Piloto. 

Entretanto o maior problema está na concepção da ciclovia, que pretende 
proteger os ciclistas do uso compartilhado da via, mas não oferece caminhos 
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razoáveis para a mobilidade. Já que, os caminhos propostos pelas ciclovias são 
descontínuos, há de se atravessar diversas ruas, além de ter um traçado sinuoso e 
não propor ligações entre alguns pontos. O traçado é feito de forma partilhada, 
uma para a parte Leste Sul, um para a Leste Norte, outra para a Oeste Norte e 
uma para a Oeste Sul. Sem conexões ou com poucas conexões entre elas o que 
dificulta o uso das ciclovias quando se quer ir para um ponto diferente do eixo 
que se está. 

Além da falha de concepção e das falhas no momento da construção da 
ciclovia, que começa a apresentar rachaduras, e falhas na pintura que demarca a 
ciclovia. Não foram feitas campanhas de conscientização da população do que 
estava sendo feito e como a ciclovia deveria ser usada, quais as mudanças para 
ciclistas, pedestres e motoristas isso acarretaria no trânsito da cidade. O 
programa cicloviário foi apresentado como solução única, para promover o uso 
da bicicleta como meio de transporte, esquecendo-se de outros aspectos 
importantes de um sistema ciclável como ciclorotas, ciclofaixas, bicicletários, 
integração modal, vestiários, entre outros. 

Pela Tabela 10 percebe-se que a maioria dos acidentes registrados, 95,9%, 
envolvendo bicicletas são com feridos. Contudo, os acidentes com mortes ainda 
são relevantes as Vias Urbanas foram a que apresentaram mais quantidade de 
acidentes fatais, porém relativamente é mais provável um acidente fatal 
acontecer nas BRs, já que 19,05% do total de acidentes nessas vias foram fatais, 
contra 2,31% nas Vias Urbanas. 
 

Gravidade/Jurisdição 
da Via 

Ano 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL 1124 977 1066 1051 1139 1076 902 854 

BRs 49 20 35 34 33 27 20 21 

DFs 258 238 222 249 243 218 182 140 

Vias Urbanas 817 719 809 768 863 831 700 693 

COM MORTES 69 47 66 59 55 56 46 35 

BRs 13 6 9 6 9 4 4 4 

DFs 25 25 32 28 23 27 16 15 

Vias Urbanas 31 16 25 25 23 25 26 16 

COM FERIDOS 1055 930 1000 992 1084 1020 856 819 

BRs 36 14 26 28 24 23 16 17 

DFs 233 213 190 221 220 191 166 125 

Vias Urbanas 786 703 784 743 840 806 674 677 
 

Tabela 10: Acidentes de trânsito com envolvimento de bicicletas, segundo a 
gravidade e a jurisdição da via - DF, 2003 - 2010 

Fonte: Elaborado a partir de Detran-DF/ Núcleo de Pesquisa de Dados. 
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O que esses dados sugerem é que é preciso haver um plano abrangente 
que minimize os acidentes com bicicletas, tanto os fatais, quanto os não-fatais. 
Em vias mais perigosas e de alta velocidade é preciso segregar o espaço entre os 
ciclistas e os motoristas, porém nas vias urbanas é preciso que o usuário da 
bicicleta se faça visível todo o tempo, para que junto com campanhas de 
conscientização dos motoristas seja possível utilizar os espaços da cidade 
conjuntamente com menores riscos de acidente. As ciclovias feitas separam as 
bicicletas dos carros e nos pontos de conflito, como os cruzamentos de ruas são 
mal sinalizados, além de não haver clareza sobre o procedimento nesses locais 
causando confusão entre ciclistas e motoristas. Isso pode gerar mais acidentes e 
insegurança para o usuário de bicicleta. 

 

5. Conclusão 
 

A mobilidade como deslocamento de pessoas parece ter sido incorporada 
no entendimento oficial, esse avanço leva à criação da lei que exige que as 
cidades brasileiras acima de 20 mil habitantes tenham planos de mobilidade 
priorizando o transporte não motorizado e o transporte público. 

Isso é um entendimento de que o custo social do carro é muito maior do 
que seu custo individual. Isso porque as externalidades causadas por esse meio 
de transporte são elevadas e quando comparadas a outros meios de transporte é 
ainda maior. As externalidades estão em vários campos como a poluição 
ambiental e visual, o maior índice de acidentes, o congestionamento, desperdício 
de energia, entre outros. 

A emissão de poluentes do transporte individual motorizado é um 
problema central no uso desse tipo de transporte. Como se sabe o transporte 
motorizado gera poluentes de qualquer forma, porém a escolha por cada um sair 
de casa com seu próprio carro potencializa a emissão desses gases. Em uma 
sociedade que o transporte coletivo fosse priorizado haveria uma menor emissão 
de poluentes por pessoa transportada. 

Outro aspecto negativo do uso do carro são os acidentes de trânsito, que 
causam diversas mortes no país. Esses acidentes ocorrem muito em função da 
diferença de tamanho entre os carros, carros maiores e mais potentes quando se 
chocam com carros menores, ou com outro meio de transporte menor, como a 
bicicleta, são mais fatais. Assim, o aumento da frota de carros grandes deve gerar 
um crescimento dos acidentes fatais. 

Os desvios de mercado é que respondem pela insistente escolha do carro 
como meio de transporte principal nas cidades. A não precificação das 
externalidades causa uma percepção errônea dos custos de cada transporte, além 
disso, a falta de investimento em outros segmentos mina sua eficiência, o que 
dificulta mudar a escolha do modal. 

O primeiro desvio a ser considerado são os incentivos dados aos carros. 
Isso se vê tanto no investimento em infraestrutura de vias para os carros, quanto 
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em desoneração fiscal que diminui o preço individual dos carros. Outro 
fenômeno que tem ocorrido com o aumento da renda da população brasileira é a 
maior disponibilidade de créditos que tem incentivado a compra de carros. 

Além disso, há uma ação de segurar os preços dos combustíveis, para 
diminuir seu impacto na inflação. Isso significa uma sinalização para população 
de priorização do transporte motorizado, já que o preço que se paga pelo 
combustível é subsidiado pelo Estado, ou seja, pelos impostos que todos os 
cidadãos pagam. 

Outro aspecto do incentivo ao uso do carro como meio de transporte 
principal, é a falta de apoio dado aos transportes alternativos. Tanto o transporte 
coletivo, quanto o transporte não motorizado, as cidades sofrem com o 
transporte público cheio, desconfortável, lento e caro. Já aqueles que tentam 
utilizar a bicicleta não encontram infraestrutura necessária para usar esse tipo de 
transporte. 

No Distrito Federal, o PDTU tanto o relatório, quanto a lei, apontam para 
uma priorização do transporte público sem, porém, desestimular o uso do carro. 
Essas ações são incoerentes e não resolverão os problemas de mobilidade do DF, 
que continuará a depender do uso do carro para os deslocamentos diários, 
causando mais perdas para a sociedade. 

As medidas tomadas após o PDTU são muito perigosas, já que apesar de 
alguns avanços de priorização do transporte público, não estão enquadradas em 
um planejamento de longo prazo, gerando incerteza de sua funcionalidade no 
futuro, ou se são mais medidas remediativas que não terão o poder de 
transformar a cara da mobilidade urbana do Distrito Federal. 
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Resumo 
 
Desde o trabalho seminal de Gary Becker (1964) diversos estudos se 
desenvolveram com objetivo de explicar os determinantes individuais da 
criminalidade e da corrupção. Os trabalhos passaram de um âmbito focado no 
indivíduo para abordagens que levam em consideração a importância do 
contexto social no qual ele está envolvido na sua decisão pela criminalidade. 
Ainda assim tais trabalhos não refletem descobertas importantes obtidas no 
ramo da economia comportamental e lidam apenas de forma limitada com as 
complexas interações entre o agente e o meio que o circunda. O objetivo deste 
trabalho é reunir a literatura empírica e comportamental na avaliação dos 
modelos explicativos da decisão pela corrupção, dando um enfoque primordial à 
questão da endogeneidade da aversão à corrupção. 
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1. Introdução 
 

A corrupção é um problema sério em diversos países do mundo, o Brasil 
incluso entre eles. Mauro (1995) confirma empiricamente o prejuízo causado 
pela corrupção à economia de um país. No índice mundial de corrupção 
desenvolvido pela organização Transparência Internacional, o Brasil ocupa a 72ª 
posição, empatado com Africa do Sul e a Bósnia e Herzegovina. Apesar de a 
organização apontar para uma evolução na situação da corrupção do país na 
última década é evidente que as condições atuais ainda são precárias. 

As formas de se lidar com a corrupção e os incentivos que levam os 
agentes públicos a agirem de forma corrupta são estudados desde Kautilya no 
séc. IV a.C., como apontado por Amartya Sen (2010). Nesse sentido ainda Sen 
afirma: “O modo como as pessoas se comportam depende frequentemente de 
como elas veem – e percebem – o comportamento dos outros.” É com base nessa 
relação entre o indivíduo e o grupo em que ele está inserido e os determinantes 
da escolha por agir de forma corrupta que este trabalho se desenvolve. 

Existe uma gama extremamente diversa de fatores que influem na tomada 
de decisões por parte dos agentes econômicos. Esses incentivos são 
especialmente importantes quando condicionam os agentes a atitudes com 
consequências sociais, sejam elas positivas ou negativas. Becker (1968), em um 
trabalho seminal, analisou os incentivos econômicos dos agentes a perpetrarem 
ações criminosas, e, a partir disso, se propôs a avaliar a medida ótima de punição, 
de modo a minimizar os custos sociais da criminalidade. O trabalho de Becker 
envolve todos os diversos fatores que seriam considerados por um agente 
racional maximizador de utilidade: o retorno esperado do crime, a probabilidade 
de ser pego e o custo da punição. 

Apesar, no entanto, da robustez lógica do modelo de Becker, diversos 
trabalhos mais recentes de economia comportamental e psicologia mostram que 
a resposta dos indivíduos a incentivos é muito mais complexa do que os antigos 
modelos presumiam. Gneezy, Meier e Rey-Biel (2011) tornam claro que não 
somente incentivos extrínsecos podem não funcionar como, caso não sejam 
devidamente planejados, podem resultar em respostas opostas às planejadas. 
Também estudando o poder de sinalização de sanções, Weele (2012) desenvolve 
um modelo que, assim como Becker (1968), busca determinar os motivadores da 
escolha de um indivíduo à agir de acordo com normas impostas. Weele, no 
entanto, leva em consideração o achado fundamental de Cialdini (2003) que 
evidencia superioridade do poder de persuasão das normas descritivas com 
relação às injuntivas.  

As normas injuntivas expressam o que é considerado socialmente aceito, 
enquanto que as normas descritivas expressam o que a maioria das pessoas faz. 
As sanções, portanto, desempenham um efeito dúbio. Se por um lado a punição 
desincentiva os agentes a violar a regra, por outro podem sinalizar a quantidade 
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de agentes que o faz, criando um incentivo intrínseco em agir conforme o grupo 
(WEELE, 2012). 

Além disso, em questões nas quais as sanções são incertas, a percepção 
dos agentes sobre o comportamento dos demais não somente serve como uma 
norma descritiva criando um incentivo a agir conforme o grupo, mas também 
serve como uma sinalização da probabilidade de ser pego, tal qual destacado em 
Ariely (2012). Se um número considerável de indivíduos se mantém 
desobedecendo a determinadas normas, então as sanções não podem estar sendo 
aplicadas com tanta frequência. 

O objetivo deste trabalho é reunir resultados empíricos e experimentais 
para avaliar a importância do contexto no qual o indivíduo está inserido sobre a 
sua decisão de atuar de forma corrupta. O restante do trabalho se organiza da 
seguinte maneira, a seção 2 apresenta o trabalho de Becker (1968) que dá origem 
às discussões sobre os determinantes da decisão individual pela criminalidade. A 
seção 3 explora os diversos modelos que buscam explicar a grande variação entre 
taxas de criminalidade e corrupção mesmo quando os incentivos econômicos são 
semelhantes. A seção 4 analisa a literatura comportamental envolvendo a decisão 
pela corrupção. A seção 5 contrapõe a proposta da modelagem multiagente 
frente a modelagem analítica-matemática tradicional e a última seção expõe as 
conclusões. 

 

2. Modelos Objetivos de Crime Racional 
 

Becker (1968), em um trabalho seminal, desenvolve uma análise 
econômica sobre os determinantes do nível de criminalidade e os custos sociais 
envolvidos em seu controle. Sob a perspectiva do autor, existiria um nível ótimo 
de criminalidade para a sociedade, dado pelo encontro entre o prejuízo marginal 
causado pela  ofensa à sociedade e o custo marginal de impedir que tal ofensa 
ocorra. A formulação do modelo dá origem a um equilíbrio único que minimiza o 
custo social total da criminalidade.  

A oferta de ofensas é dada em função do retorno esperado pelo agente, 
 

                                                             (        ),                                                          (2.1) 
 

onde     é a probabilidade de o agente   ser capturado pela infração,    é a 

punição, caso o agente seja capturado e    indica uma série de outros fatores que 

influenciam na decisão do agente, como, por exemplo, o custo de oportunidade da 
atividade criminosa e de sua punição. Como o objetivo de Becker é encontrar o 
dito ponto ótimo dos gastos estatais com a investigação e punição dos delitos, o 
fator    é desprezado pelo resto de seu trabalho. O autor considera ainda que o 

efeito de um aumento em    sobre a oferta de crimes seria maior do que o de um 

aumento em   , dado que os infratores possuem preferência pelo risco. 
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Os custos de investigação e punição, por outro lado, são dados 
respectivamente por: 
 

                                                                (   (   )) e                                                         (2.2) 
 

                                                                         (   ),                                                         (2.3) 
 

onde   é a proporção de crimes punidos,   o nível de punições,  (   ) é o 
número agregado de ofensas e   é um valor que expressa o custo social total da 
punição. O custo social da punição pode variar drasticamente entre as diferentes 
punições que podem ser aplicadas, uma multa, por exemplo, teria um custo social 
próximo de zero, dado que, fora os custos de arrecadação, representa apenas 
uma transferência de renda do infrator para o Estado. Outras punições, no 
entanto, representam um custo elevado, como aprisionamento e liberdade 
condicional. É importante destacar que o custo social da punição extrapola tanto 
o custo para o agente quanto o custo para o Estado, dado que punições como, por 
exemplo, tortura ou pena de morte, podem representar um dano que atinge 
diversos outros membros da sociedade para além do infrator. 

Um dos problemas deste modelo, é que ele leva a uma conclusão um tanto 
perturbadora. Dado que os custos da punição só se aplicam aos crimes 
efetivamente investigados e julgados e que o nível da punição é determinante na 
decisão do agente de cometer um crime, seria possível reduzir a oferta de ofensas 
da sociedade elevando ao máximo o nível das punições e reduzindo ao mínimo os 
agentes punidos. Tratar-se-ia de uma reprodução das punições medievais, que 
criavam um espetáculo do suplício extremo com a finalidade de desincentivar a 
criminalidade. 

Becker se refere a esse problema e indica que dada uma punição 
exagerada os juízes evitariam em aplicar as sanções e como resultado o custo de 
investigação se elevaria, tornando-se uma função também das punições, ou seja, 

 (     (   )). Stigler (1970) afirma que não seria razoável impor sanções 

extremas porque isso prejudicaria a gradação das penas, fazendo com que crimes 
de furto e homicídio tivessem punições semelhantes criando incentivos para que 
os agentes progredissem de crimes leves para os mais danosos. O modelo, no 
entanto, não reflete nem o argumento de Becker nem o de Stigler, evidenciando 
como vantajoso o trade off de investigações por punições. 

Dando prosseguimento ao trabalho iniciado em Becker (1968), Becker e 
Stigler (1974) desenvolvem um modelo com o objetivo de explicar os 
determinantes da atuação corrupta dos agentes aplicadores da lei e propõe um 
mecanismo de incentivos para coibir a corrupção. Considerando que a única 
punição para um agente corrupto é a perda de seu cargo, os autores defendem a 
necessidade de um salário acima do mercado para os aplicadores da lei, de modo 
que a desutilidade da perda de tal bônus supere a utilidade esperada das 
propinas oferecidas. Tal bônus deverá ser, portanto, proporcional às propinas 
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oferecidas na área de atuação do agente e inversamente proporcional à 
probabilidade de o agente ser descoberto caso decida atuar de forma corrupta. 

Esse bônus, no entanto, não precisa representar um custo para a 
sociedade. Os autores propõem que ao ser admitido o agente deveria fazer um 
depósito junto ao estado, de modo que o bônus adquirido refletiria uma retirada 
parcelada e corrigida deste depósito. Dessa forma, afirmam os autores, os 
servidores teriam uma utilidade final semelhante à dos trabalhadores em 
condições equivalentes no setor privado caso não sejam descobertos em 
esquemas de corrupção. Por outro lado, perderiam o direito de acesso à esse 
depósito caso fossem descobertos atuando de forma ilegal, e consequentemente, 
o risco imposto pela corrupção reduziria a sua utilidade esperada a um nível 
inferior à do setor privado, criando, portanto, incentivos para a atuação honesta. 
Deveria, no entanto, haver uma compensação para o risco de um trabalhador 
honesto ser erroneamente demitido. 

Outro problema evidente do modelo está no pressuposto de que os 
agentes econômicos sejam plenamente capazes de julgar a probabilidade de 
serem punidos pelo crime que executam. Essa questão será tratada mais 
extensivamente adiante. Em defesa do modelo proposto em Becker (1968) cabe 
dizer que seu objetivo não é expor os determinantes da decisão individual dos 
agentes, mas sim explicar a existência de um nível ótimo para a criminalidade, 
desmistificando a ideia de que o objetivo da aplicação da lei é reduzir este nível à 
zero. 

A importância fundamental do modelo de Becker (1968) é decorrência do 
fato que seu trabalho deu origem aos Modelos Simples de Crime Racional, tal qual 
batizados por Ariely (2012). Esses modelos são assim chamados consideram os 
determinantes da escolha individual de forma bastante semelhante. O benefício 
líquido do crime é dado por: 
 

                                                                 ,                                                (2.4) 
 

onde   é o benefício bruto esperado do crime,   é o custo de planejamento e 
execução,   é o custo de oportunidade,   é a aversão ao crime,   é a probabilidade 
de o infrator ser descoberto e punido e   é a punição. O agente decidirá por 
executar o crime caso o valor do benefício líquido esperado seja positivo. 

A abrangência deste modelo decorre de sua simplicidade. Os diversos 
artigos discutidos neste trabalho avaliarão de formas diferentes a importância e a 
determinação de cada um desses fatores. Em Becker (1968) os dois principais 
fatores são   e  , mas o autor destaca a importância do custo de oportunidade. A 
probabilidade de o indivíduo ser capturado é para Becker específica para o 
indivíduo e para o crime executado, evidenciando que alguns agentes, em função 
de sua posição social e disponibilidade de recursos, teriam uma maior capacidade 
de escapar do alcance da lei. Na próxima seção serão discutidos trabalhos que 
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desenvolvem uma abordagem mais detalhada dos determinantes da decisão pela 
atuação criminosa. 
 

3. Corrupção e os incentivos dos pares 
 

Uma das maiores limitações dos Modelos Simples de Crime Racional 
(MoSCR) é a sua dificuldade de explicar a grande variação entre as taxas de 
criminalidade de diferentes cidades. Glaeser, Sacerdote e Scheinkman (1996) 
apontam que menos de 30% dessa variação pode ser explicada por 
características locais. Tal constatação motivou esses autores a desenvolverem um 
modelo de decisão na qual o agente observa a atuação de seus vizinhos e 
considera esta atuação na determinação de sua própria escolha de infringir ou 
não a lei. A partir disso, eles elaboram um modelo econométrico com o objetivo 
de verificar a importância deste caráter social na determinação dos índices de 
criminalidade. 

Os autores estabelecem no modelo três tipos de agentes, o agente do tipo 0 
sempre optará por cumprir a lei, o agente de tipo 1 sempre descumprirá a lei e o 
agente do tipo 2 atuará imitando o agente anterior (   ). A proporção de 
indivíduos na amostra que atua imitando os “vizinhos” será o indicador da 
magnitude do contágio social,  ( ). Este valor é estimado através da variação da 
criminalidade não explicada por fatores locais. 

O resultado obtido apresenta grandes divergências dependendo do tipo de 
crime analisado. Furto e roubo de automóvel se apresentam como crimes com 
um efeito de contágio elevado, o crime de roubo possui um efeito de contágio 
mediano e, finalmente, os crimes de incêndio, estupro e homicídio tem um efeito 
de contágio quase irrelevante. 

O modelo desenvolvido em Glaeser, Sacerdote e Scheinkman (1996) tem 
por objetivo unicamente criar as ferramentas necessárias para mensurar o nível 
de contágio social do crime, a explicação da forma que este contágio se origina 
não decorre diretamente do modelo. Os resultados encontrados, portanto, 
permitem um grande número de interpretações. Com base em estudos 
descritivos os autores apontam que indivíduos próximos de infratores tendem a 
reduzir sua aversão ao crime, por passarem a enxergar tal atividade como 
habitual e, portanto, mais aceitável. Nesse sentido, a propensão ao contágio da 
criminalidade estaria relacionada a uma redução do valor de   expresso nos 
modelos de crime racional, mas tal efeito não se aplicaria a crimes mais extremos, 
que seriam menos justificáveis moralmente. 

Rasmusen (1996) desenvolve uma modelagem que considera o efeito do 
nível de criminalidade sobre o estigma social imposto sobre o criminoso, 
apontando que quanto maior o número de infratores menor será o estigma 
imposto a eles. Rasmusen argumenta que a punição do criminoso tem não 
somente o efeito direto sobre sua utilidade, mas também repercute em uma 
sinalização da sua atuação para os demais indivíduos, de modo que agentes 
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“honestos” estariam menos propensos a interagir com o criminoso.  ssa punição 
social possuiria tanto uma manifestação monetária quanto subjetiva. O criminoso 
terá uma redução em sua renda final esperada na medida em que perderá 
oportunidades de emprego e terá menor credibilidade ao firmar contratos. Além 
disso, o estigma prejudicará o estabelecimento de relações sociais, causando uma 
desutilidade para o infrator. 

Por outro lado, de acordo o modelo desenvolvido por Rasmusen, à medida 
que cresce a quantidade de agentes desonestos, o peso do estigma social 
decresce. Isso ocorrerá em parte porque aumenta a população que não lhe impõe 
o estigma, ou seja, os demais criminosos, mas também porque, como 
argumentado acima, a interação com infratores passa a se tornar mais habitual 
inclusive para os agentes honestos, fazendo com que cresça o custo de aplicação 
do estigma para esses agentes. 

Em consequência disso, o modelo de Rasmusen (1996) dá origem à 
possibilidade de múltiplos equilíbrios para o nível de criminalidade, uma vez que 
o mesmo nível de punição formal e probabilidade de captura permitem a 
emergência de diferentes níveis de criminalidade. Essa conclusão vai no sentido 
oposto daquela descrita em Becker (1968) e reflete melhor a análise empírica de 
Glaeser, Sacerdote e Scheinkman. 

Em outra interpretação do fenômeno de contágio, o contato com infratores 
permite a disseminação do conhecimento necessário à execução da atividade 
criminosa. As informações que envolvem a organização de uma infração não 
estão disponíveis livremente, o contato para conseguir as armas e ferramentas 
ilegalmente e para escoar o fruto de um roubo deve ser mediado por alguém que 
já esteja envolvido. Dessa forma, uma infração que seria proibitivamente custosa 
para determinado indivíduo pode ser facilmente executada por outro que possua 
os contatos necessários. Como consequência os custos de execução seriam 
endógenos, reduzindo-se conforme haja um maior índice de criminalidade e 
novamente possibilitando múltiplos equilíbrios. 

