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PREFÁCIO

O principal propósito de um programa PET é fomentar a formação de novos docentes
e pesquisadores, por meio da exposição precoce de alunos de graduação às fronteiras do
conhecimento científico de qualidade e instaurar neles o desejo de investigação, pesquisa
e construção de um conhecimento novo, coletivo tanto teórico quanto prático de modo
a se tornarem profissionais engajados e bem sucedidos no futuro. Para isso, um dos
principais instrumentos utilizados é a escrita, desde cedo, de monografias em temas
variados, que incentivam o aluno a ter autonomia que vai desde a escolha de tema, da
pesquisa de material relevante e redação de uma revisão de literatura sucinta, porém
relevante até a decisões metodológicas que sirvam de embasamento para as respostas
às perguntas que se faz.

O resultado desse esforço está aqui. Já é uma tradição do PET-Economia a pu-
blicação de seu livro Laboratório de Economia e esse ano não poderia ser diferente: a
diversidade de temas é característica da série, porém sem comprometer a qualidade dos
trabalhos, que conta com a constante interação entre seus membros e com os demais
alunos e professores do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Brasília. Esse
é um dos primeiros passos na carreira brilhante de nossos membros que amanhã serão
professores, pesquisadores e gestores e grandes profissionais, mundo afora – mas, às
vezes, esse primeiro passo é o mais importante de todos.

Andrea Felippe Cabello
Professora de Economia, UnB, ex-integrante do PET e atual tutora
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PROGRAMAS SOCIAIS:
O COMBATE À POBREZA E A

DEFESA DA EDUCAÇÃO

Elenir Magalhães Gomes1

Orientador: Carlos Alberto Ramos

Resumo

Programas como o Fome Zero, Bolsa alimentação, Bolsa Escola, surgiram com o in-
tuito de contribuir para que milhões de famílias saíssem da extrema pobreza, quando
esses programas surgiram foram fornecidos alimentos, gás, mas com o passar dos anos,
percebeu-se a importância das famílias poderem escolher onde sua necessidade era
maior, assim, surgiram os programas de transferência de renda, e com eles, vieram
as condicionalidades, essas que tem como objetivo quebrar o ciclo de pobreza, já que
apenas o benefício não é capaz de faze-lo. Este trabalho irá contextualizar todo o pro-
cesso constitucional até chegar ao Programa Bolsa Família que, em 12 anos, tirou 36
milhões de pessoas da extrema pobreza, segundo o MDS.

Palavras-chave: Programas Sociais, Desigualdade, Bolsa Família, Capital Humano.

1emagalhaes.gomes@gmail.com
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1 INTRODUÇÃO
O Brasil ocupa a 83a posição no Índice de Capital Humano, relatório que mede

indicadores educacionais, capacitação e emprego, taxa de desemprego (WEF, 2016). O
capital humano constitui as habilidades, experiência, qualificações e conexões sociais
que determinam a ações dos indivíduos na atividade econômica (GERSCHUNY, 2000).
Sendo assim, quanto maior o nível de educação do indivíduo, maior é seu Capital
Humano (RAMOS, 2012).

Segundo o FMI, o Brasil possui a 7a maior economia levando em conta seu PIB,
mas está entre os 10 países mais desiguais do mundo (PNUD, 2015). Esse cálculo é
feito através do Coeficiente de Gini, que apresenta dados entre zero e um, onde zero
corresponde a uma completa igualdade e um representa uma completa desigualdade
entre as rendas.

Com o intuito de diminuir essa desigualdade social, surgem programas sociais volta-
dos para auxiliar milhões de famílias saírem da pobreza, contribuindo para que tenham
acesso à educação, saúde, e criando condições para que a próxima geração tenha mais
capital humano que a de seus pais, quebrando assim, o ciclo de pobreza, e através dessa
quebra, consigam empregos de maior qualidade, com melhores salários (CAMARGO,
2006).

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura acerca da importância
dos programas sociais, com ênfase no Programa Bolsa Família, em relação a ajudar
milhares de famílias a saírem da extrema pobreza.

A primeira seção desse artigo abrange as definições acerca do Capital Humano,
de teorias que a contrapõe, mas dando ênfase em como o Capital humano, obtido
através da educação, pode diminuir a desigualdade social, e a partir disso, a terceira
seção foca na criação de políticas públicas como o Bolsa Escola e o Bolsa Família, que
contribuíram para que milhares de famílias saíssem da extrema pobreza e incentivou
crianças e jovens a frequentarem a escola e pudessem ter, no futuro, uma condição
financeira e intelectual diferente de suas famílias. Além disso, a quarta sessão aborda
o Programa Bolsa Família e o mercado de trabalho, há uma longa discussão acerca do
programa de renda condicionada interferir na escolha das famílias de participarem ou
não do mercado de trabalho. Por fim, a ultima sessão traz as considerações finais com
o intuito de finalizar a revisão literária.

2 CAPITAL HUMANO
A ideia principal dos teóricos do Capital Humano é que, educação, produtividade e

salário tem uma relação positiva, sendo assim, quanto maior a educação de um agente,
maior é sua produtividade e consequentemente, seus rendimentos tendem a se elevar.
Quais variáveis fariam com que essa produtividade aumentasse? Há duas fontes: Pri-
meiro, os fatores naturais, o indivíduo já nasce com eles, são exemplos, a facilidade em
adquirir conhecimento; nascer numa família rica que poderá proporcionar uma melhor
educação. A segunda fonte são habilidades e conhecimentos adquiridos resultado de de-
cisões