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. Seja ela consequência do desvio de verbas públicas em benefício privado 
seja resultado de transferências veladas para garantir serviços públicos de forma 
ilegal, a corrupção exigirá a participação de mais de um agente em sua execução. 
É considerando isso que os trabalhos de Lui (1986), Cadot (1987) e Andvig e 
Moene (1990) desenvolvem uma modelagem de crimes de corrupção 
considerando o contexto do grupo no qual o agente está inserido como um 
determinante da sua probabilidade de ser punido pela infração. Nos três modelos 
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uma maior proporção de servidores públicos corruptos terá como resultado uma 
maior dificuldade na sua detecção, resultando em múltiplos equilíbrios de 
corrupção e dispêndio em auditorias e punições. 

Lui (1986) considera que um agente público optará por agir de forma 
corrupta caso: 
 
                                                             ( )   ,                                                       (3.1) 
 
onde   é o nível de honestidade do agente, que varia em uma distribuição entre 
os agentes do modelo,  ( ) é a probabilidade de o agente sofrer uma auditoria no 
período   e   é a punição recebida caso seja identificada uma infração. O valor da 
propina oferecida é normalizado em 1. 

Os agentes do modelo são, portanto, heterogêneos quanto à sua aversão à 
corrupção. Em cada período o governo despende um valor   investigando os 
servidores. Essa investigação é feita utilizando informações extraídas dos demais 
agentes do modelo. O custo de cada investigação bem sucedida é dado por: 
 
                                                          ( )    (    ( )).                                               (3.2) 
 

Na equação,   e   são parâmetros tais que    , e  ( ) é a proporção de 
agentes corruptos. O custo das auditorias, portanto, é crescente com o nível de 
corrupção, dado que os agentes corruptos interferem na investigação 
escondendo informações. As auditorias são feitas aleatoriamente entre todos os 
servidores. Sendo   o total de funcionários neste setor, obtém-se que: 
 

                                                                     ( )  
   ( )

 
.                                           (3.3) 

 
Lui considera que os agentes permanecem em atividade durante dois 

períodos. Aos agentes identificados atuando de forma corrupta em seu primeiro 
período é imposta uma punição para a reincidência,   , elevada o suficiente para 
que estes se recusem a infringir a norma enquanto houver uma probabilidade no 
segundo período,  (   ), positiva. Em consequência disso, um aumento de   
em   reduzirá  (   ), consequentemente elevando  (   ). 

Este modelo dá origem a equilíbrios múltiplos para um mesmo dispêndio 
do governo em investigações, dessa forma, seria possível aumentar 
temporariamente o valor de R acima do ótimo, considerando o modelo de Becker 
(1968), para que se atingisse um nível menor de corrupção. O contrário também 
é possível, ou seja, um descaso temporário na fiscalização poderia conduzir o 
sistema a um equilíbrio de maior corrupção que se manteria mesmo quando a 
fiscalização voltasse ao patamar original. 

Em Cadot (1987) a corrupção é vista como uma aposta. O agente público 
tem a oportunidade de exigir um pagamento para a prestação de um serviço, uma 
situação similar a de um agente fiscalizador que exige uma propina para emitir 
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um certificado. No entanto, cada vez que o faz, o agente corre o risco de ser 
denunciado a seu superior pelo indivíduo fiscalizado. A modelagem é semelhante 
à de uma loteria em que o resultado dependerá da disposição do civil de pagar a 
propina. 

O fator importante no modelo de Cadot advém da possibilidade de o 
agente corrupto de subornar o seu superior para ignorar a denúncia. Essa nova 
propina representa também um risco para o agente caso seu superior se recuse a 
acatá-la. Uma vez que a propina é aceita, no entanto, o risco de o superior recusá-
la em situação semelhante no futuro se reduz, criando um incentivo para que o 
agente continue a atuar de forma desonesta. Como consequência disso, o modelo 
de Cadot (1987) expõe uma possibilidade de alastramento da corrupção criando 
relações de vassalagem dentro do serviço público. 

O modelo de Andvig e Moene (1990) possui diversas semelhanças com os 
de Cadot (1987) e Lui (1986). Agentes da sociedade demandam um serviço ilegal 
dos agentes públicos com um retorno esperado de: 
 
                                                                 ( )      ,                                                     (3.4) 
 
onde   ( ) é o lucro obtido dada a propina paga de  ,    é o custo individual do 
agente que demanda o serviço por cada oferta feita a um agente público e   é a 
proporção de agentes públicos corruptos. O civil, nesse modelo, irá realizar 
propostas de corrupção até que encontre um agente público disposto a aceitá-la. 
Cada tentativa, no entanto, é custosa, e dado que a média de tentativas 
necessárias é dada por    , para ter acesso ao serviço o agente despenderá o 
gasto descrito de     . 

As infrações estão sujeitas a probabilidade  ( ) de serem detectadas. Caso 
o agente que identifique o ato de corrupção seja honesto, o infrator será 
demitido, por outro lado, caso seja detectado por um agente corrupto, ele poderá 
escapar da punição oferecendo a propina  , equivalente à que recebeu na 
infração. Nesse caso, portanto, a lucratividade esperada da atividade ilícita será 
novamente dependente da proporção de agentes corruptos. 

A decisão do agente público é dada por: 
 
                              ( )                ( )    (   )                                     (3.5) 
 
onde   ( ) é a útilidade esperada do agente em  ,   é o diferencial de salário 
recebido no setor público.   é a propina recebida caso opte por aceitá-la,    é o 
custo de realizar a atividade irregular, representando tanto o esforço necessário 
quanto a aversão ao crime,   ( ) é a consequência da infração, considerando o 
risco de ser descoberto, seja por um agente honesto seja por um agente corrupto, 
e a punição.  Finalmente,    (   ) é a utilidade esperada no próximo período 
caso o agente opte por não aceitar a propina, considerando o desconto 
intertemporal    Andvig e Moene apontam que a instabilidade do governo, 
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representando um risco de perder o cargo para o agente, reduz a taxa de 
desconto, elevando, portanto, a propensão à atuação corrupta. 

O valor de    varia entre os agentes, assim como em Lui (1986), refletindo 
a heterogeneidade na aversão à corrupção. Os autores consideram três 
distribuições possíveis, cada uma delas dando origem a dinâmicas bastante 
diferentes. Quando o valor é mantido constante para todos os agentes, existirão 
dois equilíbrios, um no qual todos serão corruptos, e outro no qual nenhum o 
será, espelhando a modelagem dos riscos. Dada uma distribuição uniforme, 
haverá um único equilíbrio para o nível de corrupção determinado pelos 
parâmetros utilizados. 

A última, e mais importante, distribuição considerada em Andvig e Moene 
(1990) tem o formato de uma normal, ou seja, a maior parte dos agentes terá um 
valor de    próximo ao centro. Essa distribuição pode dar origem a até três 
equilíbrios sendo dois deles estáveis. A partir de um dado nível de corrupção    
proporção de agentes corruptos convergiria para um equilíbrio elevado   . Para 
um valor abaixo de   , no entanto, o equilíbrio converge para um nível reduzido 
  . 

Todos estes trabalhos, no entanto, pressupõe uma mesma hipótese 
bastante forte, a de que os agentes possuem um conhecimento perfeito sobre a 
probabilidade de serem capturados. Glaeser, Sacerdote e Scheinkman (1996) 
destacam a fragilidade dos dados de criminalidade obtidos do FBI e da prefeitura 
de Nova Iorque. Se nem sequer os dados estatais sobre a criminalidade podem 
ser confiados, como se esperar que os agentes tenham conhecimento perfeito de 
sua probabilidade de serem pegos? Além disso, Becker (1968) já destaca que tal 
probabilidade pode variar conforme a posição social dos agentes, de modo que 
nem sequer se possuíssem acesso a dados de qualidade perfeita sobre toda a 
população os agentes teriam tal conhecimento. 

Em Sah (1991) é apresentado um modelo que reflete a incapacidade dos 
agentes de terem conhecimento sobre sua probabilidade de captura. Nesse 
modelo cada agente observa as decisões e as consequências enfrentadas por   
outros agentes para formular sua percepção da realidade. O tamanho de   pode 
ser adaptado para refletir o nível de informação de cada agente. Quanto maior   
mais homogênea será a percepção dos agentes nessa sociedade. Os agentes 
consideram ainda suas experiências passadas na determinação de suas 
percepções. Sah considera inclusive que as observações podem ter diferentes 
pesos na determinação da probabilidade de captura percebida pelo agente. Dessa 
forma, observações mais próximas ou mais vívidas poderiam ter uma 
importância maior, e, portanto, as experiências passadas experienciadas pelo 
indivíduo seriam mais importantes do que a observação da atuação dos demais. 
Tal formulação é consistente com o estudo comportamental de Kahneman e 
Tversky (1974). 

O resultado obtido por Sah (1991), em semelhança com os outros estudos 
apresentados nessa seção, justifica a existência de diferentes níveis de 
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criminalidade mesmo quando os agentes estão sujeitos a incentivos econômicos 
semelhantes. 

Antes de passar à próxima seção é importante destacar uma última 
vulnerabilidade destes modelos. Apesar de considerarem para diversos tipos de 
influências do meio sobre a atuação e a percepção dos agentes, em nenhum 
desses trabalhos o meio é influente sobre a determinação dos parâmetros 
intrínsecos ao indivíduo. 

A aversão ao crime incorporada em cada um desses trabalhos é particular 
e fixa a cada agente. Mesmo quando Lui (1986) e Andvig e Moene (1990) 
consideram diferentes distribuições dessa aversão entre os indivíduos, a 
percepção do comportamento dos demais agentes não altera tal parâmetro, 
indicando que os valores serão estáveis qualquer que seja o ambiente. Além 
disso, tal distribuição se mantém constante ao longo dos períodos, o que 
apresenta uma contradição dentro do modelo. 

Além disso, percebeu-se neste trabalho que estes modelos apresentam 
uma forte limitação, uma vez que quando considerado que existe uma variação 
na propensão intrínseca dos agentes a se envolverem em atividades criminosas, e 
ainda que indivíduos capturados em tais atividades serão excluídos do grupo, 
seja através da prisão ou da demissão, é de se esperar que os investimentos em 
investigações e punições levem a exclusão gradual dos agentes com maior 
propensão ao crime. Essa dinâmica faria com que a distribuição da aversão ao 
crime variasse com a passagem dos períodos. Fenômeno este não observado nos 
modelos apresentados. 

Não é comum no âmbito da Economia considerar a formação e a 
importância desses valores na determinação das decisões individuais, em parte 
porque tais valores seriam de certa forma impermeáveis a incentivos 
econômicos. Na próxima seção serão apresentados estudos que levantam 
questionamentos nesse sentido. 
 

4. Abordagem comportamental 
 

Em 1982 James Wilson e George Kelling publicam um artigo na revista The 
Atlantic disseminando a chamada “teoria das  anelas quebradas”. A ideia central 
desta teoria é de que pequenos sinais de descuidados em locais públicos 
poderiam motivar atos de vandalismo e criminalidade gradativamente mais 
graves. Ou seja, manter sem conserto uma janela quebrada em um prédio poderia 
evoluir até que todas as janelas estivessem quebradas e o local se tornasse um 
antro de criminalidade. As janelas quebradas dariam origem a um efeito de 
sinalização para os indivíduos que transitam no local, primeiro indicariam que os 
atos de vandalismo seriam socialmente autorizados, uma vez que outros já 
agiram de tal maneira e a presença continuada das janelas quebradas indica que 
não há uma preocupação explícita com isso. Em segundo lugar, a constatação do 
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vandalismo alheio sinaliza que não haveria patrulhamento na região e, portanto, 
a probabilidade de que atos do gênero venham a ser punidos é baixa. 

Wilson e Kelling citam o trabalho de Zimbardo (1969) onde dois carros 
conversíveis foram abandonados um no Bronx, condado de Nova Iorque, o outro 
em Palo Alto, na Califórnia. O primeiro carro foi atacado por vândalos em menos 
de dez minutos após ter sido abandonado, em menos de 24 horas tudo de valor 
que se pudesse extrair do carro já fora levado. O segundo carro passou mais de 
uma semana intacto, até que Zimbardo o amassou com uma marreta, logo após os 
transeuntes continuaram a depredação até que, poucas horas depois, o carro 
estivesse virado de cabeça para baixo e absolutamente destruído. 

Tal experimento demonstra o poder da sinalização de desencadear 
comportamentos similares, seja por demonstrar a impunidade seja por revelar a 
aceitação social de tal comportamento. Cialdini (2003) conduz um experimento 
semelhante, inspirado em um premiado comercial da década de 1970 nos 
Estados Unidos, em que um homem de descendência indígena lentamente se 
aproxima de uma estrada movimentada e demonstra sua tristeza com a poluição 
lá presente e causada pelas pessoas que jogam lixo no chão. 

Cialdini expressa que, apesar do apelo dramático das imagens, as 
consequências do comercial sobre as pessoas que o assistem podem ser sub-
ótimas ou até mesmo negativas. Isso porque ao mesmo tempo em que é passada 
uma mensagem injuntiva, de que largar lixo em zona pública é uma atitude 
reprovável, é passada também uma mensagem descritiva de que, independente 
da norma, as pessoas de fato poluem. A partir disso o autor conduz um 
experimento e comprova, conforme a teoria das janelas quebradas, que as 
normas descritivas possuem um maior poder de moldar o comportamento 
individual do que normas injuntivas. 

A relação desta conclusão está diretamente relacionada com o problema 
encontrado no modelo de Becker (1968) e que se mantêm através dos demais 
modelos de decisão racional sobre criminalidade. Tais modelos justificariam a 
imposição de penalidades extremas em substituição de investimentos em 
aumentar a proporção de crimes solucionados. Considerando que a punição é um 
reflexo do nível de reprovação de determinada atividade, Cialdini (2003) indica 
que essa punição teria um efeito menor sobre a decisão do agente do que a 
observação do comportamento dos demais indivíduos. Além disso, se a punição 
for moldada para compensar a dificuldade em capturar os infratores, uma pena 
elevada servirá exatamente como sinalizador de que a maior parte das infrações 
permanece impune. 

Weele (2012) desenvolve um modelo considerando este poder sinalizador 
das sanções impostas pelo governo. Os agentes jogam um jogo de bem público, no 
qual existe a opção de contribuir ou não para o provimento deste bem e não há 
como impedir que os agentes que não contribuem de se beneficiar dele. O 
governo, no entanto, tem a opção de determinar uma sanção custosa   sobre os 
agentes que não contribuem. O objetivo do governo é maximizar a função: 
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                                                               (   )      ,                                               (4.1) 
 
onde   é a proporção de agentes que contribuem e   é o custo de impor a sanção 
 . Existem dois tipos de agente, os cooperadores condicionais, cujo custo de 
contribuir depende da atuação dos demais agentes, e os egoístas, que enxergam o 
custo de contribuir objetivamente. A utilidade dos agentes egoístas é dada por: 
 
                                                    

 (    )   ( )      (  ),                                       (4.2) 
 
onde  ( ) é o retorno do bem comum, crescente em  , e    é a contribuição do 
agente, podendo ser 1 ou 0. A punição imposta pelo governo,  (  ), é tal que: 
 

                                                           (  )  {
              
             

,                                             (4.4) 

 
A utilidade dos cooperadores condicionais, por outro lado, é dada por: 

 

                                          
 (    )  {

 ( )      (  )             ̅

 ( )       (  )          ̅
 ,                    (4.5) 

 
onde   (     reflete um certo conforto ao se contribuir sabendo que ao menos 
uma parcela da população  ̅ também contribui. 

Os agentes, no entanto, são incapazes de observar   e a parcela   de 
cooperadores da sociedade. Para inferir   os agentes cooperadores irão observar 
a sanção imposta pelo governo. Caso a proporção de egoístas seja 
demasiadamente grande, o governo será obrigado a impor uma sanção elevada 
(    ) para garantir cooperação. No entanto, caso haja um número 
suficientemente grande de cooperadores o governo poderá elevar sua utilidade 
estabelecendo uma sanção inferior (   ). Esse resultado reflete estudos 
empíricos descritos em Gneezy, Meier e Rey-Biel (2011), em que incentivos 
extrínsecos, como sanções ou recompensas monetárias, se mostraram capazes de 
expulsar incentivos intrínsecos ao indivíduo, como a aversão ao crime ou a 
satisfação de contribuir.  

A ideia de uma relação entre incentivos extrínsecos e intrínsecos e da 
importância da sinalização decorrente de sanções se espelha também nos 
resultados encontrados por Levitt (2006). Se utilizando de um banco de dados 
um tanto incomum, contendo informações sobre aproximadamente 75.000 
entregas de donuts e bagels entre 1993 e 2004, Levitt desenvolve uma análise 
econométrica sobre alguns dos fatores que determinam a honestidade de agentes 
econômicos. 

O estudo gira em torno do sistema de confianças na comercialização de 
tais produtos. Caixas de donuts e bagels eram deixadas durante a manhã em 
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diferentes escritórios de uma mesma cidade acompanhadas de outra caixa 
lacrada onde deveria ser depositado o pagamento. Não havia qualquer tipo de 
fiscalização sobre o pagamento, ou seja, não haveria nenhuma sanção formal para 
indivíduo que decidisse por não pagar. Mais tarde no mesmo dia, as caixas seriam 
recolhidas e o pagamento contabilizado, permitindo inferir a taxa de pagamento. 

Levitt aponta que, partindo do pressuposto de que a atuação dos agentes 
se daria de forma racional e egoísta, tal sistema certamente levaria a um elevado 
nível de inadimplência, uma vez que não haveria incentivos para o pagamento. 
Evidentemente não foi isso o observado. Não somente a maior parte dos 
consumidores pagava, como a taxa de pagamento era bastante elevada, 
mantendo uma média de aproximadamente 89% durante todo o período. Esse 
resultado indica a importância dos fatores intrínsecos na determinação da 
atuação dos agentes. 

Levitt considera a importância de diversos fatores sobre a honestidade dos 
agentes, inclusive a temperatura e o tempo em cada uma das observações, mas 
dois resultados encontrados são particularmente interessantes para o presente 
trabalho. O primeiro é o impacto causado pelos atentados de 11 de setembro de 
2001, que eleva imediatamente a taxa de pagamentos em torno de 1% e 3%, 
efeito esse que se mantém presente até o final da amostra. Isso indica que o os 
atentados de alguma forma alteraram a aversão à desonestidade dos agentes. 

Duas hipóteses podem ser levantadas para explicar o porquê desse efeito. 
Primeiramente, os atentados podem ter aumentado o senso de identificação 
entre os agentes, de forma que o efeito da decisão do agente sobre a utilidade de 
outro passou a ser mais relevante nos critérios de decisão. Essa característica 
altruísta não seria novidade em estudos sobre o comportamento de agentes 
econômicos. Em segundo lugar, a exposição midiática posterior aos atentados 
pode ter servido como uma forma de relembrar os agentes de determinados 
valores morais, resultando em uma maior taxa de pagamentos. Essa segunda 
hipótese é reforçada em Ariely (2012), que comprova o poder de lembretes 
morais reduzindo a propensão à desonestidade. 

O segundo resultado de importância encontrado em Levitt (2003) é o 
aumento considerável na capacidade explicativa do modelo quando são 
considerados efeitos fixos para cada companhia que recebeu as entregas. A 
inclusão dos efeitos fixos resulta em um aumento de 0,06 para 0,19 do    da 
regressão presente no trabalho. Isso serve de indício de que a formação dos 
valores expressos na propensão à honestidade ocorre no interior dos grupos de 
indivíduos, reforçando a importância dos efeitos de contágio descritos em 
Glaeser, Sacerdote e Scheinkman (1996) e de uma abordagem microeconômica 
que considere endógena a formação da aversão à criminalidade. 

Ariely (2012) apresenta um experimento formulado com o objetivo de 
verificar como se formam os valores sociais envolvidos na decisão pela 
desonestidade. O experimento se baseia em dar a oportunidade aos indivíduos 
testados de trapacear tendo certeza da impunidade e, a partir disso, verificar de 
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que forma a percepção do comportamento alheio influencia na atuação 
individual. 

Ariely aplica a chamada “tarefa das matrizes”, em que  0 tabelas similares 
a tabela 1 são distribuídas entre os participantes. O objetivo do participante é 
encontrar dois números que somados tenham 10 como resultado. 
 

1,69 1,82 2,91 
4,67 4,81 3,05 
5,82 5,06 4,28 
6,36 5,19 4,57 

 
Tabela 01: Tarefa das matrizes. 

Fonte: Ariely (2012). 
 

Apesar de a resolução ser simples, o tempo limitado impede que todas as 
matrizes sejam resolvidas. O teste é conduzido sob diversas condições diferentes. 
No grupo de controle os testes de todos os participantes são corrigidos 
regularmente e os indivíduos são recompensados de acordo com o número de 
acertos. A recompensa varia entre $0,25 e $10,00 dólares por resposta certa para 
verificar de que forma o aumento dos incentivos influencia no desempenho e na 
honestidade dos agentes. Na segunda condição, chamada de condição do 
triturador, os participantes são instruídos a resolver as matrizes, verificar 
quantas das respostas estavam certas, triturar a folha de respostas e depois 
retirar de um envelope colocado sobre sua mesa o valor da recompensa cabível. 
Nessa condição os participantes têm a possibilidade de trapacear livremente. 

O resultado obtido entre essas duas condições indica que, não somente o 
nível de trapaças não se eleva à medida que a recompensa aumenta, como no 
nível de recompensa máximo a quantidade média de trapaças se reduz. Isso 
indica que a aversão à trapaça cresce juntamente com o seu retorno esperado, ou 
seja, na condição com possibilidade de trapaças os agentes alegaram ter 
resolvido 50% matrizes a mais do que na condição de controle. 

Depois desses resultados iniciais, as mesmas duas condições do teste 
foram repetidas na Carnegie Mellon University. Além dessas condições foram 
adicionadas mais três seguindo a mesma regra da condição do triturador. Na 
primeira delas, chamada de condição madoff, um ator foi contratado e instruído a 
se levantar após um minuto de teste, afirmando que já resolvera todas as 
matrizes, o estudante é então instruído a pegar seu pagamento e se retirar. Dado 
o tempo necessário para a resolução de cada matriz, a atitude desse agente 
deixaria clara a sua trapaça. Essa condição sinaliza para os demais que, não 
somente não há qualquer fiscalização ou punição, como esse comportamento é 
socialmente aceito. 

Para isolar um efeito do outro Ariely aplica testes sob as condições 
pergunta e madoff de fora. Na primeira o ator, ao invés de declarar que já 
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finalizou o teste, faz a seguinte pergunta: “com essas instruções eu não poderia 
dizer que resolvi tudo e sair com todo o dinheiro?” ao que a aplicadora do teste 
responde “você pode fazer o que quiser”.  ssa condição tem como ob etivo 
sinalizar a ausência de fiscalização e de punições sem, no entanto, revelar nada 
sobre a reprovação social da trapaça. A última condição de aplicação do teste, 
madoff de fora, o ator age da mesma forma da condição madoff, porém nesse caso 
ele estará vestindo um agasalho da University of Pittsburgh, a tradicional rival da 
Carnegie Mellon. Os resultados estão expressos na tabela 02. 
 

Condição 
Problemas “resolvidos” 

(do total de 20) 
Magnitude 
da trapaça 

Controle 
(sem possibilidade de trapaça) 

7 0 

Triturador 
(com possibilidade de trapaça) 

12 5 

Madoff 
(com possibilidade de trapaça) 

15 8 

Pergunta 
(com possibilidade de trapaça) 

10 3 

Madoff de fora 
(com possibilidade de trapaça) 

9 2 

 

Tabela 02: Resultados da tarefa das matrizes. 
Fonte: Ariely (2012). 

 
Como o esperado, a condição madoff causa um aumento significativo no 

número de trapaças, no entanto, a condição pergunta apresenta um forte efeito 
no sentido contrário. Isso indica que o poder sinalizador do agente madoff causa 
seu efeito por revelar uma aceitação social para a trapaça, e não por sinalizar a 
ausência de consequências para a desonestidade. Por último, o efeito do madoff 
pertencente a um grupo externo é ainda mais forte como incentivo à honestidade. 
Os participantes do experimento mostram tanto a uma tendência em agir 
conforme outros membros do seu grupo, quanto uma aversão à desonestidade 
revelada por agentes externos. Esse resultado converge com aquele obtido no 
teste de Cialdini (2003).   
 

5. Proposta de modelagem multiagente 
 

Ao longo deste trabalho foram levantadas diversas críticas aos modelos 
até então propostos para descrever o processo de decisão individual pela 
corrupção. Tais críticas se estendem da limitação desses modelos em explicar 
resultados provenientes de estudos empíricos e de refletir a atuação de 
indivíduos reais em experimentos realizados. De fato, vários trabalhos se 
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propuseram a aproximar a modelagem matemática da realidade, entre eles Lui 
(1986), Cadot (1987), Andvig e Moene (1990), Sah (1991), Rasmusen (1996) e 
Weele (2012). O objetivo desta seção é apresentar argumentos no sentido da 
insuficiência dos modelos matemáticos tradicionais desenvolvidos nesses artigos 
e defender a proposta dos modelos multiagentes, tal qual o desenvolvido em 
Hammond (2000). 
 
5.1. Modelos multiagentes X modelos analíticos 

 
A modelagem multiagente parte da definição de regras de comportamento 

para agentes simples que interagem entre si. A complexidade da atuação de cada 
agente pode variar conforme o necessário, desde que esteja disponível a 
capacidade computacional requerida para aplicar o modelo. As interações serão 
repetidas durante a quantidade de períodos que for necessária para extrair do 
modelo conclusões sobre a dinâmica presente. 

Thomas Schelling (1969) desenvolve um famoso modelo de segregação 
racial que reflete diversos dos aspectos de modelos multiagentes. Os agentes 
neste modelo se distribuem em uma linha reta e buscam se localizar em uma 
vizinhança com uma determinada parcela de indivíduos do mesmo tipo que o 
seu. Caso estejam insatisfeitos com seu posicionamento, eles se deslocarão 
buscando uma vizinhança mais adequada. Quanto maior a exigência de que seus 
vizinhos pertençam ao mesmo “tipo” do agente, mais segregacionistas eles serão. 

Um dos resultados inesperados deste modelo, e que reflete a dinâmica da 
emergência de padrões em sistemas multiagentes,  é que, a partir de um certo 
nível de segregacionismo dos agentes, o modelo para de resultar em um equlíbrio 
de segregação racial em vizinhanças homogêneas e passa a apresentar um 
sistema inconstante em que quase todos os agentes se mantém constantemente 
em busca de localizações melhores. 

Apesar de a aplicação óbvia do modelo de Schelling (1969) ser explicar 
padrões de segregação racial, o mesmo modelo pode explicar diversos tipos de 
comportamentos de agentes que buscam se situar entre pares com 
características similares, inclusive de aversão à corrupção e à criminalidade. De 
fato, o trabalho de Schelling possui diversas semelhanças com o de Glaeser, 
Sacerdote e Scheinkman (1996), inclusive a distribuição dos agentes em uma 
linha reta. 

Para explicar a dinâmica de formação da propensão à criminalidade, no 
entanto, seria necessário que o modelo expressasse não somente os 
determinantes da localização dos agentes, como também os efeitos de contágio 
entre pares. Dessa forma, os agentes não somente se moveriam para ambientes 
que espelhassem melhor suas características, como também alterariam suas 
características intrínsecas para espelhar e se enquadrar no ambiente que os 
envolve. 
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Além disso, a simplificação expressa pela unidimensionalidade do modelo 
é uma das demonstrações de dificuldade de modelos analítico-matemáticos em 
expressar relações sociais multilaterais e complexas. Tal qual apresentado em 
Axtell (1999), o tratamento computacional de modelos multiagentes permitiu 
facilmente a adaptação do modelo de Schelling (1969) para um ambiente 
bidimensional, capaz de expressar com maior verossimilhança a realidade das 
interações no espaço. 

Os modelos multiagentes são também muito mais eficientes na 
incorporação da heterogeneidade entre os agentes. Enquanto que em modelos 
analíticos a disseminação de agentes heterogêneos pode levar a grandes 
complicações para os modelos, em ambientes multiagentes a heterogeneidade 
pode ser facilmente modelada. Além disso, os modelos computacionais são 
capazes de incorporar características evolutivas no comportamento de cada um 
dos agentes e dos grupos representados. Dessa forma, a distribuição das 
características intrínsecas dos agentes não mais precisaria ser rígida, tal qual a 
normal e as demais presentes em Andvig e Moene (1990), mas poderia ser 
determinada endogenamente pela interação entre os agentes. 

A opção pela abordagem comportamental permite também o estudo mais 
detalhado das dinâmicas dos modelos fora de seus pontos de equilíbrio. 
Enquanto que os trabalhos com abordagem analítica se limitam a descrever os 
diversos equilíbrios e suas condições de estabilidade, modelos computacionais 
permitem a análise passo a passo do sistema programado, espelhando, inclusive 
a evolução gradual das variáveis (AXTELL, 1999). 

A última característica dos modelos multiagentes que será aqui descrita é 
a sua capacidade de incorporar atitudes irracionais e aleatórias dos agentes como 
uma forma de verificar a estabilidade dos equilíbrios a choques endógenos e 
exógenos. Tal qual descrito em Axtell (1999), é possível nessa abordagem 
realizar mudanças nos parâmetros em qualquer período desejado, representando 
choques exógenos, e a partir disso verificar a solidez dos equilíbrios encontrados. 
Além disso, um fator importante dos modelos computacionais é a parcela de 
aleatoriedade envolvida na evolução do modelo. 

Como grande parte desses modelos partem de estados iniciais em que os 
agentes são distribuídos aleatoriamente sobre o espaço, os resultados e 
equilíbrios podem ser influenciados pela distribuição inicial. Em decorrência 
disso, nem todas as rodagens de um mesmo modelo apresentaram resultados 
iguais, ou equilíbrios atingidos no mesmo intervalo de tempo. Se isso por um lado 
representa uma maior verossimilhança com a realidade, por outro exige que 
sejam computadas diversas repetições do modelo até que se chegue a um 
resultado sólido. 

Finalmente, o modelo pode incorporar o comportamento de agentes cujas 
decisões carreguem certo nível de aleatoriedade. De forma que a função de 
decisão expressaria a probabilidade de um agente agir de certa maneira. Em 
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consequência disso, comportamentos erráticos endógenos ao modelo poderiam 
abalar equilíbrios aparentemente estáveis. 
 
5.2. O modelo de Hammond (2000) 

 
O contraste entre o modelo de Hammond (2000) e os trabalhos citados 

anteriormente espelha diversas dessas comparações aqui descritas. O objetivo de 
Hammond é descrever a dinâmica do funcionamento da corrupção.  

Existem no modelo dois tipos de agentes: Cidadãos e Burocratas. A cada 
rodada um cidadão joga com um burocrata um jogo com 2 estratégias, corrupto e 
não-corrupto.  ada agente possui uma “rede de amigos” da qual extrai 
informações sobre a atividade dos pares. Os agentes, portanto, não possuem uma 
visão do todo, apenas de sua vizinhança. Além disso, os agentes tem uma 
memória limitada, e, portanto, consideram, na sua tomada de decisões, apenas as 
informações obtidas nas últimas n interações. Cada agente possui ainda uma 
predisposição inerente a agir de forma corrupta ou não, ou seja, possui uma 
aversão a corrupção inerente e aleatoriamente distribuída (uniformemente) 
entre 0 e 1. 

Caso ambos agentes escolham a estratégia “corrupto”, então ambos 
obterão o payoff  . Caso contrário o payoff de ambos é de y. Cada vez que houver 
um desencontro de estratégias, ou seja, (C, NC) ou (NC, C), O agente que optou 
por se corromper é “denunciado”. Após certo número de denúncias o agente será 
preso. Os agentes, no entanto, não tem conhecimento de como funciona este 
sistema, eles não sabem quantas vezes foram denunciados ou quantas vezes 
poderiam ser denunciados impunemente. Isso os leva a incerteza com relação à 
sua probabilidade real de ser capturado. 

Para formular sua decisão, primeiramente, o agente verifica a 
probabilidade de se deparar com um agente corrupto a partir de suas 
experiências passadas. Dada uma memória de tamanho  ,      . Onde   é sua 
expectativa de encontrar um agente corrupto e   o número de vezes que 
encontrou um agente corrupto no passado. A percepção de sua probabilidade de 
ser capturado é dada por      , onde   é a quantidade de agentes de sua 
vizinhança que foram presos e M é a quantidade de agentes que atuaram de 
forma corrupta. 

A partir disso, o agente usa as informações disponíveis e verifica o payoff 
da corrupção dado por: 
 
                                        (   )     (   )          ,                                   (5.1) 
 
onde,     (   ) é retorno da ação corrupta bem sucedida, considerando a 
aversão à criminalidade  , e   é a quantidade períodos durante os quais o agente 
é excluído do jogo caso seja capturado. 
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A maior parte das parametrizações do modelo resulta em um nível de 
honestidade razoavelmente estável e imediato. Em parametrizações com razões 
de payoff elevadas e punições pouco severas o modelo tem um resultado mais 
interessante. Depois de um período inicial de flutuações, a grande maior parte da 
população passa a jogar C, com poucas flutuações no número de corruptos e 
poucos presos. Até que, depois de uma quantidade variável de rodadas, ocorre 
uma transição para honestidade. 

Primeiramente ocorre um pico no número de presos e eles passam a 
representar uma quantidade considerável da população. Como consequência, 
diversos agentes mudam sua estratégia para NC, reagindo ao aumento da 
probabilidade percebida de ser pego. Em decorrência disso, ocorrem mais 
desencontros de estratégias, aumentando as indicações de corrupção e as 
prisões. Esse ciclo se repete até que a estratégia NC se torne dominante. 

Para que essa transição endógena para honestidade ocorra, no entanto, é 
necessário que a memória dos agentes seja limitada. Quanto maior for memória 
mais lenta e menos provável será a transição, até que para uma memória de 
aproximadamente 100 rodadas a transição deixa de ocorrer. Além disso, quando 
os agentes tem conhecimento do sistema de investigação, ou seja, que sua 
probabilidade de captura aumenta a cada desencontro de estratégias, a transição 
continua ocorrendo, mas exige um período consideravelmente maior. 

A partir disso, Hammond aponta três conclusões principais: (i) a transição 
para um estado sem corrupção pode acontecer endogenamente como resultado 
de efeitos micro em cascata; (ii) informação local e limitada parece ser 
importante para permitir a disseminação do medo da fiscalização. Nesse sentido, 
a atuação limitando a formação de conexões e o conhecimento do sistema de 
punições pode ser importante. (iii) a diversidade na aversão dos agentes à 
corrupção é importante para garantir a possibilidade de transição para o estado 
de honestidade. 

O modelo de Hammond incorpora as diversas contribuições desenvolvidas 
separadamente por diferentes autores, como a formação da percepção da 
probabilidade de ser capturado baseada na observação dos vizinhos e a 
endogeneidade dessa própria probabilidade, refletindo a capacidade dos pares de 
identificarem e encobrirem o comportamento de seus vizinhos. Mas, além disso, 
Hammond (2000) ainda inclui restrições à racionalidade dos indivíduos ao 
limitar sua memória e considera a importância de interações restritas entre os 
agentes. Enquanto nos modelos matemático-analíticos o agente individual 
mantém uma relação idêntica com todos os demais agentes, em Hammond as 
interações refletem ambientes sociais mais verossímeis, em que a vizinhança do 
agente é determinante na sua percepção e decisão, possibilitando uma 
heterogeneidade entre eles que advém do próprio modelo e não de uma 
distribuição aleatória de valores iniciais. 
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6. Conclusões 
 

O objetivo deste trabalho foi unir os estudos empíricos e experimentais 
envolvendo os determinantes da criminalidade e da corrupção para analisar a 
adequação dos modelos de decisão individual sobre a atividade corrupta. Na 
seção 2 foi apresentado o modelo de Becker (1968) que deu origem à discussão 
dos determinantes econômicos do crime racional. Na seção 3 foram apresentados 
diversos trabalhos que apresentam a evolução da modelagem econômica que 
explica os incentivos à criminalidade, de modo geral, e à corrupção, em âmbito 
específico. Foi demonstrado de que forma os incentivos advindos da observação 
e da atuação dos pares podem impactar sobre a decisão do agente individual. 

Na seção 4 foi abordada a literatura comportamental envolvendo os 
diversos determinantes da criminalidade, dando atenção especial ao efeito 
sinalizador da atuação alheia sobre a formação dos valores de aversão à 
criminalidade dos agentes. Na seção 5 foram apontadas as limitações da 
capacidade dos modelos analíticos-matemáticos de expressarem de forma 
satisfatória os efeitos das complexas relações sociais envolvendo a decisão pela 
criminalidade e foi ainda exposto o modelo de Hammond (2000). 

O modelo de Hammond (2000) reflete diversas das críticas 
fundamentadas no decorrer deste trabalho. A probabilidade de captura dos 
agentes é uma função da proporção de agentes corruptos, assim como em Lui 
(1986) e Andvig e Moene (1990). A percepção dos agentes de tal probabilidade é 
determinada pela observação de sua vizinhança, tal qual em Sah (1991). O valor 
esperado da atividade corrupta é determinado pelas experiências passadas do 
indivíduo e a aversão à corrupção é heterogênea entre os agentes. 

A principal crítica presente neste trabalho, no entanto, se aplica a todos os 
modelos apresentados. A aversão à corrupção dos agentes deve ser determinada 
de forma endógena ao modelo. Os estudos de Ariely (2012), Levitt (2006) e 
mesmo em Glaeser, Sacerdote e Scheinkman (1996) indicam que a forma que os 
indivíduos julgam a reprovabilidade da corrupção é sujeita à alterações em 
consequência da percepção da atuação dos pares e esse efeito é especialmente 
significante porque, diferente da probabilidade de captura, ele é mais 
dificilmente influenciado através de políticas públicas. Em consequência disso, a 
condição de equilíbrios múltiplos verificada se manterá resistente mesmo frente 
a investimentos na captura e punição dos agentes corruptos. 

Resta, portanto, a necessidade de que trabalhos futuros estudem a 
dinâmica de formação e evolução dos valores sociais de aversão à corrupção, e à 
criminalidade de forma geral, para que possam ser desenvolvidas políticas 
públicas mais eficientes no combate à corrupção. 
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Resumo 
 
A aglomeração de empresas, vista como um meio facilitador para o progresso 
destas e o crescimento econômico do local onde se instalam, é uma ideia bastante 
enfatizada na literatura econômica. Isso decorre dos chamados ganhos pela 
aglomeração, que proporcionam maior difusão tecnológica, reduzem os custos de 
produção e aumentam a competitividade do setor. Esse trabalho tem como 
objetivo classificar o nível de desenvolvimento aglomerativo do considerado Polo 
de Saúde em Teresina, Piauí, a fim de contribuir academicamente com os estudos 
realizados no setor. 
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1. Introdução 
 

Define-se cluster como um grupo geograficamente próximo de empresas 
interconectadas e instituições associadas em um corpo particular. A existência 
desse tipo de aglomeração revela uma importante descoberta sobre 
competitividade microeconômica no âmbito da localidade e da vantagem 
competitiva. Os clusters sugerem novas regras para o governo, nos níveis federal, 
regional e local, além disso, representam um novo tipo de diálogo entre 
empresas, agências governamentais, instituições de ensino e de utilidade pública 
(PORTER, 2000). 

Os serviços oferecidos pelo setor de saúde, na cidade de Teresina, têm 
atraído pessoas de locais distintos e fomentado o crescimento de outras 
atividades correlatas, de forma a incentivar o crescimento econômico local 
(SILVA, 2006). 

Este trabalho tem como objetivo especificar a aglomeração analisada, 
tendo em vista seu grau de desenvolvimento, e, assim, apontar aspectos que a 
legitimem ou a impedem de se tornar um cluster evoluído.  

Dessa forma, ele é dividido em quatro capítulos além da introdução: o 
segundo capítulo retrata os aspectos teóricos da concepção de clusters, suas 
particularidades e benefícios. No terceiro, discorreremos sobre as condições 
históricas, geográficas e econômicas de Teresina. No seguinte, abordaremos 
minunciosamente as características do polo de saúde da capital do Piauí, com a 
finalidade de analisar o grau de desenvolvimento desta aglomeração, dada a 
concepção literária de cluster evoluído. As considerações finais serão expostas no 
último capítulo. 

 

2. Aspectos Teóricos 
 

Este capítulo visa abordar a teoria econômica das aglomerações 
produtivas, apontando suas principais características e perspectivas teóricas.  

 

2.1. Abordagens seminais 
  

Na medida em que o fator regional passa a ser visto como uma fonte de 
vantagens competitivas o interesse do estudo, sobre um conjunto de empresas no 
mesmo território, aumenta. Portanto, foram elaborados vários conceitos para 
expressar uma situação semelhante, gerando equívocos entre os pesquisadores. 
Nesse aspecto, Vale e Castro (2010) diferenciam as diversas perspectivas teóricas 
que existem. Os autores abordam que os conceitos possuem muitas 
similaridades. No entanto, seus pressupostos são diferentes, assim, destacam-se 
três conjuntos teóricos distintos: 

a) Tipologia de análises regionais de inspiração neoclássica: 
Explica a concentração geográfica de algumas atividades produtivas, 
considerando o conceito de escala econômica como interferência na 
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produção de bens finais e intermediários. Os agentes econômicos são 
racionais e buscam a maximização do lucro. Este conjunto é decorrente 
da economia regional, resgata as ideias provenientes da geografia 
econômica na concepção das vantagens comparativas. 

b) Tipologia de análises regionais sobre organização industrial: 
Derivada da concepção marshalliana, aborda dois conceitos na sua 
literatura – distritos industriais, que enfatiza o papel das aglomerações 
na geração de externalidades e de ativos relacionais, e, clusters – refere-
se à dinâmica territorial da competição entre empresas concorrentes 
com a cooperação ao longo da cadeia produtiva. 

c) Tipologia de análises regionais de inspiração institucional: 
Atenta-se para o papel das instituições e para a importância da interação 
empresarial e da inovação como pilar do desempenho, da 
competitividade e do desenvolvimento local. Esta tipologia está evidente 
na abordagem shumpeteriana sobre sistemas produtivos e inovativos 

locais. 
 

Ao estudar a indústria inglesa do final do século XIX, Marshall, em 1920, 
constituiu o termo “distrito industrial”.  ste foi caracterizado como uma 
aglomeração geográfica de empresas que possuem atividades semelhantes ou 
correlatas, tendo uma concentração de capital humano, de fornecedores e de 
serviços. Isto acarretaria na transmissão de conhecimento e de tecnologia, 
culminando em uma produção contínua de inovação (LEITE, 2012; MINIUSSI; 
MACHADO; VASCONCELLOS, 2013). 

A presença intensa da mão de obra qualificada, nas economias 
provenientes de especialização do agente produtivo localizado, decorre da 
redução dos custos no treinamento e na apropriação de processos de 
aprendizado. Estes processos são exógenos à firma, porém endógenos ao grupo 
local de produtores, através do learning by doing, que é predominante em setores 
que possuem uma base técnica simples (GARCIA, 2006). 

Em setores que possuem um cunho produtivo mais tecnológico, observa-
se empiricamente a presença de instituições de ensino ou centros de pesquisa 
vinculados às suas atividades. Marshall aponta que nessas regiões existem 
fornecedores especializados em bens e serviços aos produtores locais. Destacam-
se os agentes cujas atividades se remetem à prestação de serviços especializados 
aos produtores, pelos quais as empresas obtém um custo reduzido por atividades 
essenciais à produção, o que aumenta sua competitividade. Assim, é possível 
apontar a presença de transbordamento, spill overs tecnológicos e de 
conhecimento (GARCIA, 2006). 

 São frequentes os casos em que as aglomerações resultam do 
transbordamento de empresas locais, que exercem a importante função em gerar 
efeitos de trancamento e restrição da aglomeração, o que acaba por possibilitar o 
desenvolvimento e a especialização das empresas (GARCIA, 2006). 
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Ressalta-se, portanto, o conceito de “externalidade”, cu os efeitos é um 
subproduto acidental de outra forma de atividade. Tais externalidades são de 
suma importância para os distritos industriais, pela aglomeração. As empresas 
podem usufruir de uma ação conjunta e voluntária, gerando interações verticais, 
entre uma indústria produtora de bens de consumo com sua respectiva indústria 
produtora de bens de capital, ou gerando interações horizontais, em que um 
conjunto de indústria em uma mesma localidade se complementam e 
compartilham recursos em comum (SANTANA, 2002). 

Este conceito é bastante frisado por Krugman em diversos trabalhos 
realizados por ele ao longo da década de 1990. O autor propõe o “deslocamento 
do foco da análise dos elementos que condicionam o comércio internacional do 
país para regiões dentro do país”   A   A,  006, p. 11 .  le considera que, a 
aglomeração dessas empresas na forma de concorrência imperfeita, geraria 
ganhos de escala que não seriam apropriados no nível nacional e sim no regional, 
e que fomentariam a formação de uma aglomeração produtiva. 

Uma crítica ao pensamento de Krugman foi feita por Schmitz (1997), em 
que ele destaca a importância dos retornos crescentes de escala para a formação 
da especialização localizada de firmas. Porém esta, per si, não é suficiente para a 
sua existência, posto que fosse possível desenvolvê-la de outras formas, como por 
incentivos provenientes do setor público. 

Quanto a esse aspecto, Porter (2000) aponta que é papel do governo 
alcançar a estabilidade macroeconômica e política, e, melhorar a capacidade 
microeconômica geral.  

Deve-se, também, promover incentivos microeconômicos que regem a 
concorrência, aumentar a produtividade e a competitividade, desenvolver e 
implementar um programa a longo prazo que mobilize os diversos agentes da 
economia – tanto no nível estadual quanto municipal, além de motivar e facilitar 
incentivos para ações coletivas no setor privado. No entanto, o autor acredita que 
não cabe ao agente público criar novos grupos, e sim reforçar os já existentes 
(PORTER, 2000). 

A principal contribuição de Porter para o estudo das aglomerações 
produtivas foi com a elaboração do seu modelo analítico conhecido como 
“diamante competitivo”, que culminou no uso do termo cluster para especificar 
tais aglomerados (GARCIA, 2006).  

Porter buscou uma nova concepção para a vantagem competitiva. Ela 
deveria ser centrada na habilidade de uma nação em utilizar produtivamente 
seus insumos e recursos, por meio do desenvolvimento do conhecimento na 
forma de uma vantagem competitiva dinâmica. Para esta ser avaliada, a análise é 
efetuada em vários níveis, através de elementos econômicos nacionais, com foco 
nos clusters e nas interações entre os fatores do diamante (SOUZA; ARICA,2003). 

O “diamante competitivo” de Porter é composto por quatro vértices 
complementares que determinam a capacidade competitiva dos produtores em 
sistemas locais de produção. Nos quais, quanto mais desenvolvidos e intensos os 
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fluxos entre os fatores de competitividade, maior será a produtividade das 
empresas. Tais eixos são (GARCIA,2006): 

 
1. Condições de fatores: expressa-se pela oferta, custo, 
especialização dos fatores de produção e qualidade. 
2. Condições da demanda: determina-se pelo perfil dos 
consumidores locais em face dos requisitos da concorrência 
internacional. 
3. Contexto das estratégias: baseia-se na estrutura e na rivalidade 
das empresas. 
4. A presença de indústrias correlatas e de apoio, que são 
provedoras de insumo e serviços especializados. 

 
2.2. Aglomerações produtivas no setor de serviços 
 

O setor de serviços, usualmente, não é considerado na análise das 
condições para origem e evolução de aglomerações de atividades econômicas, 
sendo, portanto, importante especificar algumas de suas características. 

A observação das especificidades de um cluster no setor terciário pode ser 
facilitada pelos fatores que provocam seu surgimento. Entre eles se destacam o 
funcionamento dos estímulos relativos a economias de escala, ao acesso a 
informação e à ideia do “custo periferia”, para dinâmica concorrencial do setor de 
mercados do setor de serviços (FERNANDES; LIMA, 2006). 

 A dinâmica se baseia na lógica de causação circular, que motiva a 
aglomeração espacial de firmas tendo em vista que, quanto mais sofisticada as 
competências necessárias para a prestação do serviço, maior será sua tendência 
de se localizar em níveis sociais hierarquicamente mais elevados. Isto se justifica 
no fato de que os grandes centros urbanos são mais favoráveis aos setores mais 
complexos da atividade terciária, pois proporcionam um mercado, na dimensão 
exigida, para atividades em que o conhecimento e informação são mais intensos 
(FERNANDES; LIMA, 2006). 

É possível observar que no segmento de atenção à saúde ocorrem a 
divisibilidade do processo e a volatilidade do mercado. Posto que, ele é composto 
por uma série de empresas, operantes em mercados interdependentes, mas com 
características próprias de funcionamento e concorrência. Têm-se como exemplo 
o mercado de seguros de saúde, clínicas de diagnóstico, hospitais, e de software 
para gerenciamento de atividades de saúde (FERNANDES; LIMA, 2006). 

Quanto à volatilidade do mercado, pode-se considerar o setor de serviços 
de saúde como um segmento que possui alta capacidade de se adaptar de acordo 
com alterações na demanda, sendo os hospitais e clínicas bastante dependentes 
de elementos tecnológicos. Nesse setor, porém, não é possível aplicar a noção de 
transportabilidade do produto tão diretamente, dada as particularidades de sua 
realização e instalação. Entretanto, nele, a cooperação entre as empresas é por 
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vezes dificultada, devido a assimetria dos elos da cadeia produtiva, na qual se 
percebe o fator preponderante nas empresas de seguro de saúde e hospitais. 
(FERNANDES; LIMA, 2006). 

Postas essas considerações, cabe-nos agora a analisar o Polo de saúde de 
Teresina. 

 

3. Aspectos Históricos e Geográficos De Teresina 
 

É comum, na economia regional, destacar a importância da localização 
para a eficácia de determinada atividade produtiva, o que também se aplica aos 
clusters. Porter(2000), já afirmava que as aglomerações produtivas em uma 
região desenvolvida seriam, por sua vez, mais eficientes que em regiões nas quais 
possuem um nível econômico menos vantajoso. Dessa forma, cabe ressaltar as 
características territoriais e econômicas da cidade de Teresina. 

 
3.1. Surgimento da Capital 

 
Teresina é a atual capital do estado do Piauí, foi fundada em 1852, 

substituindo a até então sede política e administrativa do estado, a cidade de 
Oeiras. Tal transição decorreu pela singular posição geográfica de Oeiras, 
interiorizada na região centro-sul do estado, o que propiciava ao Maranhão o 
controle do comércio da região “meio-norte” do nordeste brasileiro  ao buscar o 
fomento comercial e agrícola, procurou-se estabelecer como o centro estadual 
uma localidade fértil, banhada por dois rios (Poti e Parnaíba), o que, também 
possibilitava, a navegação (GANDARA, 2011). 

Logo, procurou-se um local salubre e bem situado, de forma a facilitar 
relações políticas e comerciais. Estas também foram favorecidas tanto pela 
proximidade de Caxias, no Maranhão, e da cidade de Parnaíba, no litoral do 
estado, e por ter um solo fértil que tivesse uma produção agrícola e canais de 
escoamento viáveis. 

(...) Esta cidade surgiu como um elemento de estratégia 
político – econômica, mas, talvez, pela primeira vez na 
história do Brasil, uma cidade capital surgia planejada e 
construída em função de uma estrada líquida e como 
elemento estratégico do ‘progresso’   A  A A,  011, p.  0 . 

  
3.2 Aspectos econômicos e geográficos 
 

A capital está localizada na região centro-norte do estado, à 05º05’1 ’’ de 
latitude sul e à 4 °48’4 ’’ de longitude oeste, ela compõe a chamada “ egião 
 ntegrada de  esenvolvimento da  rande Teresina”, criada pela Lei 
Complementar nº 112, de 19 de setembro de 2001, e regulamentada pelo Decreto 
nº 4.367, de 9 de setembro de 2002.  A chamada “ rande Teresina” é formada 
pelos municípios de Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, 
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José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, 
 azária, Pau  ’arco do Piauí, Teresina,  nião e Timon  MA     P O,  013 .  

Tendo por base os dados do IBGE, o PIB a preços correntes no ano de 2010 
de Teresina foi de R$ 10.539.378, e sua população contava com 814.230, 
representando o maior índice populacional e de renda per capta do estado do 
Piauí. 

A malha rodoviária federal que perpassa Teresina é composta pela BR-
343, que liga a capital com o litoral piauiense e é uma importante via de conexão, 
pelo entroncamento com a BR-222, com a cidade de Fortaleza no Ceará, que é 
considerada uma metrópole regional pelo IBGE. Al a BR-316 comunica a capital 
piauiense com o norte do país, ela se inicia em Belém e termina em Maceió, 
cruzando o Piauí diagonalmente (VIANA; VIANA, 2013). 

Em relação ao transporte fluvial, este foi abandonado ao longo dos anos, 
atualmente encontra-se nele presente apenas pequenos barcos para fins 
turísticos.  sso foi influenciado pela construção da “Ponte de Amizade”, que liga 
Teresina a Timon, e pelo assoreamento do rio Parnaíba, o que diminui sua 
navegabilidade. O sistema ferroviário do estado, em semelhança com a média do 
país, foi progressivamente preterido. A principal estrada de ferro interestadual 
da capital, que liga Teresina a São Luís (MA), é utilizado de forma mais veemente 
para o transporte de cargas, em especial combustíveis (VIANA; VIANA, 2013).  

O aeroporto Petrônio Portella, o único da capital piauiense, foi criado em 
1967. De acordo com o Anuário Estatístico Operacional emitido pela INFRAERO, 
no ano de 2012, a estação aeroportuária de Teresina, ocupou a 39° posição, dos 
66 aeroportos considerados no ranking por movimento de aeronaves. Quanto ao 
movimento de passageiros essa posição sobe dez colocações, ficando em 29°, já 
no movimento de carga aérea e correios, apesar de não constar transações 
internacionais, a cidade fica em 18° posição. 

3.3. Perfil de Teresina 

Os indicadores sociais obtiveram um maior respaldo científico na década 
de 1960, tal fato está ligado à consolidação de atividades de planejamento do 
setor público e à necessidade de acompanhamento do impacto de políticas 
sociais em sociedades desenvolvidas e subdesenvolvidas (JANNUZZI, 2002). 

O indicador social seria, portanto, uma medida quantitativa cujo 
significado seria substantivo, sendo este utilizado no âmbito acadêmico ou 
político, para operacionalizar um conceito social abstrato (JANNUZZI, 2002). 

Tendo como base os dados disponíveis no Atlas Brasil 2013, este item tem 
como objetivo expor o âmbito social e econômico do município de Teresina. 

O IDHM (Índice de desenvolvimento humano municipal) é uma adaptação 
direta do IDH a nível do município, assim ele utiliza os mesmos parâmetros 
avaliativos deste – educação, longevidade e renda- porém com indicadores 
diferentes na composição do seu cálculo, de forma a adequá-lo melhor para 
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condições de um núcleo social menor. Calcula-se o IDH-M pela média aritmética 
dos seguintes indicadores (CORADINE, LACHTEMARCHER, COELHO, 2007): 

•  ducação    HM-E) – contabiliza a taxa de alfabetização de pessoas 
acima de 15 anos de idade e taxa bruta de frequência à escola (total de pessoas 
da região, não importa a idade, que realizam algum curso formal, dividido pela 
população local na faixa etária de 7 a 22, descartando-se alunos com deficiência 
mental). Ela é definida usando uma ponderação dos indicadores, o primeiro com 
peso dois e o segundo com peso um;  

•  ongevidade    HM-L) –É calculado pelo mesmo indicador do IDH de 
países: a esperança de vida ao nascer;  

•  enda    HM-R) – Tem como base para seu cálculo o indicador a 
quantidade de renda total, dividido pelo número de residentes, inclusive a 
população economicamente inativa. 

 O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, realizado pela PNUD 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), aponta que em 2010, o 
IDHM de Teresina é de 0,751, estando situado na faixa de Desenvolvimento 
Humano Alto, que varia entre 0,700 e 0,799. Na primeira década do século XXI, a 
dimensão que obteve o maior crescimento na região foi a Educação, seguida por 
Longevidade e Renda respectivamente - contrariando a década anterior na qual o 
crescimento na Educação foi seguido, na ordem, por Renda e Longevidade. 

 Em relação ao nível nacional, a capital ocupava a 526° posição, no ano de 
2010, em relação aos 5.565 municípios do país, portanto 9,43% estavam em 
melhor situação, enquanto 90,55% estavam em uma situação pior; a nível 
estadual a cidade possuía o maior IDHM no ano abordado (PNUD,2013). 

 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 
IDHM Educação 0,308 0,488 0,707 

% de 18 anos ou mais com ensino 
fundamental completo 

39,92 48,71 64,21 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 54,92 86,62 97,54 
% de 11 a 13 anos frequentando os anos 

finais do ensino fundamental 
27,93 55,82 90,15 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental 
completo 

14,95 32,86 62,94 

% de 18 a 20 anos com ensino médio 
completo 

10,32 19,96 46,22 

IDHM Longevidade 0,708 0,734 0,820 
Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,45 69,06 74,22 

IDHM Renda 0,606 0,664 0,731 
Renda per capita (em R$) 346,37 498,40 757,57 

 

Tabela 01: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus 
componentes – Teresina – PI 

Fonte: Atlas Brasil, 2013. 
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Nesse aspecto, propõe-se a descrição da população da cidade de Teresina, 
visto que as pessoas são o elemento crucial para o desenvolvimento de uma 
cidade, pois é por elas que decorrem as inovações e o mercado.  A influência que 
as pessoas realizam em um lugar, principalmente quando este concentra capital 
humano e tem um ambiente favorável à troca de ideias, é mais intensa que a 
geografia física desse respectivo local (POLÈSE, 2009). 

 e acordo com o “Atlas do  esenvolvimento Humano no Brasil  013”, ao 
longo dos últimos anos, Teresina sofreu uma queda no crescimento populacional, 
enquanto que entre 2000 e 2010 a taxa média de crescimento populacional foi de 
1,41%, entre 1991 e 2000 esta foi de 2,04%.  

Destaca-se também a tendência à inversão da pirâmide etária da cidade, ao 
longo dos últimos vinte anos. Isso porque a taxa de fecundidade diminuiu 
enquanto a longevidade aumentou. 

 Dessa forma, uma análise mais aprofundada, acerca das necessidades e 
potencialidades de tal característica da população piauiense, pode vir a ser 
importante. Deve-se compara-la à estrutura atual da cidade, principalmente no 
que se refere ao polo de saúde, visto a tendência dele ser cada vez mais 
necessário à sociedade local. 
 

3.4. As aglomerações produtivas 
 

Ressalta-se neste item as informações contidas nas notas técnicas 
referentes ao Piauí que fazem parte do pro eto “Análise do Mapeamento e das 
Políticas para Arranjos Produtivos Locais no Norte, Nordeste e Mato Grosso e dos 
 mpactos dos  randes Pro etos  ederais no  ordeste”, realizado no ano de  009 
pela REDESIST (Rede de pesquisa em sistemas e arranjos produtivos e inovativos 
locais), que é sediada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O estabelecimento das diretrizes do governo federal a partir do Plano 
Plurianual de Investimento, durante a década de 1990, levou o Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB) a identificar e estabelecer programas para polos 
turísticos e os de desenvolvimento integrado no nordeste. Com isso, o BNB 
realizou um estudo das economias dos municípios piauienses. 

O estudo considerou os setores primários, secundários e terciários da 
economia, analisando a distribuição dessas atividades pelos municípios estaduais 
e os classificou em três categorias: Prioridade 1 – atividades que devem ser 
induzidas; prioridade 2 - atividades que podem ser induzidas e prioridade 3 – 
atividades que devem ser reorientadas. Tal que nessas prioridades estavam 
intrínsecos os seguintes aspectos: 

 

Setor primário: nível regional – participação da atividade no 
produto setorial e na geração de empregos/ocupação de 
pessoal; nível estadual – estratégias e potencial de cada 
estado; 
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Setor industrial: valor das contratações do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) por 
gênero industrial; indicações dos estados, aplicação de um 
modelo de análise diferencial-estrutural e estudos da 
indústria regional sob a ótica dos complexos industriais; 
Setor de serviços: indicações de estudos setoriais do banco 
realizados com base nos conceitos de polos de serviços e de 
cadeias produtivas. (REDESIST, 2009, p.6). 
 

 m Teresina 44 atividades foram categorizadas como “prioridade nível 1”, 
das quais 4 eram no setor primário, 6 no setor industrial, 21 atividades 
comerciais e 13 no setor de serviços; evidenciando a fruticultura irrigada, 
indústria de preparação de leite e fabricação de produtos laticínios, comércios de 
artefatos e tecidos e agências de turismo (REDESIST, 2009). 

Em um estudo posterior, o BNB baseou-se do conceito de clusters e de rede 
de empresas, como referência para identificar atividades passíveis de serem 
instaladas na capital, visando promover a geração de empregos e aumento da 
renda do município (REDESIST, 2009).  

Estabeleceu-se como prioritárias atividades voltadas para a agroindústria, 
o turismo de lazer e o de negócios, a fabricação e reciclagem de móveis, a 
metalurgia, os centros atacadistas e de conveniência, o trabalho com pedras 
ornamentais e com couros e peles, o setor têxtil e de confecções, os serviços 
médicos, ao apoio à indústria, infraestrutura e transporte (REDESIST, 2009). 

 Sobre o setor de saúde teresinense, o citado estudo realizado em 2009, 
disponível na REDESIST, também aponta que realizou-se uma pesquisa com a 
participação do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de Análises 
Clínicas do Estado do Piauí, do Conselho Regional de Medicina e da prefeitura de 
Teresina, incluindo considerações sobre o setor de hotéis e pensões que atende 
tais serviços voltados para a área da saúde. Assim, definiu-se o “Polo de  aúde de 
Teresina”. 

Considera-se o BNB como um banco múltiplo cuja função é captar, gerir e 
aplicar recursos de maneira a fomentar o desenvolvimento da região nordeste e 
da região norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, porém não é a única 
instituição responsável pelo estudo e identificação das aglomerações produtivas 
no estado do Piauí. Outras entidades atuantes nesse aspecto são (REDESIST, 
2009): 

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (CODEVASF): Foi criada em 1974, voltada inicialmente para a 
bacia do São Francisco, passou no ano 2000 a atuar na bacia do Parnaíba. 
É uma empresa pública atrelada ao Ministério da Integração Nacional, 
cujo objetivo é promover o desenvolvimento de tais regiões através do 
aproveitamento sustentável de seus recursos ambientais.  

 Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Estado do 
Piauí (SEDET): articula o governo estadual com o MDIC (Ministério do 
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Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), além de coordenar o 
“ rupo  estor  stadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais no 
 stado do Piauí”      AP  . 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDEC): executa 
políticas de promoção econômica na cidade de Teresina, ela é composta 
por uma unidade central de gestão e cinco departamentos específicos 
para seus objetivos específicos: banco popular(microcrédito), atração de 
investimentos, incentivos a estudos estratégicos, ao turismo e às micro e 
pequenas empresas. 

 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí 
(SEBRAE-PI): Organização que atua como agente que promove pequenos 
negócios buscando o desenvolvimento econômico regional. 

 Outras organizações que participam no apoio aos AP ’s  Arran os 
Produtivos Locais) são: A EMBRAPA, a Federação das Indústrias do 
Estado do Piauí (FIEPI), Centro de Tecnologia da Cerâmica (CTC), A 
Incubadora de Empresas Agroindustriais do Piauí (INAPI), Universidade 
Federal do Piauí (UFPI), A Fundação Banco do Brasil (FBB). 
 

Destaca-se, porém, que há uma visão por demais setorizada acerca do 
conceito de arranjos produtivos locais. Cada instituição tende a adequar esta 
definição aos seus objetivos individuais. A ausência de uma visão integrada é 
prejudicial para uma identificação e caracterização mais objetiva dessas 
aglomerações. 

 Isto dificulta uma alocação de recursos mais eficiente, posto a 
possibilidade de identificar, em uma mesma região, uma superposição de 
arranjos. Isto ocorre porque as relações entre suas atividades e a importância 
relativa destas, em relação à precedência e à geração de trabalho e renda, podem 
ser preteridas em uma análise feita sob parâmetros distintos (REDESIST, 2009). 

 

4. Caracterização do Polo de Saúde de Teresina 
 

A análise do cluster no setor terciário não é muito usual na literatura 
econômica, posto que, em alguns tipos de serviços, predomina a lógica da teoria 
dos lugares centrais. Esta advoga que, quanto mais sofisticadas forem as 
competências exigidas em um certo tipo de serviço, mais este tenderá a se 
localizar em grandes aglomerações urbanas, onde o mercado interno terá 
predominância na demanda. Haveria assim um incentivo à formação de relações 
horizontais entre novas empresas, o que desestimularia a competição 
(FERNANDES; LIMA, 2006).  

Contudo, existem segmentos, como no serviço de atenção à saúde, que 
raramente são incisivos em regiões periféricas, de modo que a localização na 
metrópole é um fator decisivo para a competitividade (FERNANDES; LIMA, 
2006). 
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Discorreremos, durante este capítulo, os principais elementos que 
compõem o setor de saúde teresinense. Apontaremos as características 
pertencentes, ou porventura ausentes, para a formação de um cluster. 

 

4.1. Histórico do Polo de Saúde de Teresina 
 

Em decorrência de estudos realizados, notou-se que o processo de 
superação do desemprego, ocasionado pelo desenvolvimento econômico que é 
fomentado pelos clusters, não ocorre a curto-prazo. Pois, um dos fatores para que 
isto ocorra, é o desenvolvimento das relações de cooperação entre as empresas, o 
que pode sofrer uma série de obstáculos no seu processo de formação (LEITE; 
AWAD, 2012). 

Portanto, uma descrição do processo histórico de formação do “Polo de 
saúde de Teresina”, torna-se de fundamental importância para uma análise deste.  

Os primeiros investimentos na área, datam do ano posterior a data de 
formação da cidade, em 1853, na forma da criação do Hospital da Caridade, que 
foi extinto em 1861. Em 1860 inaugurou-se a Santa Casa de Misericórdia, porém, 
a primeira farmácia a ser instalada na cidade foi em 1866: Botica do Povo 
(SEBRAE, 2011). 

Destaca-se, no entanto, que nesse período, os chamados “Asilos”, 
“Hospícios” ou “Hospitais”, eram destinados para órfãos, crianças abandonadas, 
mendigos e pessoas com problemas mentais. Eventualmente tais locais poderiam 
contar com certa assistência médica, mas, sua função principal, era dar abrigo aos 
necessitados. Logo, esses estabelecimentos surgiam normalmente como 
estrutura asilares das Santas Casas de Misericórdia, antes que a psiquiatria 
existisse na forma de uma prática médica especializada (ODA; 
DALGALARRONDO, 2005). 

No ano de 1889, o Palácio do Governo da província do Piauí recebeu 
pressões populares relacionados à cobrança de melhorias para a saúde pública 
dos indigentes. O fator social e a parceria entre o direito, pelo governador Álvaro 
Mendes, e a medicina, por parte do vice-governador Areolino de Abreu, em 1904, 
proporcionou incentivos à saúde na capital, em especial à saúde mental. No ano 
de 1907 o resultado dessa parceria começou a se concretizar, com a fundação do 
Asilo de Alienados, atualmente chamado “Hospital Areolino de Abreu” 
(OLIVEIRA; REGO; NUNES, 2012). 

Na capital piauiense, a formação de novas instituições de destaque, 
voltadas para a saúde, foi bastante intensa, ao se aproximar da metade do século 
XX. Em 1941 inaugurou-se a Maternidade São Vicente e o Hospital Getúlio Vargas 
– HGV -  que atualmente é considerado um dos maiores hospitais do nordeste, 
cuja projeção regional decorreu especialmente da sua parceria com instituições 
de ensino (SILVA, 2006). 

No decorrer dos anos notou-se os primeiros grandes investimentos do 
setor privado em Teresina. Inaugurou-se, o atualmente extinto, Sanatório 
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Meduna, em 1952. Em 1953, formou-se a Sociedade Piauiense de Combate ao 
Câncer, que mantém o atual Hospital São Marcos. Este é uma instituição 
filantrópica sendo a única da cidade que possui recursos humanos e tecnológicos 
para a assistência integral dos pacientes oncológicos. Isto lhe concedeu o 
cadastro no Ministério da Saúde como Centro de Alta Complexidade em 
Oncologia, sendo, portanto, uma referência regional na área, o que contribui com 
a imagem do Polo de Saúde. (SILVA, 2006). 

 Na década de 1960 surgiram a Clínica São Lucas e a Casamater, na década 
posterior houve a inauguração dos Hospitais Santa Maria, São Marcos, Hospital 
do Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), a Maternidade Dona Evangelina 
Rosa e o Hospital de Doenças Infectocontagiosas (HDIC), hoje hospital Natan 
Portela (SEBRAE, 2011). 

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pela criação de clínicas por 
parte da iniciativa privada, e de dois hospitais: o Hospital de Terapia Intensiva – 
HTI -  e o Hospital das Clínicas de Teresina. No ano 2000 fundou-se o Hospital São 
Paulo, e, em 2010 os Hospitais Flávio Santos e Itacor, todos pertencentes à 
iniciativa privada (SEBRAE, 2011). 
 

Nessa perspectiva, infere-se que os investimentos públicos 
tiveram um papel estratégico na formação da rede privada 
de saúde em Teresina. Ademais, a diversificação de serviços, 
o crescimento da mão-de-obra qualificada via 
formação/aperfeiçoamento de recursos humanos de forma 
continuada em cinco hospitais públicos que servem de apoio 
ao ensino universitário ligado ao setor de saúde, 
estimularam a iniciativa privada a multiplicar os 
investimentos na oferta desses serviços. (SILVA, 2006, p.49) 

 

4.2. Histórico da formação do capital humano voltado para o Polo de 
Saúde de Teresina 
 

O apoio de universidades, centros de pesquisa e treinamento, é o elemento 
central na geração de um ambiente inovador, que é tão importante para a 
flexibilização industrial (LEITE; AWAD, 2012, p. 110). 

 m consonância com o “ iagnóstico do Polo empresarial de  aúde de 
Teresina/ P ”, publicado pelo   B A , em  011. Apresenta-se abaixo a evolução 
da formação e capacitação dos profissionais especializados na área de Saúde em 
Teresina. 

 

• 1956 - Criação da Faculdade de Odontologia do Piauí, hoje 
incorporada a UFPI; 

• 1966 - Surgiu a Faculdade de Medicina do Piauí, hoje incorporada a 
UFPI; 

• 1970 - Instalação da Universidade Federal do Piauí – UFPI; 
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• 1981 - Implementação do Programa de Residência Médica, iniciando-
se com a Oftalmologia e hoje funciona com 07 (sete) especialidades, 
possuindo ainda um Mestrado em Saúde Pública; 

• 1993 - Instalação da Universidade Estadual do Piauí – UESPI e início 
da Residência Médica em Cirurgia Geral do Hospital Santa Maria, 
reconhecida pelo MEC; 

• 1999 - Criação da Faculdade de Ciências Médicas do Estado do Piauí; 
• 2000 - Implementação de um curso de Mestrado interinstitucional 

em Ciências Médicas em parceria com a UNICAMP/SP; 
• 2002 - Inicio da Residência em Clínica Médica e Cardiologia do 

Hospital Santa Maria, reconhecida pelo MEC; 
• 2004 - Criação do Curso de Medicina da atual UNINOVAFAPI - 

Universidade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí e 
da FACID - Faculdade Integral Diferencial-PI. 

 

Destacam-se ainda a existência de cursos técnicos de capacitação por parte 
do SENAI, SENAC, SESC, SEBRAI. 

No decorrer do trabalho, abordaremos a atual situação da parceria entre 
instituições de ensino e as empresas que compõem o polo analisado. 

 

4.3. Dimensões principais de análise das aglomerações 
 

Para analisar o desempenho, ou até mesmo a existência de um cluster, é 
necessário observar diversos fatores que compõem a aglomeração, tendo como 
finalidade discorrer suas características. Baseando-se nas dimensões propostas 
por Amato Neto (2009), faremos, no decorrer deste item, a caracterização do 
Polo de Saúde de Teresina nas dimensões: econômica, geográfica, social, 
tecnológica, institucional, ambiental, internacionalização, governança e 
capacitação gerencial. 

Os dados utilizados para tal análise foram obtidos em sua maioria de 
estudos realizados pelo SEBRAE, produções acadêmicas da área e pela Secretaria 
de Planejamento Municipal de Teresina. 

 

4.3.1. Dimensão Geográfica 
 

A dimensão geográfica refere-se ao grau de concentração das empresas. 
Ou seja, à representatividade das atividades no setor específico, em comparação à 
importância da participação desta nas atividades econômicas do país (AMATO 
NETO, 2009).  

Tal dimensão deverá contemplar a qualidade da infraestrutura presente 
na região, e, a proximidade da aglomeração produtiva dos seus consumidores e 
dos fornecedores de insumos e equipamentos, devido a existência de setores 
correlatos que podem ser atraídos para a localidade. Isto é importante, dado que 
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a concentração geográfica de empresas e consumidores podem fortalecer o setor 
competitivamente ( AMATO NETO, 2009). 

O mercado consumidor do Polo de Saúde de Teresina é composto pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) e as Operadoras de Planos e Seguros de Saúde da 
Medicina, cujo poder de decisão sobre a remuneração dos serviços realizados é 
muito alto. Quanto aos insumos, o setor é dependente de grandes grupos 
empresariais, nos quais o progresso técnico e as decisões referentes à produção, 
são exógenos à tal aglomeração em Teresina, diminuindo as vantagens 
competitivas das empresas (SILVA, 2006). 

Entretanto, destacamos que é preciso diferenciar no setor da saúde as 
peculiaridades referentes ao mercado consumidor. Aqueles que usufruem do 
serviço, não são os que os remuneram diretamente, salvo os casos dos serviços 
utilizados na forma “particular”.  

Portanto, para o escopo desse trabalho, torna-se importante abordar os 
locais de origem das pessoas que utilizam os serviços oferecidos pelo Polo de 
Saúde de Teresina, a fim de analisar as dificuldades ou facilidades ao seu acesso. 
Podendo, assim, caracterizar um ponto forte ou fraco ao polo, inspirando a 
adoção, ou continuidade, de determinadas políticas públicas. 
 

Origem Número de Internações Porcentagem 

Residentes em Teresina 55.245 62,21% 

Interior do Piauí 27.220 30,65% 

Maranhão 6.033 6,79% 

Pará 292 0,35% 
 

Tabela 02: Número de Internações conforme a origem/ano em Teresina, 
2010. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina. Elaborada pela autora. 
 

Utiliza-se a variável “internações” para representar a realização de 
atendimentos hospitalares à pessoas provenientes de outros locais fora da 
capital.  

De acordo com a Agenda Teresina 2030 (2013), houve uma redução na 
participação dos maranhenses em 8,8%, entre os anos 2000 e 2010. A regulação 
de leitos, que foi realizada pelo SUS, a partir dos municípios de origem, 
possibilitou uma triagem dessa demanda, porém, a participação dos municípios 
no interior do estado aumentou em 11,366%. Além disso, a redução na 
participação pode ter sido agravada porque muitos pacientes de outros estados 
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cadastraram o endereço de familiares residentes em Teresina, fato comprovado 
em auditorias (SILVA, 2006). 

Quanto à existência de industrias correlatas, a cadeia de valor do polo de 
saúde envolve vários setores. A interligação entre grupos de diversos setores, 
atrelados a uma mesma atividade econômica, pode gerar relações comerciais e 
prestações de serviços que maximizem a competitividade do setor. A existência 
dessas relações podem também dinamizar a economia municipal pela, sejam elas 
verticais ou horizontais, incentivam o surgimento e o desenvolvimento de 
diversas empresas (SILVA, 2006). 

Nesse aspecto, Silva (2006) destaca no Polo de Saúde teresinense a 
formação de elos centrais e secundários. O elo principal é formado por Hospitais, 
clínicas, consultórios. O chamado elo complementar, secundário, é formado por 
seis subgrupos, os quais abastecem ou geram apoio logístico ao polo. Tais 
subgrupos são: 

 Indústria de transformação: farmoquímicas, medicamentos para uso 
humano, fabricação de aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares; 

 Comércio: comércio atacadista e varejista de produtos farmacêuticos, 
médico-hospitalares e ortopédicos; 

 Serviços: manutenção e reparação de equipamentos médico-
hospitalares, estabelecimentos hoteleiros, pensões; 

 Financiadores da saúde suplementar: planos de saúde, seguro não-vida, 
previdência complementar fechada e aberta; 

 Educação: universidades; 
 Organizações institucionais e profissionais: articuladoras e fomentadoras 

de sistema de inovação. 
A participação da atividade realizada no cluster na economia local, é 

expressa pelos indicadores de concentração produtiva, os quais devem abordar 
quatro aspectos: “ 1  a especificidade de um setor dentro de uma região      o 
seu peso em relação à estrutura industrial da região; (3) a importância do setor 
nacionalmente  e  4  a escala absoluta da estrutura industrial local”    OO O et 
al., 2003, p. 5). 

O Quociente Locacional é uma medida de concentração geográfica 
bastante utilizado na literatura econômica. Ele mostra a concentração relativa de 
um determinado setor em uma delimitada região, de maneira comparativa à 
participação deste setor em outras regiões, que pode ser um estado ou país 
(CARVALHO; CHAVES, 2007). 

 
 

      

   

   
   

   

                      (4.1) 



PET Economia – 35 anos 

341 

A expressão    
   

   
  demonstra a participação relativa da atividade “i”, em 

números de estabelecimentos2, no total de estabelecimentos de todas as 

atividades da região “ ”. Já  
   

   
  indica a participação relativa da atividade “i”, no 

total de estabelecimentos, de todas as atividades de uma região mais abrangente, 
como o Brasil (AMATO NETO, 2009, p.67). 

 aso se a Q > 1, a participação relativa da atividade “i” no Município 
analisado é mais elevada que a sua participação relativa na média do país. Nesse 
caso, a região analisada representa certa especialização dessa atividade em 
relação à média nacional (AMATO NETO, 2009). 

Considera-se, no escopo desse trabalho, a análise da divisão 86 da CNAE 
2.0: Atividades de atenção à saúde humana. 

 

Atividades Classes CNAE 2.0 Teresina Nordeste Brasil 

Atividades de 
atendimento 

hospitalar 
8610-1 70 2.029 8.795 

Serviços móveis de 
atendimento a 

urgências 
8621-6 0 25 153 

Serviços de remoção 
de pacientes, exceto 

os serviços móveis de 
atendimento a 

urgências 

8622-4 0 7 132 

Atividades de atenção 
ambulatorial 

executadas por 
médicos e odontólogo 

8630-5 502 13.450 104.327 

Atividades de 
serviços de 

complementação 
diagnóstica e 
terapêutica 

8640-2 134 3.605 18.920 

                                                           
2 Carvalho e Chaves (2007) calculam o quociente locacional tendo por base o nível de emprego do 
setor analisado. Porém, Amato Neto (2009) o indica baseado no número de estabelecimentos. Como o 
presente trabalho é referenciado nos aspectos caracterizados pelo último texto, utilizou-se o método 
deste. Isto ainda é justificado pela utilização deste índice como forma de análise do aspecto 
geográfico. 
  Na avaliação do aspecto econômico usaremos o nível de emprego do respectivo setor e 
região. No entanto, se calculado de acordo com vínculo empregatício, o QL ainda será superior a 1 
tanto em relação ao nordeste quanto em relação ao Brasil. 
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Atividades de 
profissionais da área 

de saúde, exceto 
médicos e 

odontólogos 

8650-0 126 2.918 20.506 

Atividades de apoio à 
gestão de saúde 

8660-7 4 144 916 

Atividades de atenção 
à saúde humana não 

especificadas 
anteriormente 

8690-9 45 1.242 10.034 

Total do grupo 86 - 881 23.420 163.783 

Total de todas as 
atividades da região 

- 13.956 569.608 
3.695.7

35 
 

Tabela 03: Atividades especificadas na CNAE 2.0 da divisão 86 – Por números 
de estabelecimentos, ano base 2012. 

Fonte: Adaptado de Comissão Nacional de Classificação e da RAIS (2012), 
elaborada pela autora. 

 

Quociente Locacional (Teresina/ Região) QL 

Quociente Locacional (Teresina/ Nordeste) 1,535338488 

Quociente Locacional (Teresina/ Brasil) 1,424449145 
  

Tabela 04: QL das Atividades de atenção à saúde humana em relação ao 
nordeste e ao Brasil, por números de estabelecimentos. Ano base 2012. 

Fonte: RAIS(2012), elaborada pela autora. 
 

Entretanto, o quociente locacional pode apresentar viés, dependendo do 
grau de diversificação da economia da região analisada. Quando a estrutura 
produtiva do local é pouco diversificada o QL tende a ser superestimado. Isso 
justifica a essencialidade da observação de outros fatores que compõem um 
cluster (CARVALHO; CHAVES, 2007). 

 

4.3.2. Dimensão Econômica 
 

A análise da dimensão econômica é crucial para a compreensão da 
importância e da representatividade da aglomeração produtiva para a economia 
regional e nacional (AMATO NETO, 2009). 

Para a averiguação de tais características propõem-se os índices: 
Herfindahl – Hirschman modificado e a Participação Relativa. 

O primeiro, Herfindhal – Hirshman modificado, permite comparar o peso 
que o setor “i” tem na estrutura produtiva local, em relação ao peso dos 
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empregos gerados em todos os setores na mesma economia, relativizando com a 
estrutura econômica total (SILVA; JÚNIOR; DINIZ, 2009). 

                                           (
  

 

  )   (
  

  
)                                     (4.2) 

 Se HHm< 0, a especialização daquela região no setor 
estudado é menor que aquela na região maior. E, no caso de 
HHm> 0, a especialização daquela região em estudo é maior, 
comparativamente à região utilizada como referência 
(CARVALHO E CHAVES, 2007, p. 12). 
 

Atividades Classes Teresina Nordeste Brasil 

Atividades de atendimento 
hospitalar 

8610-1 12.350 173.256 
1.022.2

72 
Serviços móveis de 

atendimento a urgências 
8621-6 0 469 4.212 

Serviços de remoção de 
pacientes, exceto os serviços 

móveis de atendimento a 
urgências 

8622-4 0 226 2.478 

Atividades de atenção 
ambulatorial executadas por 

médicos e odontólogo 
8630-5 1.319 38.222 258.534 

Atividades de serviços de 
complementação diagnóstica e 

terapêutica 
8640-2 2.233 33.365 184.790 

Atividades de profissionais da 
área de saúde, exceto médicos 

e odontólogos 
8650-0 282 11.058 75.179 

Atividades de apoio à gestão de 
saúde 

8660-7 47 8.407 35.526 

Atividades de atenção à saúde 
humana não especificadas 

anteriormente 
8690-9 179 11.298 99.579 

Total do grupo 86 
 

16.410 276.301 
1.682.5

70 
Total de todas as atividades da 

região  
272.722 8.613.556 

47.458.
712 

 

Tabela 05: Atividades especificadas na CNAE 2.0 da divisão 86, por vínculos 
empregatícios. Ano base 2012. 

Fonte: Adaptado de Comissão Nacional de Classificação e da RAIS (2012), 
elaborada pela autora. 
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 Teresina – Nordeste Teresina – Brasil 
HHm 0,02773 0,0040064 

 

Tabela 06: Herfindhal – Hirshman modificado. Baseado nos vínculos 
empregatícios da RAIS (2012), referentes ao grupo 86 (Atividades Hospitalares) 

para a região de Teresina. 
Fonte: RAIS(2012), elaborada pela autora. 

 
Como o claramente expresso o indicador da Participação Relativa capta a 

participação de um setor específico no emprego geral deste mesmo setor em uma 
região mais abrangente (CARVALHO; CHAVES, 2007). 

 

                                                        
  

 

  
                                                      (4.3) 

 

Em que   
  é o nível de emprego do setor “i” na região “ ” e   

  é o nível de 

emprego do setor “i” em uma região mais ampla. 
 

 Teresina/Nordeste Teresina/Brasil 

PR 6% 1% 
 

Tabela 07: Participação relativa do número de vínculos empregatícios no grupo 
86 da CNAE 2.0, da cidade de Teresina em relação ao Nordeste e ao Brasil. 

Fonte: RAIS(2012), elaborada pela autora. 
 

Para que uma região seja considerada especializada em alguma atividade 
econômica, comparativamente ao país ou a alguma outra região mais abrangente, 
ela deve apresentar QL >1, PR > 1%, HHm > 0. Portanto, é perceptível a 
especialização da cidade de Teresina nas atividades de atenção à saúde humana. 

Finalmente, outro fator importante a ser abordado na dimensão 
econômica, é a presença de empresas correlatas, que integram as atividades 
desenvolvidas pelo elo central do cluster. 

 
Tipo Quantidade Percentual 

Administradoras de Planos de Saúde 7 0,72 
Hotéis 37 3,81 

Pensões 702 72,22 
Comércio de Alimentos 157 16,15 
Farmácias e Congêneres 69 7,10 

Total 972 100,00 
 

Tabela 08: Estrutura de Apoio – Hospedagem e Medicamentos. Teresina,2010. 
Fonte: SEBRAE(2010) 
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4.3.3. Dimensão Institucional 
 

Esta dimensão aborda a importância da atuação de entidades externas das 
empresas pertencentes a um cluster. Envolve instituições públicas, agências de 
fomento, instituições de suporte. Elas podem promover elos de interação e 
cooperação entre as empresas (AMATO NETO, 2009). 

Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE apontou que, no ano de 2010, em 
relação às empresas integrantes do Polo de Saúde de Teresina, apenas 17 do total 
de 102, confirmaram participar de alguma ação associativa, constituindo 17,2% 
da totalidade. Nesse aspecto, 47,1% afirmaram que não participam enquanto 
35,7% não responderam. Das empresas que se associam apenas 5% utilizam 
desse meio para obtenção de insumos (SEBRAE, 2011). 

É mister destacar que ainda não há uma forma de identificação dos 
serviços realizados no setor abordado. Há uma estratégia de ação, por parte do 
SEBRAE, para a criação da imagem do Polo empresarial de saúde de Teresina, 
além disso, incentiva-se a formação de uma associação entre as empresas com o 
intuito de reduzir seus custos de operação (SEBRAE, 2011).  

Atualmente o polo conta com o SINDHOSP (Sindicato dos Hospitais do 
Piauí), porém como já abordado, ele não exerce grande influência na 
representatividade das empresas e para redução de custos (SEBRAE, 2011). 

Em relação à participação das esferas administrativas, é possível observar 
uma preponderância do nível estadual para a distribuição de leitos, a esfera 
federal não possui participação significativa, e a grande majoritária é o âmbito 
privado. 
 

Esfera administrativa Distribuição de Leitos 

Estatual 38,91% 

Municipal 20,79% 

Privada 40,30% 

Total 100% 

            
Tabela 09: Distribuição de leitos hospitalares segundo esfera administrativa, 

Teresina, ano 2010. 
Fonte: Ministério da Saúde/SAS - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES). Elaborada pela autora. 
 

Quanto à distribuição de postos de trabalho, também é perceptível a 
preponderância do setor privado. 
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 Federal Estadual Municipal 
Privada 
com fins 

lucrativos 

Privada 
sem fins 

lucrativos 
Total 

Teresina 0,08 24,28 26,90 39,41 9,34 100 

 
Tabela 10: Distribuição percentual de postos de trabalho de nível superior 
em estabelecimentos de saúde, por esfera administrativa, Ano 2009. 

Fonte: IBGE - Pesquisa Assistência Médico-Sanitária. Elaborada pela autora. 
 

O polo de saúde teresinense ainda conta com oportunidades de parceria 
com outras instituições, como SENAI, SENAC, SESC, SEBRAI. Elas são importantes 
para a capacitação de profissionais, para a redução de custos e para a realização 
de estudos direcionados ao mercado (SEBRAE, 2013).  

Tais parcerias estão atualmente em fase de planejamento, como 
especificado no Plano Estratégico do Polo de Saúde de Teresina, elaborado pelo 
SEBRAE (2013).  

Além disso, a SEMPLAN (Secretaria Municipal de Planejamento) e a 
Universidade Federal do Piauí, realizam estudos voltados para a análise e 
desenvolvimento do setor. Existem também outras instituições de ensino 
superior que usufruem da relação de “hospital-escola” para promover uma 
interação mais intrínseca entre ensino e aprendizagem.  
 
4.3.4. Dimensão Social 
 

Tal dimensão analisa o capital social onde está inserida a aglomeração 
produtiva, além dos impactos que esta gera à região em relação ao emprego, e 
investimentos, sendo assim um elemento crucial para avaliar a sustentabilidade 
de projetos e políticas (AMATO NETO, 2009).  

Portanto, torna-se importante expor o grau de escolaridade da população 
e do capital humano na região abordada, além do seu caráter empreendedor - 
capacidade de abertura de novas empresas.  

Das capitais brasileiras Teresina possui a terceira maior taxa de 
analfabetismo para pessoas com idade superior a quinze anos, de acordo com o 
censo de 2010 realizado pelo IBGE, a capital piauiense, nesse quesito, está atrás 
apenas de Maceió e Rio Branco, respectivamente. 

Porém, a qualidade educacional básica demonstra um outro lado da 
capital. Na avaliação realizada pelo MEC, no ano de 2011, em relação à qualidade 
do ensino fundamental, em seus anos iniciais, (1° ao 5° ano) a cidade fora 
classificada como a quinta melhor entre as capitais do Brasil, e a primeira do 
nordeste. No período final do ensino fundamental (6° ao 9° ano) seu desempenho 
subiu para a terceira colocação no âmbito nacional. 
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Os estudos mercadológicos efetuados pelo SEBRAE (2013), apontam a 
gestão de recursos humanos como um ponto fraco para as empresas 
pertencentes ao polo, posto que não há uma política de recrutamento e seleção. 
Ocorre a ausência de programas de capacitação e desenvolvimento, e de 
avaliações de desempenho e planos de carreira. 

Outra pesquisa realizada pela mesma instituição em 2010 aponta que 
dentre os profissionais que compõem o polo analisado, mais de 60% tem idade 
entre 18 e 30 anos, em entrevistas à instituição.  

Os gestores dessas empresas justificaram tal fato ao afirmar que muitos 
profissionais se especializam em outras áreas e migram para outros estados. Isto 
poderia estar atrelado à ausência de medidas voltadas para meritocracia, que são 
pouco existentes no setor. No entanto, ainda é importante destacar o grau 
educacional na área (SEBRAE,2011). 

 
Nível de Instrução Casos% 

Fundamental 1,3 
Nível Médio 50,0 

Superior 21,1 
Pós-Graduação/Mestrado 3,9 

Não respondeu 23,7 
Total 100,00 

 
Tabela 11: Perfil Demográfico – Colaboradores polo de saúde de Teresina, 2010. 

Fonte: SEBRAE (2010) 
 
4.3.5. Dimensão tecnológica 
 

A capacidade inovadora das empresas que compõem o cluster tal como o 
grau de difusão tecnológica e a transmissão de informações no interior deste, são 
importantes fatores de análise. Possibilitam a verificação da comunicação entre 
as empresas, e a presença e atuação de instituições de pesquisa e 
desenvolvimento (AMATO NETO, 2009).  

 

Tamanho da empresa Porcentagem 

Microempresa: até R$240 mil 0% 

Pequena empresa: de R$ 240,1 mil a R$ 2,4 milhões 79,42% 

Média empresa: de R$ 2,41 milhões a R$ 6 milhões 11,76% 
Não respondeu 8,82% 
Total 100% 

Tabela 12: Classificação da empresa, por faturamento anual. Polo de Saúde, 
Teresina. 

Fonte: SEBRAE (2011) 
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A pesquisa realizada pelo SEBRAE considerou 102 empresas das quais a 

maioria foi classificada como pequena empresa. 
De acordo com o que foi anteriormente exposto, há na cidade de Teresina 

instituições de ensino superior e técnico que qualificam o capital humano 
empregado no polo, no entanto há possibilidades de expandir a qualificação 
dessas pessoas ao estabelecer novas parcerias com as instituições de apoio já 
citadas. 

Os dados disponíveis no “ ATA   ” no sítio do Ministério da  aúde, 
apontam Teresina como uma capital que possui um nível mediano dentre todas 
as capitais brasileiras, se comparadas seus aparatos tecnológicos, permanecendo 
normalmente entre a 13° e 18° posição das 27 capitais do país. 

Também se torna importante avaliar a inserção da aglomeração no cenário 
internacional. Considerando os equipamentos médicos presentes na 
“ omenclatura  omum do Mercosul”, sua classificação corresponde à posição SH 
– 4 dígitos de 9018 a 9022. 

 Utilizando como referência a plataforma do Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, aliceweb, observou-se que a 
cidade de Teresina não exporta produtos referentes nesse setor, o que indica 
uma grande dependência da indústria externa.  

Para as importações os produtos mais relevantes foram aqueles contidos 
no código SH 9018 e 9022, especificados na Tabela 13, na qual se percebe uma 
aquisição maciça de aparelhos no ano de 2010 e 2011, ao ser observado os gastos 
com importações nestes anos. 

 

 
2012 2011 2010 

Descrição US$ Quantidade US$ Quantidade US$ Quantidade 

Instrumentos 
para 

medicina, 
odontologia. 

636.867 2.351 2.310.589 954 1.378.370 5 

Aparelhos de 
raios X e que 
utilizem as 

radiações alfa, 
beta ou gama. 

75.349 4 52.718 25 3.354.112 30 

Tabela 13: Série histórica de importação, Teresina. 
Fonte: Aliceweb. Elaborada pela autora. 
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4.3.6. Dimensão Ambiental e Capacitação Gerencial 
 

As empresas cujos valores estão atrelados à preservação ambiental 
vislumbram um desenvolvimento sustentável. Com isso, acabam por obterem 
uma reputação de responsabilidade socioambiental, auferindo uma imagem 
positiva frente ao seu mercado consumidor (AMATO NETO, 2009). 

 No entanto, a busca pela eficiência vai além deste âmbito, o 
gerenciamento eficaz dos recursos das empresas: produtivo (gestão da produção, 
qualidade, logística), financeiro (custos e preços), comercial(marketing) e 
humano (gestão de pessoas), corroboram com o aumento da vantagem 
competitiva destas e assim com o sucesso do cluster (AMATO NETO, 2009).  

Poucas empresas, no polo de saúde de Teresina, possuem o controle sobre 
o gerenciamento de resíduos. Isso acarreta em um risco à saúde da sociedade e 
ao equilíbrio ambiental, devido a especificidade de tais resíduos – “lixo 
hospitalar”. Por isso, é de suma importância a articulação de uma estratégia mais 
ampla para uma gestão ambiental (SILVA, 2006). 

Uma pesquisa direta realizada por Silva(2006) mostrou que de 26 
estabelecimentos de saúde de Teresina 27,3% não oferecem treinamento sobre 
segregação de resíduos aos funcionários.  

Este fato, além de facilitar acidentes e a vulnerabilidade do trabalhador, 
dificulta a redução de despesas ao limitar o tratamento ao mínimo necessário, 
visto que os funcionários teriam uma maior habilidade para segregar os resíduos 
e encaminhá-los para coleta e tratamento. O mesmo percentual se aplica ao 
número de hospitais que não segregam os resíduos no momento de sua geração 
(SILVA, 2006). 

 Outro fator ressaltado pela autora foi a disponibilidade de recipientes 
para a segregação dos resíduos, em que 18,2% afirmaram a insuficiência de 
recipientes disponíveis em suas empresas (SILVA, 2006). 

 Isto leva a um acondicionamento irregular, podendo acarretar na 
contaminação do local. Este quadro ainda é observável ao ressaltar que 63,3% 
dos estabelecimentos não realizam a separação de resíduos recicláveis. Portanto, 
é notável, a ineficiência da gestão de resíduos dentre as empresas observadas do 
polo de teresinense (SILVA, 2006). 

Com o intuito de melhorar a eficiência na gestão de resíduos, e, aumentar a 
responsabilidade ambiental das empresas pertencentes ao polo, em 2013, o 
SEBRAE elaborou uma estratégia para tais firmas. Na qual busca-se, entre outros 
aspectos, apoiar as cooperativas de reciclagem de lixo, realizar palestras para 
funcionários e familiares sobre saúde e prevenção de doenças e sobre a 
responsabilidade ambiental, identificar os diferentes tipos de resíduos gerados 
neste polo empresarial, criar práticas de minimização de resíduos e de coleta 
seletiva (SEBRAE, 2013). 

A observação da capacitação gerencial da empresa também pode ser 
importante para a redução de custos e o aumento da competitividade. A pesquisa 
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direta realizada pelo SEBRAE em 2010 apontou algumas características 
relevantes de certas empresas que compõem o polo de saúde de Teresina: Das 
102 empresas entrevistadas, 76% afirmaram que conheciam sua participação no 
mercado. Mas, tal conhecimento seria dificultado pela ausência, no setor, de 
dados consolidados sobre seus principais indicadores (SEBRAE, 2011).  

No aspecto de gestão comercial, apenas 49% das empresas afirmaram que 
utilizam comunicações de marketing para divulgar seus serviços a clientes, 49% 
destacaram que se utilizam de meios informais para atração de clientes, 
ressaltando a intermediação das pensões, que encaminham os clientes que nelas 
se hospedam para clínicas específicas. As empresas que correspondem aos 2% 
restantes não responderam (SEBRAE, 2011). 

Esta mesma pesquisa ressaltou que, dentre os empresários do polo de 
saúde entrevistados, 61,40% precificam seus serviços tendo como referência 
apenas os custos relativos do setor, não levam em consideração os preços 
praticados pela concorrência. Concretizam-se em 18% os calculam os preços dos 
serviços considerando o comportamento da concorrência. Apenas 13% dos 
entrevistados consideram as duas variáveis como determinantes do preço.  

No entanto, nenhuma das empresas mencionou se desenvolve alguma 
estratégia de aprendizagem ou alguma forma de cooperação, para amenizar o 
impacto dos custos sobre o preço de seus serviços. Com isso, deve ser observado 
se existe qualificação, ou alguma mensuração, e controles adequados dos custos 
relativos deste setor (SEBRAE, 2011). 

Uma vez que foram expostas as características do polo de saúde de 
Teresina, de acordo com as dimensões apontadas por Bortolotti (2005) e Amato 
Neto (2009), deve-se analisar a classificação deste segundo o estágio de 
desenvolvimento do cluster, algo que será analisado a seguir. 

 
4.4. Classificação segundo o estágio de desenvolvimento 

 
O objetivo deste tipo de classificação é direcionar as políticas públicas 

relacionadas à aglomeração produtiva. Caso esta se encontre em um estágio 
inicial, deve ser focado o desenvolvimento de mecanismos para que, as 
dimensões ainda imaturas, possam se desenvolver (AMATO NETO, 2009).  

Por outro lado, se o cluster se caracteriza como desenvolvido, o foco deve 
ser voltado em desenvolver áreas que vão além do âmbito regional, ou ainda 
preparar o aglomerado para uma possível reestruturação ou declínio (AMATO 
NETO, 2009).  

A presença de clusters no Brasil foi bastante discutida por Porter (1998). O 
autor afirma que no país não há tal tipo de estrutura de forma complexa, 
semelhante às encontradas nos Estados Unidos e Europa, dado que, para o caso 
brasileiro, não existiriam organizações, ou instrumentos de colaboração e 
cooperação, voltados para as aglomerações. 
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Entretanto, em determinadas regiões brasileiras a presença de clusters é 
bem clara, em especial os clusters industriais. É mister, contudo, ressaltar que é 
preciso ter cautela com a classificação de tais aglomerados, visto a complexidade 
de organização necessária para a formação do cluster (LEITE; AWAD,2012). 

Faz-se, portanto, necessário destacar os quatro estágios de 
desenvolvimento de um cluster apontados por Amato Neto (2009). 

Estágio embrionário: Corresponde a um estágio inicial de um cluster 
promissor. Nesta fase ainda não ocorre uma interação entre o aglomerado e 
institutos de suporte, ou caso exista, ela é ineficiente. Além disso, o cluster possui 
uma importância restrita para a região.  

Nesta fase, o cluster é, usualmente, constituído de microempresas que 
precisarão se unir para obterem as vantagens competitivas, normalmente 
auferidas pelas relações de um cluster típico. 

Estágio emergente: O cluster já deve contar com ações públicas que visam 
fortalecer os potenciais naturais e sociais da região. A indústria passa por um 
processo de consolidação, atraindo assim força de trabalho. Porém, grande parte 
dos institutos, associações de empresas e entidades de classe, devem estar 
germinando. 

Ocorrem também mecanismos para ações conjuntas. Espaços de convívio 
devem ser criados, caso o cluster não tenha um caráter de cooperação tradicional, 
objetivando a difusão da informação e uma maior consciência, o que resultaria 
em eficiência coletiva.  

Em suma, uma aglomeração produtiva emergente deve visar a 
consolidação de necessidades básicas como infraestrutura, instituições de 
suporte, criação de mão de obra qualificada, desenvolvimento do mercado 
regional. De maneira que se concretize o anseio pela expansão da sua capacidade 
de produção. 

Estágio em expansão: Nesta etapa o cluster possui suas características 
básicas bem definidas e funciona de forma eficaz. A presença de instituições 
auxiliares deve exercer uma participação ativa e relevante para o crescimento 
econômico da aglomeração, que por sua vez, já possui uma importância local, 
passando a aumentar sua importância para o setor como um todo. As empresas já 
estão consolidadas e se preparam para se destacarem em escala nacional, 
atrelando o nome da região à atividade produtiva específica. 

Estágio Maduro: Usualmente é nesta fase em que a aglomeração produtiva 
encontra sintonia com a dimensão ambiental e com a comunidade, que serve de 
apoio para o seu crescimento. Deve, assim, revelar um alto grau de 
responsabilidade social.  

Encontra-se nessa fase a presença de instituições necessárias para garantir 
o funcionamento do aglomerado, além disso, há cooperação empresarial e 
mecanismos concretos para o compartilhamento de informações. Por usufruir de 
fortes vantagens competitivas, tal cluster tem capacidade de competir com 
indústrias de outras partes do mundo, levando a uma clara estratégia de 
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produção. Finalmente, por ser considerado uma referência no setor, ele se torna 
uma área de ação prioritária para os governos estadual e federal. 

Nesse contexto, percebe-se que o Polo de Saúde de Teresina pode ser 
classificado como um cluster emergente, pois, ainda que apresente certos 
aspectos do estágio de expansão, suas características básicas ainda não estão 
bem definidas. 
 

5. Conclusão 
 

Neste trabalho foi caracterizado o Polo de Saúde de Teresina na 
perspectiva literária dos clusters, analisando se este seria uma aglomeração 
promissora para a cidade e qual o estágio atual de seu desenvolvimento. 

Existem os chamados Health Clusters, presentes em Lyon, França e Viena, 
Áustria que são considerados clusters maduros dentro de seu setor de saúde 
(LEITE; AWAD,2012). Em tal fato nota-se que, apesar das particularidades do 
setor de serviços, ainda é possível auferir vantagens competitivas e 
externalidades positivas a partir da aglomeração de sua produção. 

São notáveis os pontos fortes e fracos do polo de saúde de Teresina na 
concepção de cluster. No trabalho realizado por Silva (2006) o polo foi 
classificado como um cluster emergente, situação que perdura por sete anos. 
Dessa forma, é crucial a concretização dos planos estratégicos, elaborados pela 
prefeitura deste município e pelo SEBRAE, para promover o desenvolvimento da 
aglomeração produtiva.  

Também é perceptível a vocação da capital piauiense para a aglomeração 
produtiva de tal setor. Apesar disso, o aumento do nível de cooperação das 
empresas, a verificação da eficiência e da qualidade do sistema preponderante de 
precificação, fomento de uma entidade associativa entre as empresas 
componentes do setor, e uma maior participação institucional, tanto no âmbito 
político quanto educacional, devem ser ações prioritárias para almejar o estágio 
em expansão.  

Estas ações são importantes para que, com os aumentos dos linkages e 
spillovers nesse estágio, a aglomeração possa, enfim, alcançar a sua maturidade. 
Auferindo, dessa forma, ampla competitividade e disseminação do conhecimento, 
promovendo, assim, o desenvolvimento da região. 
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Resumo 

 

A literatura econômica tende a comparar bem estar entre regiões diferentes com 

base em variáveis expressas em preços, mas que estes não necessariamente 

englobam toda a informação necessária para explicar o comportamento dos 

agentes, sendo que preços hedônicos tentam corrigir esse problema ao 

incorporar fatores não necessariamente monetários. Uma aplicação para tal 

metodologia é tentar especificar a alocação populacional brasileira em 2010, 

considerando principalmente a distribuição setorial na renda como fator 

explicativo, além de outros secundários, tais como clima, umidade, serviços 

públicos e características demográficas. 
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1. Introdução 

 

Aumento das cidades é uma característica comum da evolução da história 

humana2, sendo que elas ganharam muita importância nos últimos anos. 

Entender como funcionam é entender como a sociedade funciona (HEUERMANN 

et al., 2010).  

Mas isso não parece ser tão simples de se perceber, pois ao mesmo tempo 

em que o ambiente urbano exerce uma força de atração para pessoas e empresas, 

ele também é capaz de expulsá-los. Segundo Patridge et al. (2010), ganhos de 

produtividade em regiões metropolitanas são reflexos de uma maior interação 

entre trabalhadores, maior tecnologia de informação, e facilidades no mercado de 

trabalho e insumos. Ao beneficiar um melhor ambiente para as empresas, o 

trabalhador também fica em melhor situação, pois há uma maior demanda por 

trabalho e isso pode representar maiores salários. Além disso, benefícios 

relacionados com aglomeração urbana incluem o acesso aos insumos das 

empresas, atividades culturais e recreativas, serviços de consumo por parte das 

famílias, as quais tem uma relação direta com o nível específico de hierarquia 

urbana (PATRIDGE et al., 2009). Por outro lado, forças para a diminuição de 

população de cidades maiores estão nas disamenidades, tais como poluição 

ambiental, congestionamento, violência e as sensibilidades associadas a elas. 

Mesmo havendo essas forças dicotômicas, nota-se que as forças positivas 

se sobrepõem de forma que as cidades estejam em contínuo crescimento. Glaeser 

(2001) já aponta que maiores áreas urbanas podem contrabalançar isso e 

oferecer uma série de amenidades exclusivas, como restaurantes, museus e 

hospitais especializados. Isso quer dizer que uma maior demanda por serviços 

urbanos geraria uma maior renda e isso se traduziria em maiores cidades 

(GRAVES; MUESER, 1993). 

Como as pessoas são livres para migrar dentro do espaço, a localização dos 

indivíduos não seria randômica e diferenças sistemáticas entre a força de 

trabalho no campo ou cidade são resultados de decisões endógenas 

(HEUERMANN et al., 2010). O problema é que algumas das razões 

influenciadoras do movimento de tais agentes são difíceis de mensurar, gerando 

conclusões de estimações possivelmente distorcidas pela falta de variáveis 

representativas das preferências dos indivíduos. Tais argumentos abrem espaço 

para um ramo da literatura que tenta preencher essa lacuna ao tentar incluir 

                                                           
2 Heuermann et al. (2010) estimam que 49% da população mundial vivia em cidades em 2005 e que 
tal estatística chegará em 60% no ano de 2030. 
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fatores que não sejam necessariamente monetários, os chamados preços 

hedônicos3. 

Embora a teoria hedônica geralmente pressupor a existência de um 

equilíbrio, os pesquisadores esbarram em um problema de complexidade para o 

estabelecimento do mesmo. Conforme Heuermann et al. (2010) o equilíbrio 

espacial seria a soma de fatores de alocação, aprendizagem e distribuição de 

pessoas e bens, mas que a literatura econômica tentou atacar cada um desses 

pontos buscando respostas para eles. 

Dito isso, nas próximas seções tentaremos analisar uma possível 

aplicabilidade da abordagem hedônica para o caso brasileiro, a fim de averiguar a 

forma como o ambiente urbano influencia o deslocamento e o bem estar para a 

população. Para isso, o trabalho estará dividido em 5 seções, além desta 

introdução. Na próxima parte, será apresentada uma evolução da literatura 

acerca dos conceitos e abordagens hedônicas e como ele se encontra nos dias de 

hoje. Na seção 3, são apresentados os motivos que fazem o indivíduo se deslocar 

pelo espaço e porque ele se dirigiria para as cidades. O capítulo 4 modela uma 

representação formal de equilíbrio espacial, ressaltando a importância da 

distribuição setorial para isso, o que não vem recebendo muita atenção por parte 

da literatura. Após isso, a seção 5 estimará tal modelo utilizando dados do Censo 

brasileiro de 2000. Por fim, são apresentadas as considerações finais do trabalho. 

 

2. Uma revisão de literatura 

 

Segundo Albouy (2008), um dos grandes objetivos da teoria econômica é 

tentar descobrir os fatores que influenciam o bem estar dos diversos agentes 

econômicos, sendo que o problema de medir corretamente o preço implícito de 

atributos espaciais tem recebido muita atenção dos pesquisadores. Uma saída 

encontrada pela literatura foi a formalização do conceito de amenidade, cujo 

objetivo seria abarcar toda a gama de tais fatores que, embora sejam abstratos e 

abrangentes, são relevantes para a determinação do local no qual os agentes irão 

se localizar. As amenidades podem ser desde fatores climáticos e geográficos, 

passando por serviços públicos, como educação, transportes, saúde e segurança 

pública, chegando à configuração demográfica e percepção do indivíduo acerca 

                                                           
3 Na literatura econômica, os preços hedônicos são utilizados com várias finalidades, tais como 
mensuração de bem estar, cálculo do valor de vida, valoração de serviços públicos marginais, padrões 
de migração, índices de qualidade de vida complexos com base em declarações de felicidade dos 
indivíduos (Moro et al., 2008). 
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do ambiente. O preço de cada amenidade, como será demonstrado formalmente 

mais a frente, pode ser medido pelo tamanho da compensação dado a diferença 

de entre o custo de vida naquele determinado local e o ganho esperado do 

trabalho no mesmo lugar. 

As diferentes valorações de cada aspecto podem fazer um determinado 

local ser mais disputado que outro, sendo que o ambiente urbano seria a soma 

esparsa de amenidades, trabalhadores e empresas (ROSEN, 1979). Caberia a cada 

agente determinar o que é importante para ele e escolher o local que mais lhe 

convém, dada a distribuição das mesmas ao longo do espaço. Como os indivíduos 

e os espaços são heterogêneos, haverá uma alocação especial em que o maior 

nível de bem estar será atendido. Para essa situação dá-se o nome de equilíbrio 

geral espacial. 

Porém, Roback (1982) argumentava sobre uma possível relação dúbia 

entre salários e renda da terra, pois firmas e famílias valorizam as amenidades de 

forma diferente. Por exemplo, uma firma pode valorar uma estrada com maior 

afinco, já que isso representaria maior agilidade de transporte e queda nos 

custos, mesmo que, por outro lado, a família não necessariamente a valorizará, já 

que a mesma rodovia pode representar, por exemplo, um aumento de barulho ou 

poluição no local. O sistema de equilíbrio geral é capaz de separar e quantificar 

quanto será o valor de cada um deles. 

Mercados implícitos, através de equações hedônicas, capturariam a 

compensação para diferenças interurbanas e inter-regionais a respeito da 

provisão de amenidades e renda sobre custo de vida e salários (BLOMQUIST et 

al., 1988). Por exemplo, em um sistema de espaço formado pela alocação de 

salários e custos de habitação, níveis elevados de salários nominais podem 

compensar alugueis mais elevados ou alguma desamenidade4 e, portanto, as 

disparidades regionais de salários nominais são pouco informativas caso não se 

leve em conta diferenças nos custos de vida e disponibilidade de amenidades 

locais (ROSEN, 1979; ROBACK, 1982). 

Uma falha a ser destacada pelos estudos iniciais é o fato de eles apenas 

observarem o lado do consumidor, sem qualquer respeito dado ao 

comportamento das empresas5. Por exemplo, se os trabalhadores necessitam de 

                                                           
4 Desamenidade pode ser considerada a amenidade que reduz bem estar pelo lado das famílias, tais 
como violência, poluição e redutoras de lucro para as firmas, tais como meio de transportes ruins ou 
baixa qualificação da mão de obra local. 
5 A maioria dos estudos iniciais do assunto tentou analisar a aplicabilidade de tal método hedônico, 

através de assuntos, como: alguma variante do método do preço hedônico (ROBACK, 1982), 
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um diferencial de salário compensador por viver em uma cidade grande, poluída 

ou desagradável de outra maneira, as firmas nessa cidade deveriam ter alguma 

vantagem de produtividade para serem capazes de pagar salários mais altos para 

seus empregados, a fim de compensar a desutilidade do ambiente urbano e isso 

não era considerado. Rosen (1974) já advertia caso se ignore a empresa do 

mercado, o aspecto de harmonização do sistema urbano foi perdido e o equilíbrio 

espacial estaria comprometido, já que as amenidades podem ser consideradas 

como bens valorados tanto por indivíduos, quanto por firmas. 

Ao estabelecer como se mediria o bem estar das pessoas, o próximo passo 

da literatura seria confrontar o comportamento de regiões distintas, na medida 

em que se analisassem quais fatores seriam determinantes para tal 

acontecimento. As primeiras evidências da presença de amenidades nas escolhas 

dos agentes sobre habitação, emprego e migração são dadas por Krumm (1980), 

Graves (1983) e Smith (1983) e logo, evidenciavam que os agentes estariam 

interessados na comparação do conjunto de amenidades disponível em um lugar 

e os conjuntos de outros lugares.  

Em seguida, os pesquisadores passaram a se focar na heterogeneidade das 

escolhas dos agentes, uma vez que eles valorizam de forma distinta as 

amenidades presentes nos locais. Ainda, a medição de algumas amenidades 

poderia ser dificultada, dada a abstração de seu conceito, o que dificultaria a 

formulação de uma estatística representativa6.  O problema já difícil de resolver 

explicitamente para um equilíbrio de preços hedônicos tornar-se-ia quase 

impossível quando dois mercados, trabalho e habitacional, devessem se 

equilibrar simultaneamente (ROBACK, 1982). Rosen (1974) dizia que as 

amenidades, ao serem expressas através de preços implícitos, representariam 

tanto a valorização marginal para os consumidores quanto custo marginal para 

empresas7.   

Com o advento de estimações mais representativas, os pesquisadores 

trataram de buscar uma forma de agrupar de algum jeito as mensurações das 

                                                                                                                                           
estimações de diferenças salariais (NORDHAUS; TOBIN, 1972; GETZ; HUANG, 1978; ROSEN, 1979) ou 

a estimativa de diferenciais de aluguel (RIDKER; HENNING, 1967; POLINSKY; RUBINFELD, 1977). 
6
 Como exemplo, podemos citar a felicidade autodeclarada dos indivíduos como algo determinante 

para a migração, algo que apenas recentemente passou a ser considerado importante. 
7
 Trabalhos anteriores neste campo ilustram a variedade de usos que os preços implícitos poderiam 

ser aplicados, expandindo a fronteira de estudo na área. Nordhaus e Tobin (1972), por exemplo, estão 
preocupados com os ajustes de desamenidades urbanas adequadas sobre as contas do PNB. Outros 
estudos, como o de Polinsky e Rubinfeld (1977), procuram preços para estudos de custo-benefício de 
atributos particulares, como a poluição, sendo que essa área ganha maior força na literatura 
econômica. 
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amenidades para comparar as diferentes regiões. Rosen (1979) buscou a 

formulação de um novo ranking de qualidade de vida, ponderando as 

amenidades pelos seus respectivos preços implícitos. Roback (1982) tentou 

aplicar as ideias de Rosen construindo um modelo que mostraria que diferenças 

nas amenidades seriam refletidas em diferenças de salários e alugueis, já que a 

própria autora ressaltava o fato de que o equilíbrio espacial se dava pela 

harmonização dos mercados de trabalho e habitacional. Blomquist et al. (1988) 

expandiu o argumentos desses autores e tentou observar como salários e a renda 

dos alugueis variam pelo espaço urbano, sendo que aplicações desse modelo 

apontam efeitos de aglomeração devidos a consequência do aumento de 

produtividade causado pelo tamanho das cidades e que isso forneceria um link 

entre as firmas de uma dada área urbana. 

A partir desses trabalhos, a literatura passou a encarar a medição de bem 

estar com outro enfoque, englobando um caráter mais hedônico. Variáveis como 

clima, meio ambiente e amenidades urbanas foram empregadas por muito tempo 

em regressões de salários e alugueis hedônicos para construir índices de 

qualidade de vida objetivos. 

É importante se destacar que o modelo de equilíbrio espacial amplia as 

conclusões obtidas com modelos de preços hedônicos, pois como a terra é um 

insumo a produção, as amenidades também impactarão sobre os custos das 

firmas, não somente sobre o bem estar das famílias. O modelo de equilíbrio 

espacial é bastante flexível e consegue analisar diversos impactos de cidades ou 

regiões com características específicas e, consequentemente, um efeito sobre 

preços. Portanto, o que a literatura tende a nos dizer é que a decisão dos 

indivíduos ao migrar pelo espaço não é randômica, ou seja, existem 

determinantes que influenciam a decisão de qual espaço específico cada agente 

irá ocupar. Além disso, é bastante questionável a hipótese de livre mobilidade 

dos mesmos8. 

Recentemente, economistas tem empregado metodologia de bem estar 

com fatores cada vez mais subjetivos, tais como felicidade autodeclarada como 

proxy de qualidade de vida ao invés de renda (FREY; STUTZER, 2002; DI TELLA; 

MACCULLOCH, 2006), ou relacionando tradeoffs entre felicidade e atributos 

ambientais, como poluição do ar, clima, tempo de deslocamento e amenidades 

locais (WELSCH, 2002). E mais, o modelo passou a ser testado para os diferentes 

                                                           
8
 Apesar de a tradição econômica a partir de Roback (1982) considerar isso, é razoável supor fatores 

como educação que implicam em uma inelasticidade da oferta de mão de obra (Moretti, 2013), 
hierarquia urbana (Patridge et al., 2009), e disponibilidade de informação que fragilizam o conceito 
pleno de equilíbrio espacial. 
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países, como Canadá (ALBOUY et al., 2013), Grécia (KOUTSAMPELAS; 

TSAGLOGLOU, 2013), França (PATRIDGE et al., 2009) e Suécia (ANDRESSON et 

al., 2009). No Brasil, estuda-se a construção de índices de qualidade de vida e 

rankings em nível macrorregional, estadual e por regiões metropolitanas 

(AZZONI et al., 1998; AZZONI; SERVO, 2002), ainda que carecendo de estudo com 

dados intrarregionais. 

3. Andando pelo espaço 

 

Após analisar como a literatura hedônica analisa algumas questões sobre o 

ambiente urbano e suas implicações, iremos discutir nessa parte quais as razões 

dos indivíduos andarem pelo espaço e como isso nos leva para uma alocação de 

equilíbrio. 

 

3.1. Por que as pessoas migram? 

 

Segundo Rodgers e Williamson (1982), a migração na literatura 

econômica era tida com um enfoque de racionalidade, podendo ser entendida 

apenas em um processo de modelagem de equilíbrio geral. Os agentes tentavam 

simplesmente maximizar bem estar e para isso, se deslocavam ao redor do 

espaço buscando o perfil do local que mais lhes agradavam. 

Todaro (1969) levantou uma questão que influenciou grande parte da 

pesquisa da década de 1970. Se os migrantes eram racionais, como é que 

diferenças salariais entre áreas urbanas e rurais persistiram e talvez até mesmo 

se alargassem? E como a migração para a cidade continuou em face do 

desemprego urbano, no qual ele fora definido para incluir trabalhadores de baixa 

produtividade? Para explicar essas anomalias aparentes, tal autor ofereceu uma 

tese simples: migrantes não respondem apenas para diferenciais de ganhos 

salariais reais entre áreas rurais e urbanas, mas sim para os diferenciais de 

ganhos esperados e que eles são condicionados pela expectativa de garantir 

empregos no setor formal. Os adeptos Todaro visualizam desemprego urbano 

como um preço de equilíbrio do mercado de trabalho entre os setores onde os 

salários urbanos são institucionalmente fixos. Neste caso, a migração rural-

urbana prossegue até que o desemprego equivalha os ganhos esperados. 

Por exemplo, testes realizados na Colômbia e Venezuela afirmam que a 

propensão média a migrar aumenta com a educação, ou seja, pessoas com maior 

nível escolar são mais dispostos a buscar ambientes que os remuneram mais. 
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Portanto, o incentivo à educação seria um incentivo para forçar um equilíbrio 

geral espacial mais preciso (RODGERS; WILLIAMSON, 1982). 

 

3.2. Por que as pessoas escolhem as cidades? 

 

Nessa parte, focaremos na explicação do diferencial do ambiente urbano 

no bem estar da sociedade, ou seja, o quanto que o simples fato de estar na 

cidade é capaz de elevar o salário das pessoas.  

O primeiro argumento defendido pela literatura econômica é o de que 

trabalhadores são atraídos pelas cidades por terem mais oportunidades e, 

consequentemente, serem mais recompensados por elas, além de terem mais 

comodidades à disposição (YANKOW, 2006). 

Mas por que os salários dos trabalhadores caracteristicamente 

semelhantes diferem entre as áreas urbanas e não urbanas? Como Glaeser e Maré 

(2001) deixam claro, esta questão deve ser abordada a partir das perspectivas de 

tanto a oferta e a procura de trabalho, pois o efeito do crescimento dos salários é 

mostrado para se relacionar, em parte, a uma vantagem acumulada nos retornos 

à mobilidade profissional dos trabalhadores. Este último resultado destaca a 

importância da coordenação nos mercados de trabalho urbanos (YANKOW, 

2006). 

Do lado da oferta, se os salários nominais pagos em cidades são mais 

elevados do que os pagos em áreas não urbanas, o que impede que todos os 

trabalhadores móveis de se mudar para uma cidade? A resposta mais óbvia é que 

os salários nominais serão diferentes na medida em que os preços e os aluguéis 

variam entre áreas urbanas e não urbanas. Ou seja, o prêmio salarial nominal 

recolhido por trabalhadores urbanos pode simplesmente refletir um maior custo 

de vida nas cidades. Se assim for, os salários reais não podem ser materialmente 

diferentes entre as áreas urbanas e não urbanas. No entanto, se os preços 

urbanos mais elevados não correspondem plenamente aos salários nominais 

mais altos e as diferenças salariais reais existem, então deve ser verdade que os 

trabalhadores das cidades são mais produtivos (GLAESER; MARÉ, 2001). 

Já do lado da demanda por trabalho, mesmo se maiores rendas urbanas e 

preços inibem a migração em massa de trabalhadores para as cidades, o que 

impede as empresas de fugir das áreas urbanas e seus altos salários? Aplicando 

uma lógica similar, se as empresas permanecem em áreas de altos ordenados, 

elas devem contratar trabalhadores mais produtivos ou possuir menores custos 

de produção (GLAESER; MARÉ, 2001). Então, no equilíbrio de longo prazo, as 



PET Economia – 35 anos 

363 

diferenças salariais reais dos trabalhadores similares podem surgir na medida 

em que existem diferenças nas habilidades e/ou produtividade do trabalhador 

dentro de áreas urbanas e não urbanas. 

A literatura oferece uma infinidade de explicações concorrentes que 

pretendem explicar a origem de uma vantagem de produtividade urbana. Os mais 

antigos dizem que as cidades pagam mais porque elas atraem os trabalhadores 

mais capazes (FUCHS, 1967). Se assim for, é provável que uma parcela 

significativa do prêmio salarial urbano seja um retorno à habilidade observada9. 

Uma hipótese alternativa afirma que os trabalhadores são mais produtivos em 

áreas urbanas devido a economias de aglomeração (KIM, 1990; CICCONE; HALL, 

1996; GLAESER, 1998). Estes são os ganhos de eficiência e redução de custos que 

resultam da proximidade com os clientes, fornecedores, trabalhadores e até 

mesmo concorrentes. Ainda outras explicações postulam como externalidades 

urbanas influenciam na aprendizagem e produção de capital humano (RAUCH, 

1993; GLAESER, 1999; MORETTI, 2004) ou a eficiência na procura de emprego e 

correspondente (KIM, 1990; HELSEY; STRANGE, 1990; SATO, 2001). 

Nesse sentido, Glaeser e Maré (2001) afirmam que a diferença salarial 

urbana favorece taxas mais rápidas de acumulação de capital humano para os 

residentes urbanos como a explicação mais provável para essa vantagem de 

produtividade apontando uma série de hipóteses de competição, que explicariam 

tais diferenças salariais pelo espaço: 

 

3.2.1. Diferenças no custo de vida 

 

Se um alto custo de vida nas cidades é a principal explicação para a 

diferença salarial observada entre os trabalhadores urbanos e não urbanos, então 

o prêmio salarial urbano é um fenômeno puramente nominal. Se assim for, 

assumindo que os dados dos preços disponíveis são adequados, equações 

salariais que controlam para o custo de vida local devem identificar nenhuma 

diferença real dos salários e habilidade entre os trabalhadores urbanos e não 

urbanos. No entanto, qualquer diferença de salário real que se mantiver após o 

controle de variação de preços entre as diferentes áreas, muito provavelmente 

pode ser explicada por uma habilidade real ou a diferença de produtividade entre 

as áreas urbanas e não urbanas (YANKOW, 2006). 

                                                           
9 Yankow (2006) aponta que pessoas que trabalham nas cidades americanas ganham 19% a mais e 
que dois terços deste prêmio podem ser explicados por cidades que atraem trabalhadores de altas 
habilidades. 
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3.2.2. Hipótese de ordenação das habilidades 

 

Uma explicação plausível para o prêmio salarial urbano (PSU) é que as 

cidades demandam, atraem e retêm os trabalhadores de maior qualidade do que 

os empregadores em áreas não urbanas, e essas habilidades não são refletidas em 

variáveis plenamente mensuráveis (FUCHS, 1967). 

Trabalhadores altamente qualificados e motivados podem ser 

particularmente atraídos para as cidades, onde as suas habilidades podem ser 

mais vantajosamente empregadas e recompensadas (BORJAS; BRONARS; TREJO, 

1992). O resultado de tal classificação no mercado de trabalho é um equilíbrio em 

que os trabalhadores urbanos percebem salários mais altos do que os 

trabalhadores similares localizados em áreas não urbanas (YANKOW, 2006). 

A hipótese da capacidade de triagem oferece várias implicações testáveis . 

Primeiro, os dados individuais precisos sobre o capital humano e outros 

atributos relacionados com a produtividade devem reduzir estimativas empíricas 

significativas acerca do PSU. Em segundo lugar, embora diferenças na qualidade 

do trabalhador geralmente são observáveis para os empregadores, que são em 

grande parte não observáveis ao econometrista, já que não são medidas em 

alguns dados. Portanto, as disparidades salariais devem refletir percepções do 

empregador acerca do potencial de seu empregado, remunerando sua eficiência. 

 

3.2.3. Hipótese de produtividade ao nível da firma 

 

Segundo Ciccone e Hall (1996), os trabalhadores são mais produtivos em 

empresas localizadas nas cidades devido às economias de aglomeração. Ou seja, o 

produto marginal do trabalho é maior para empresas instaladas na cidade, 

devido aos benefícios de produção e consumo. Isto pode resultar de um menor 

custo de transporte de mercadorias para o mercado do produto, um menor custo 

de aquisição de insumos de fornecedores locais ou por causa de 

transbordamentos intelectuais entre empresas. Esta hipótese oferece uma 

previsão empírica muito clara: os trabalhadores que se deslocam para as cidades 

devem receber ganhos salariais imediatos, ao passo que os trabalhadores que 

deixam as cidades devem sofrer reduções salariais imediatas e simétricas 

(YANKOW, 2006). 
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3.2.4. Hipótese de aprendizagem 

 

Postula-se que a aprendizagem em cidades acelera a taxa de acumulação 

de capital humano. Glaeser (1999) afirma que a densidade urbana intensifica a 

taxa de interação entre as pessoas e que, quando as pessoas aprendem através 

delas, a acumulação de capital humano é agilizada. Tal autor continua 

argumentando que as externalidades tendem a surgir quando os indivíduos têm 

maior contato com pessoas mais experientes e altamente qualificadas, das quais 

as cidades tendem a possuir em maior abundância. 

Esta interpretação é apoiada pelo trabalho empírico de Rauch (1993), no 

qual ele encontra uma correlação positiva entre o rendimento individual e o nível 

médio de capital humano nas cidades. Como os trabalhadores apenas se tornam 

mais produtivos com o tempo no ambiente urbano, a hipótese de aprendizagem 

implica que os trabalhadores que se deslocarem para as cidades não terão 

ganhos salariais reais imediatos. Da mesma forma, os trabalhadores que deixam 

cidades podem não sofrer perdas salariais, exceto por aquela parte do salário 

referente aos diferentes custos de vida. 

 

3.2.5. Hipótese de coordenação 

 

A hipótese de coordenação afirma que a densidade urbana facilita o 

matching entre trabalhadores e empresas. Com o conhecimento da distribuição 

dos salários no mercado de trabalho, mas com incerteza a respeito de uma oferta 

salarial particular, os agentes maximizam o retorno esperado pela procura por 

meio do cálculo de um salário de reserva, que é realizado igualando o benefício 

marginal do trabalho ao seu custo (LIPPMAN; MCCALL, 1976).  

Isso sugere pelo menos duas vantagens para a área urbana. Em primeiro 

lugar, um número maior de vagas de emprego em qualquer período de tempo, 

permite que mais postos de trabalho devam ser oferecidos, aumentando a 

probabilidade de se receber uma oferta aceitável aos olhos do trabalhador 

(BURDETT, 1978). Em segundo lugar, com uma maior densidade de 

oportunidades de emprego em áreas urbanas e uma configuração espacial mais 

eficiente deles, reduz-se o tempo de pesquisa e custos de viagem para encontrar 

uma vaga de emprego.  

Tal como acontece com a hipótese de aprendizagem, a hipótese de 

coordenação implica que os trabalhadores não enfrentem impactos salariais 

imediatos ao migrarem. Pessoas que se deslocam para as cidades não são 
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susceptíveis de experimentar ganhos salariais substanciais imediatos e os 

trabalhadores que migram para fora das cidades não são suscetíveis de enfrentar 

perdas salariais significativas (YANKOW, 2006). 

Além disso, pode ser possível fazer a distinção entre as hipóteses de 

aprendizagem e coordenação ao examinar o crescimento dos salários e os 

padrões de volume de negócios nas cidades. O cerne da análise envolveria a 

determinação da importância relativa do crescimento de salários dentro de uma 

mesma firma, em detrimento do nível salarial de vagas semelhantes, mas que 

estejam em firmas diferentes. Caso o segundo argumento seja mais forte, a 

hipótese de coordenação será mais robusta. 
 

3.3. Levando para o equilíbrio 
 

Marshall (1920) associa retornos crescentes de aglomeração como 

resultados de knowledge spillovers, compartilhamento de insumos e mercado de 

trabalho constante para trabalhadores habilidosos. Tais fatores seriam 

responsáveis por causar efeitos positivos sobre salários e redução de custos para 

as empresas, além de ‘transbordarem’ para vários outros lugares, ou se a, os 

ganhos tidos em um determinado local não ficam restritos somente a ele. 

Duranton e Puga (2004) microfundamentam as ideias de Marshall 

baseando economias de escala em mecanismos de alocação (matching), 

aprendizado (learning), compartilhamento (sharing). O equilíbrio espacial se 

daria através da soma dos três mecanismos. 

As pessoas vão ao mercado de trabalho visando maximizar o rendimento 

esperado de seu trabalho, e quanto mais flexível foi o mercado, tal que ofereça 

mais oportunidades a eles, mais preciso será o equilíbrio trabalhador-

remuneração. Conforme defendido por Yankow (2006), trabalhadores urbanos 

são mais dispostos a mudar de emprego, já que nas cidades diferentes 

habilidades são requisitadas, sendo que as pessoas tendem a ir mudando de 

emprego visando encontrar a vaga que mais remunera a sua destreza.  

Isso se justifica na medida em que cidades fornecem mais oportunidades 

para o matching, já que lá há maior concentração de vagas e trabalhadores, 

reduzindo os custos de se procurar outras vagas disponíveis, sobretudo para 

jovens (BLEAKLEY; LIN, 2007; ANDERSSON; THULIN, 2013). Trabalhadores 

rurais migram menos que o necessário para o perfeito encaixe, pois no campo só 

tem possibilidade de mudança entre empresas, enquanto na cidade haja a chance 

adicional de se mudar de cargos dentro da mesma empresa, sendo que essa 

última possibilidade apresenta maior motivação para mudanças de emprego, mas 
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isso diminui quando descobre qual é o setor que instiga seu melhor desempenho 

(WHEELER, 2006, 2008). A partir do encontro com tal vaga, os trabalhadores 

passam a investir mais no capital humano para achar o emprego certo que 

maximiza a perspectiva de renda, poder e utilidade. 

A mobilidade no mercado de trabalho remete a dois microfundamentos: 

matching preciso entre trabalhadores e empregos e aprendizagem (DURANTON; 

PUGA, 2004). 

Algumas implicações justificam tais fatos. Primeiramente, capital humano 

se deprecia mais rápido no campo por migrarem mais entre empregos, o que não 

lhes permite acumular algum conhecimento relacionado àquele emprego. Em 

segundo lugar, jovens urbanos tem um maior incentivo para investir em capital 

humano, pois tem uma perspectiva de ficar mais tempo dentro da mesma 

empresa e isso fará com que suas habilidades sejam mais vistas pelos 

empregadores. Além disso, a mobilidade estimula aprendizagem por ser um 

veículo de difusão de conhecimento (ALMEIDA; KOGUT, 1999), pois 

conhecimentos e experiências são incorporados a essa mobilidade, fazendo com 

que as ideias se espalhem, estimulando a acumulação de conhecimento mais 

rapidamente (GLAESER; MARÉ, 2001). 

Como comentário adicional, destaca-se o caráter incentivador contínuo 

sobre mudança de empregos, porque uma alteração no presente não implica que 

não haja outra no futuro, ou seja, as condições do jogo são dinâmicas (WHEELER, 

2006). Portanto, a eficiência do mercado de trabalho condiciona migração, já que 

trabalhadores mais qualificados mudam uma vez que nada garante que ele se 

manterá como mais qualificado. Se aparecer melhor chance, ele vai. 

Bem relacionado com o matching, o aprendizado entre os trabalhadores é 

facilitado pelo contato face a face, facilitando fluxo de conhecimento e 

acumulação de capital humano (ANDERSSON; THULIN, 2013). 

Por sua vez, o compartilhamento de serviços se dá pela indivisibilidade 

devido à especificidade de serviços. Como cidades maiores possuem mais 

serviços, elas são capazes de atrair mais pessoas e mais empresas, e isso facilitará 

o contato entre eles, e uma alocação precisa entre trabalhadores e empregos, 

tendo em vista as habilidades requeridas em cada um deles. Por fim, no 

equilíbrio, cada agente se localizará no lugar que mais lhe convém.  
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4. Modelo teórico 
 

Como argumentado por Rosen (1979), os espaços urbanos são um 

conjunto agregado de salários, rendas e amenidades, sendo que cada lugar 

oferece uma alocação diferente. Basicamente, famílias tentam maximizar 

utilidade e firmas lucro, através da minimização de custos. 

Vamos começar com uma formalização do comportamento dos agentes, 

conforme Blomquist el al. (1988).No problema das famílias, elas maximizarão sua 

utilidade, que estará expressa em sua forma indireta, sendo que a única renda na 

qual auferem é oriunda do trabalho e todas as rendas dos sistema refletem custos 

de habitação. 

                                      (     
 |     )                                                          (1) 

Ou seja, o indivíduo H maximiza seu bem estar sujeito ao salário w dado na 

região j, ao custo r de habitação para ele no local, dado o vetor de amenidades 

presentes A, e a distribuiça o setorial   da produça o.  o equil  brio, teremos todos 

os indiv  duos com sua decisa o tomada, de tal forma que seu bem estar este a em 

seu n  vel o timo u , ou se a: 

                                              (     
 |     )   ̅                                         (2) 

A partir de agora, vamos nos focar no estabelecimento do impacto da 

distribuição setorial da renda, algo que não vem sendo trabalhado muito pela 

literatura, apesar de ter sido abordado algo semelhante em Nordhaus e Tobin 

(1972). 

Primeiramente, considera-se S como exógeno. Derivando (2) totalmente e 

fazendo as respectivas alterações para isolar os impactos sobre salário: 

                               (                 )                                         (3) 

Tem-se   
      

      
     ou seja, a utilidade aumenta com a 

elevação de salários e a provisão de amenidades favoráveis, mas diminui com o 

aumento do custo de moradia. Com isso, temos ceteris paribus: 

                                                  
  ⁄   

   

   
                                                                    (4) 

Tomando como referência os argumentos de Roback (1982), o aumento do 

setor aumentaria os salários recorrente elevação de demanda por trabalho, e isso 

elevaria a utilidade, visto que tal fato atrairia os serviços mais especializados e só 

com maior participação de atividades que remuneram mais seria possível de se 

aumentar os salários. Por outro lado, um acréscimo setorial faria com que as 

firmas estivessem competindo pelo vetor de amenidade, e ‘exauria’ a sua 

utilização, diminuindo o bem estar da sociedade, o que faria com que a população 
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estivesse disposta a abrir mão de parte de seus salários em prol de que não haja 

tal expansão do setor. 

Buscando eliminar a indeterminação, considere o tamanho do setor S 

como função dos salários e dos alugueis da região. Partindo de (1) e derivando 

totalmente: 

                  
      

      
      

  
 
      

  
 
                                            (5) 

Em que   
      

    . Note que a dualidade ainda se mantém. Isso 

pode ser reflexo de dois efeitos: o efeito custo e o efeito renda. O primeiro se dá 

quando uma elevação de salários representaria um aumento direto de custos, já 

que aumentaria a demanda por espaço e trabalhadores. Por outro lado, com um 

aumento do setor e elevação do salário, atrairia mais trabalhadores e expandiria 

a demanda, vendendo mais produtos, mas que isso representaria também 

maiores custos de pagamento de pessoal, e que tal setor diminuiria com a 

elevação do custo do aluguel para a firma. E ainda, a atração de mão de obra 

englobaria também trabalhadores mais qualificados, o que implicaria em 

aumento de produtividade do setor. 

Portanto, o peso sobre bem-estar dependerá da sensibilidade da firma 

sobre os fatores. No caso em que a firma for mais sensível ao efeito qualificação, 

será viável a promoção do aumento do setor, ou seja, maiores setores 

tecnológicos, que se supõem ser o caso, gerarão boa repercussão na sociedade. 

Também vemos que uma maior qualificação dos trabalhadores ajudará a 

aumentar o bem estar, já que o efeito qualificação será maior para pessoas com 

maior capital humano. Isso nos leva para a seguinte inclinação de isoutilidade: 

                                           
  ⁄   

  
 

  
 

(
    

 

    
 
)                                         (6) 

Contudo, esse tipo de teorização, embora tenha apresentado boas 

implicações, é passível de críticas. Mesmo agindo sob um modelo com agente 

representativo, a função de utilidade dos indivíduos depende da distribuição 

setorial, de bens não comercializáveis, retratado no vetor de amenidades e 

exemplificado por demanda de habitação, serviços públicos, cultura ou que são 

intrínsecos ao ambiente (ROBACK, 1982). Isso faz com que possa haver 

diferenças nas valorações, já que as pessoas podem modificar tais atributos e a 

não consideração da heterogeneidade dos trabalhadores levaria ao aparecimento 

de viés (COMBES et al., 2008). 
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Figura 01: Isoutilidades com diferentes valorações do ambiente 

 

Os consumidores do tipo A tem maior preferência pela presença de um 

determinado setor que os do tipo B. Os pontos A e B são observados 

empiricamente e por isso definimos uma equalização de salários diferentes para 

cada indivíduo. Contudo, as estimações preveem as diferenças mais precisas, 

através das diferenças entre A e A’ para as pessoas do tipo A e B e B’ para as do 

tipo B. O viés apareceria na medida em que as estimações já que o indivíduo 

representativo seria captado pela união dos pontos A e B. 

Um argumento semelhante pode ser feito para as diferenças de 

produtividade e intensidades relativos dos fatores para as empresas. Os 

trabalhadores que diferem em habilidades devem competir em mercados 

distintos. Cada grupo terá seu próprio gradiente salário-amenidade. Geralmente 

explicam-se as diferenças de habilidades pelas diferenças de salários (ROBACK, 

1982).  

Por outro lado, de acordo com Roback (1982), duas fontes de ambiguidade 

no presente modelo são removidas quando se considera diferenças de preços 

dentro de uma mesma cidade. Em primeiro lugar, dentro da cidade, diferenças de 
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produtividade no setor de habitação tendem a ser insignificantes. Em segundo 

lugar, embora as amenidades sejam consumidas em conjunto com moradia, que é 

feito em local específico, o emprego do indivíduo pode ser realizado em qualquer 

lugar na cidade. Assim, os salários de indivíduos idênticos devem ser 

independentes da localização. Portanto, como rendas de terrenos são mais 

elevados em boas localizações e os salários são constantes em todos os locais 

para o mesmo tipo de serviço, o preço da habitação sobe de forma inequívoca 

com a amenidade, porque o preço da moradia é simplesmente uma soma desses 

dois fatores, portanto disparidades de salário pelo espaço pode ser resultado de 

diferenças espaciais na composição de habilidades da força de trabalho e 

interação de fatores não humanos (COMBES et al., 2008). 

Uma desvantagem da utilização desse tipo de abordagem com viés mais 

hedônico é de que estimações de perda de utilidade indireta só podem ser 

aplicadas se o indivíduo é consciente de tais mudanças ambientais (MORO et al., 

2008). 

Por sua vez, Rosen (1974) já advertia que se ignorarmos a empresa do 

mercado, o aspecto de harmonização do problema foi perdido e o equilíbrio do 

sistema estaria comprometido, portanto o problema da firma não poderia ser 

esquecido, ainda mais porque o tamanho das firmas depende do tamanho e perfil 

da cidade em que ela está (HEUERMANN et al., 2010). O próximo passo será 

remodelarmos o sistema de equilíbrio geral incluindo o comportamento da firma, 

para isso, aplicaremos algumas contribuições de Patridge et al. (2010). 

Nesse caso, as preferências dos consumidores são reveladas pelo menor 

salário real que estarão dispostos a aceitar dado o perfil regional de amenidades 

e de estrutura de produção. Por outro lado, elevações de produtividade são 

captadas pela alta dos custos dos insumos que as firmas estão dispostas a pagar. 

Cada família será representada pelo agente representativo h que ganha 

renda pela venda de sua única unidade de trabalho, já que o lazer é ignorado por 

ela e cada pessoa se dedica totalmente ao trabalho independentemente do salário 

oferecido (ROBACK, 1982), e escolhe consumir uma quantidade do bem X, terra 

residencial10 Th e características do lugar G que maximizam a utilidade sujeita a 

restrição orçamentária: 

                                                           
10 Conforme Blomquist et al. (1988) demanda por terra de cada morador será expressa por: 

  
   

   
   

⁄

   
   

⁄
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               (     
 |  )                

                                                      (7) 

Normalizando o bem em direção à unidade e decompondo o vetor G em 

amenidades A e distribuição setorial S particulares a cada lugar. Assumindo uma 

função utilidade indireta que se supõe o nível ū no equilíbrio: 

                                   (     |  
    

 )   ̅                                                               (8) 

Por sua vez, a firma f maximizará lucro sujeita aos custos de produção: 

             (     
 
|  )         (     

 
|  )                                                 (9) 

Em que a função de produção apresenta retornos constantes de escala e 

com as normalizações acerca do produto X e do vetor G, a empresa basicamente 

restringirá o seu problema a uma minimização de custos, que assumirá um valor 

mínimo de equilíbrio  ̅, que estará dependendo das amenidades e da demanda 

por terra: 

  (     |  
 
   

 
)   ̅     (10) 

Teremos um equilíbrio quando todos os agentes presentes no sistema 

atingirem seu máximo de bem estar, de forma que não estejam dispostos a se 

moverem. Segundo Blomquist et al. (1988), isso seria atingido quando as 

equações (8) e (10) se efetivarem, além das seguintes condições adicionais, que 

estipulam total utilização das terras T, pleno emprego da população N* no local, e 

exaurimento de todas as A amenidades disponíveis11: 

   ∑   
  

    
 

     (11) 

   ∑   
 
       (12) 

   ∑   
 
       (13) 

 (     
 
|  )        (14) 

Ou seja. Quando toda a terra estivesse ocupada por toda população 

disponível, que estaria exaurindo o consumo das amenidades, sendo que, ao 

mesmo tempo, as firmas diminuiriam seu custo de forma tal que ele seria 

unitário. 

A seguinte figura representa a situação de equilíbrio: 

 

                                                           
11 Os autores ainda apontam que no equilíbrio, com a validade de concorrência perfeita,   =0 e que, 
para simplificação, se normalizaria os gastos com aluguel, rih=rif r . 
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Figura 02: Equilíbrio espacial com o problema da firma 

 

Nota-se que a curva de isoutilidade apresenta inclinação positiva, já que 

maiores salários implicam em um maior poder de pagamento de aluguel, e curvas 

de isolucro com inclinação negativa, pois maiores salários representariam em 

menor volume de recursos para as firmas pagarem de renda.  Porém ainda 

mantemos as ambiguidades conforme a primeira parte das derivações. O 

próximo passo é internalizar as variáveis S, de forma a mostrar o que acontece 

quando há variações setoriais.  

Pelo gráfico, vemos que uma alteração na composição setorial da renda em 

uma determinada região pode apresentar efeitos diferentes, dependendo de qual 

efeito seria mais intenso, o custo ou o renda. Suponha que inicialmente a 

economia se localize na situação de equilíbrio com W1 e r1. Ao mudar a estrutura 

das atividades produtivas, os salários e aluguéis se alteram, caindo em novas 

posições. Veja que em todas as situações as curvas de isolucro se contraem, pois 

tais mudanças significam um aumento, ou da quantidade de salários a serem 

pagos, ou no valor dos mesmos, o que destina maior importância para as 
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isoutilidades. Uma contração em tal curva acontecerá, quando as famílias 

julgarem que a alteração setorial não as favorece, exigindo, portanto, uma 

compensação salarial real acima dos custos de habitação locais, caindo em uma 

alocação de um salário maior e uma renda de aluguel menor que os de equilíbrio. 

Por outro lado, se as mudanças setoriais beneficiarem à utilidade das pessoas, 

elas estarão dispostas a abrir mão de salários, pagando mais para viver em tal 

lugar, ou seja, o salário de equilíbrio será menor, enquanto o aluguel será maior 

que o de equilíbrio. Por fim, note que os efeitos são parcialmente compensados 

pelas elasticidades, o que abre maior importância para o debate a seguir. 

Considere as inclinações das curvas de isoutilidade e isolucro, 

respectivamente: 

(  
  ⁄ )

 

(  
  ⁄ )

 

⁄          15’  

(  
  ⁄ )

 

(  
  ⁄ )

 

⁄      

  ⁄     15’’  

Para obter o efeito total, somamos as duas equações: 

(  
  ⁄ )    (  

  ⁄ )
 

 ( 
 

  ⁄ ) (  
  ⁄ )

 

  (16) 

Usando (  
  ⁄ ) como a soma dos componentes de amenidade e lucro e 

resolvendo para (  
  ⁄ )

 

na expressão  15’’ , temos a equação acima 

transformada: 

(  
  ⁄ )

 

 [( 
 

  ⁄ ) [( 
 

  ⁄ )    ]⁄ ]  [(  
  ⁄ )    (  

  ⁄ )]  (17) 

Nota-se que aqui também as ambiguidades ainda se mantiveram sobre 

utilidade, mesmo incorporando o problema da firma. Primeiro termo capta a 

demanda por terra, refletindo as demandas tecnológicas por tal e o segundo 

capta a sensibilidade de agente frente ao tamanho de cada setor na economia12. 

Como os progressos tecnológicos são assumidos como exógenos, apenas as 

apreciações dos indivíduos sobre as participações de cada setor na renda irá 

impactar sobre bem estar. 

 

5. Estimações hedônicas 

 

Não se sabe a que critérios as pessoas valorizarão a priori, e por isso deve-

se buscar esta informação a partir dos dados. Visto de outra forma, a teoria não 

nos diz quais atributos são bons, apenas nos diz como as pessoas se comportam 

                                                           
12 O componente do lucro pode ser obtido subtraindo equações (16) e (17). 
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com relação aos bens, serviços e características. Por essa razão, as regressões 

devem incluir uma série de quesitos que podem influenciar a decisão do agente. 

Em segundo lugar, o pequeno número de observações e elevado grau de 

multicolinearidade entre as variáveis limitam o número de diferentes 

indicadores que possam ser utilizados (ROBACK, 1982).  

DuMond, Hirsch, e MacPherson (1999) demonstram a importância do 

controle de custo de vida no estudo das diferenças salariais inter área, e por isso, 

deve-se  colocar variáveis econômicas que mensurem o quanto o indivíduo gasta 

para se manter vivendo em determinada região.  

Ao passar logaritmo em (8), facilmente transforma-se tal equação em uma 

versão estimável, tal que: 

        ∑     ∑     ∑         (18) 

Em que ln w é a variação do rendimento salarial domiciliar médio anual na 

cidade j, S é a participação de cada setor na renda em cada cidade no ano 

coletado,   é o vetor de amenidades e   são as características populacionais no 

mesmo local, e   é o erro. 

As estimações consideraram dados do Censo demográfico para o Brasil no 

ano de 2010, englobando 252 cidades das regiões metropolitanas de Belém, Belo 

Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio 

de Janeiro, Salvador e São Paulo. As variáveis foram coletadas a nível percentual 

de domicílios13, com a exceção das discriminações setoriais que levaram em 

conta o percentual da participação de cada segmento no PIB local. A variável 

dependente escolhida foi o logaritmo do rendimento médio. As equações 

seguiram o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Para melhores 

resultados, foram excluídas as observações com valores muito discrepantes. 

As amenidades seguiram as ideias de Blomquist et al. (1988), 

considerando temperatura e umidade, já que tais autores acreditavam que 

pessoas não gostam de grandes variações, mas que  aqui é levado em conta a 

amplitude de cada uma ao se comparar o inverno e verão. Como serviços 

urbanos, foi levada em conta a quantidade de domicílios atendidos com coleta de 

lixo, energia elétrica, iluminação pública, definição de endereço próprio, 

pavimentação da via na qual o imóvel está e calçada. Isso é importante na medida 

em que permite a mensuração de como o acesso a serviços públicos impactam na 

escolha de onde morar por parte das famílias. A existência de banheiro no 

domicílio serviu como referencial de sua qualidade. A população foi discriminada 

conforme escolaridade, cor da pele, sexo e idade. Dummies de localização em 

                                                           
13 A amostra engloba 19115646 domicílios, representando 39% dos disponíveis para o país. 
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relação a capitais e estarem no centro Sudeste/Sul foram incluídas. Por fim, com 

base em Patridge et al. (2010), variáveis de hierarquia urbana foram 

consideradas. Aqui, um município será de maior nível quando sua população não 

tem que se deslocar por muito tempo para chegar no local de serviço, pois 

sugere-se que tal cidade contém a estrutura produtiva necessária para abrigar 

sua população. 

Como grupo de controle, tem-se a população feminina, branca, adulta, sem 

instrução e que habita municípios em piores níveis hierárquicos. Para avaliação, 

quatro estimações foram utilizadas. Na primeira, colocou-se todos os fatores que 

se julgaram importantes. Na coluna 2, apenas os coeficientes estatisticamente 

significantes foram considerados, enquanto na coluna 3 buscou-se uma 

aproximação para o Brasil do artigo seminal de Blomquist et al. (2008). Por fim, a 

coluna 4 apenas destaca serviços urbanos. A seguir, os resultados são 

demonstrados: 
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(1) (2) (3) (4) 

Indústria 0.2478 0.2593 
 

0.1811 

 
(0.121)* (0.118)* 

 
(0.128)**** 

 Serviços 0.1988 0.2081 
 

0.2464 

 
(0.137)**** (0.133)**** 

 
(0.151)**** 

Adm. Pública -0.1538 -0.1597 
 

-0.4969 

 
(0.114)**** (0.113)**** 

 
(0.131)* 

Agropecuária 0.3731 0.3651 
 

0.1254 

 
(0.135)* (0.121)* 

 
(0.133) 

Temperatura 0.0136 0.0118 0.0164 
 

 
(0.010)**** (0.007)** (0.010)** 

 Umidade 0.0005 0.0005 0.0005 
 

 
(0.000)* (0.000)* (0.000)* 

 Coleta de Lixo -0.0020 -0.0020 -0.0005 0.0059 

 
(0.002)**** (0.001)**** (0.001)** (0.001)* 

Energia Elétrica -0.0014 
 

-0.0025 -0.0128 

 
(0.002) 

 
(0.002)**** (0.003)* 

Iluminação  0.0001 
 

0.0002 0.0016 

Pública (0.001) 
 

(0.001) (0.001) 

Endereço 0.0001 
 

0.0001 0.0009 

 
(0.000) 

 
(0.000) (0.000)** 

Pavimentação 0.0005 
 

0.0009 0.0008 

 
(0.001) 

 
(0.001) (0.001)**** 

Calçada -0.0010 -0.0008 -0.0010 -0.0014 

 
(0.000)* (0.000)* (0.000)* (0.001)* 

 Bueiro 0.0006 0.0007 0.0007 0.0014 

 
(0.000)**** (0.000)**** (0.000)*** (0.000)* 

Banheiro 0.0029 0.0015 0.0037 0.0103 

 
(0.002)**** (0.001)**** (0.002)** (0.002)* 

Fundamental 0.0043 0.0041 0.0025 0.0135 

 
(0.004) (0.004) (0.004) (0.004)* 

Médio 0.0026 0.0028 0.0022 -0.0046 

 
(0.002)**** (0.002)**** (0.002) (0.002)** 

Superior 0.0460 0.0466 0.0470 0.0471 
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(0.003)* (0.002)* (0.003)* (0.002)* 

Capital 0.0223 
 

0.0073 
 

 
(0.039) 

 
(0.040) 

 Sudeste/Sul -0.0076 
 

-0.0308 
 

 
(0.039) 

 
(0.037) 

 Homem -0.0103 -0.0124 -0.0043 
 

 
(0.008) (0.008)** (0.008) 

 Não Branco -0.0038 -0.0040 -0.0038 
 

 
(0.001)* (0.001)* (0.001)* 

 Jovem -0.0143 -0.0144 -0.0140 
 

 
(0.004)* (0.004)* (0.004)* 

 Idoso -0.0360 -0.0365 -0.0341 
 

 
(0.006)* (0.006)* (0.006)* 

 Alta Hierarquia 0.0016 0.0017 
 

-0.0010 

 
(0.001)** (0.001)* 

 
(0.001) 

Média  0.0032 0.0030 
 

-0.0012 

Hierarquia (0.002)* (0.001)* 
 

(0.002) 

N 200 202 200 245 

R² 0.9323 0.9311 0.9249 0.8639 
 

Tabela 01: Estimações hedônicas 

Variável dependente: Log do rendimento médio do município 

Erros padrão em parênteses. 

*Significante a 1%, **Significante a 5%, ***Significante a 10%, ****Significante a 

20%. 

 

De acordo com a regressão (1), todos os setores impactam fortemente e 

positivamente sobre salários, com a exceção da administração pública. Um ponto 

que pesa nesse sentido é o fato do governo ter pouco valor adicionado em sua 

atividade e pequenos incentivos à inovação e mudança interna de emprego. 

Destaca-se o valor e significância do setor agropecuário, que pode ser escorado 

na explicação de que apenas a fração de ponta, por exemplo, a sua parcela de 

pesquisa e desenvolvimento esteja nas cidades, o que pode forçar maiores 

remunerações para o trabalho, visto que ela necessita de trabalhadores mais 

qualificados para a realização de tal serviço. Além disso, em um teste F realizado 
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com as variáveis setoriais, se rejeita fortemente a hipótese de serem 

conjuntamente irrelevantes. 

A respeito do clima no município, temos que lugares mais quentes e 

úmidos remuneram mais, embora a significância seja bastante diferente entre 

tais variáveis. 

Sobre as amenidades de serviço público, os sinais inesperados de coleta de 

lixo, energia elétrica e calçada podem ser explicados pela baixa variação 

estatística das observações e o alto número que elas já apresentam, tendo no 

último ponto o fato para empurrar para baixo os coeficientes gerais nesse 

quesito. 

A escolaridade da população apresenta características importantes. Tem-

se no nível superior um dos maiores coeficientes, corroborando o fato de HCE 

que quanto maior o nível de capital humano, maior será sua remuneração. Por 

outro lado, temos um efeito mais importante do ensino fundamental em relação 

ao analfabetismo que o médio em relação àquele, ou seja, com um pouco de 

conhecimento adquirido, a pessoa será capacitada a uma gama de serviços mais 

representativa que antes. Além disso, já foram discutidos os motivos importantes 

para a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho formal, que poderia 

ser não viável caso não tivessem instrução educacional alguma e a repercussão 

em relação à alternância de empregos que favorece o matching mais preciso. 

Das dummies regionais, já se esperava sinais positivos para capitais, até 

por concentrarem serviços mais importantes e atraírem mais pessoas, serviços e 

empresas; porém o sinal negativo para cidades que estejam mais ao Sul do Brasil 

é de se causar alguma surpresa, embora a significância baixa não aponte isso 

como preocupante. 

Os dados de hierarquia mostram resultado semelhante ao encontrado por 

Patridge et al. (2010). As pessoas de cidades menores mais visualizam chegar aos 

locais imediatamente superiores que ir para locais de importância mais elevada, 

enquanto que tal efeito é exercido com força simétrica sobre a população de 

municípios médios. Tal fato recai na teoria de PSU, já que o simples fato de a 

pessoa estar em uma cidade maior, implicará em maior salário. 

Ao se observar as significâncias das variáveis da equação (1), notam-se 

baixos valores. Uma recomendação de Roback (1982) seria colocar o máximo de 

variáveis possíveis, mesmo não sendo significativas, porque, mesmo com pouca 

contribuição vide coeficientes pequenos, elas influenciariam a escolha dos 

indivíduos, logo devem estar nas regressões. Blomquist et al. (1988) ressaltam a 
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importância das complementaridades entre elas para uma medição precisa da 

qualidade de vida e uma omissão de algum fator poderia implicar viés. 

Para trazer o debate relevância econômica versus significância estatística, 

foi realizada a regressão (2), incluindo as variáveis mais significativas na coluna 

anterior, com a inclusão do ensino fundamental, que de acordo com Moretti 

(2004), tem de permanecer nas estimações por terem boa capacidade de se 

relacionar com os outros níveis de qualificação. Como não foram observados 

grandes avanços ao se excluir as variáveis de baixa significância, corrobora-se o 

argumento dos artigos seminais em defesa da relevância econômica sobre 

significância estatística. 

As estimações em (3) refletem processo semelhante ao realizado por 

Blomquist et al. (1988), ao considerar apenas amenidades. Como mais uma vez 

os coeficientes e significâncias se mantiveram constantes, seria mais um ponto a 

favor da inclusão das variáveis setoriais, uma vez que tiveram coeficientes 

altamente consistentes para o modelo e sua omissão compromete o 

entendimento do equilíbrio espacial. 

Por fim, a coluna (4) estimou os efeitos das variáveis urbanas sobre o 

modelo. Ressalta-se o ganho de significância para quase todas as amenidades e a 

demonstração de que o coeficiente do setor público ganha bastante robustez 

nesse caso. Ou seja, quando o agente apenas observa variáveis de cunho urbano, 

uma maior presença de governo tenderia a repulsá-lo uma vez que cidade com 

maior peso público teria menores salários. Além disso, a forte perda de 

significância dos coeficientes dos outros setores nos indica que o posicionamento 

de uma determinada firma é relacionado com fatores que estão além do escopo 

urbano, por exemplo, indicadores sociais. 

 

6. Considerações finais 

 

A literatura hedônica é capaz de internalizar fatores não monetários para a 

determinação de bem estar populacional, e esse artigo tenta unir tal agenda de 

estudo com modelos de equilíbrio espacial que consideram aspectos decisivos 

para quais lugares as pessoas e firmas tendem a se direcionar. Ainda, busca-se 

analisar a inclusão de variáveis setoriais para a problemática exposta. 

Para o caso brasileiro, expansões urbanas baseadas em aumento do setor 

de administração pública implicam em perda para a população. A iniciativa 

privada, aos olhos do modelo apresentado, fornece mais recursos para uma 

alocação mais fiel dos trabalhadores nas vagas de emprego mais adequadas a 
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eles, vide um consentimento de maior flexibilidade do mercado de trabalho que 

tal perfil de firma permite. Além disso, este ponto ainda corrobora para um 

espalhamento maior do conhecimento adquirido na produção, pois os 

trabalhadores poderão trocar mais frequentemente de emprego, levando para 

uma nova empresa os métodos que já havia desempenhado. Por fim, a 

flexibilidade no mercado de trabalho permite que o equilíbrio espacial seja 

atingido mais rapidamente sem fricções que o governo poderia causar que, como 

visto pelas estimações, seriam negativas. 

Seguindo nesse aspecto, a melhor saída para a elevação do bem estar 

populacional estaria em políticas educacionais, já que as pessoas com ensino 

superior apresentam remuneração bem superior às demais, mas que já na 

educação básica bons efeitos podem ser verificados. Isso é um argumento 

altamente favorável para a ocorrência de HCE, ou seja, populações mais 

qualificadas estão mais propensas a estarem com salários mais elevados, já que 

seriam mais produtivos. 

Por outro lado, as dummies locacionais e variáveis, ao mesmo tempo em 

que confirmam argumentos de PSU, rejeitam NGE. As pessoas ganham mais por 

estarem em cidades cada vez maiores, ou seja, quanto maior for o ambiente 

urbano, mais ele recompensará a pessoa que estiver vivendo lá, mas que não 

parece nenhuma evidência, para o caso brasileiro, de que a localização estrita em 

um determinado local do país seja determinante para o bem estar. 

Mesmo ainda carecendo de mais detalhes sobre esse assunto, como 

explicações sobre a escolha de variáveis e as significâncias, a análise de bem estar 

populacional com base em modelos de equilíbrio espacial ainda fornece uma 

agenda a proporcionar boas contribuições para a literatura econômica. 
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PRÓLOGO 
 

 
 
Em março de 2014 completei três anos à frente do grupo PET Economia 

UnB. Quando entrei para assumir a tutoria do grupo, em 2011, percebi que essa 
posição seria um grande desafio profissional e pessoal.  O grupo PET Economia 
UnB é o pioneiro no Brasil, e referência entre outros grupos PET da Universidade 
de Brasília. Portanto, a responsabilidade seria grande. Agora, passados três anos, 
quando olho todo o caminho percorrido, acredito que tivemos ótimos resultados, 
não somente em termos de pesquisa, ensino e extensão (que é o tripé no qual o 
grupo se sustenta), mas também em termos de visibilidade acadêmica, parcerias 
frutíferas dentro e fora da Universidade, maior apoio e reconhecimento entre os 
professores, um número crescente de alunos interessados em ingressar no grupo, 
maior número de participantes nas reuniões e demais atividades (seminários, 
palestras, workshops) promovidos pelo grupo, entre outras conquistas 
relevantes. 

Posso ressaltar que o grupo PET Economia sempre buscou a pluralidade 
de pensamentos e perfis que pudessem se complementar para o trabalho em 
equipe que desenvolvemos. Tradicionalmente, temos alunos que pertencem 
desde o segundo até o último semestre do curso, proporcionando a possibilidade 
enriquecedora de troca de experiências, aprendizado conjunto e discussões e 
diálogos bastante proveitosos. Acredito que essa característica do grupo 
contribuiu e continua contribuindo para seu bom funcionamento.  

Outro mérito importante do grupo nos últimos três anos foi a retomada de 
um antigo projeto: a publicação dos trabalhos elaborados pelos petianos ao longo 
do ano. Um dos pilares do grupo PET (conforma já mencionado acima) é a 
pesquisa. Nesse sentido, uma das principais atividades do grupo é que cada 
aluno, com a orientação de um professor do departamento, escolhe um tema de 
sua escolha pra pesquisar e se aprofundar durante o ano. Esse trabalho, apesar 
de ser formalmente chamado de monografia, é apresentado no formato de artigo 
cientifico. No início de cada ano, sempre no primeiro semestre, publicamos um 
livro com as monografias elaboradas no ano anterior e apresentamos os 
trabalhos publicados no chamado “ ongresso P T  conomia  nB”.  este ano 
(2014) estaremos no quarto congresso (comemorando conjuntamente o 
lançamento do quarto livro de monografias) e também celebrando os 35 anos do 
grupo PET Economia UnB. Esse é certamente um momento muito especial para 
todos os envolvidos com o projeto atualmente (alunos, professores e demais 
colaboradores diretos e indiretos) e também para todos os que fizeram parte 
dele no passado.  
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Temos muito que comemorar. Muitos avanços foram feitos nos últimos 35 
anos. Fico orgulhosa de ter feito parte de um pedaço dessa história.  

 

Prof. Dr. Geovana Lorena Bertussi 
Tutora grupo PET Economia UnB desde março de 2011 

 


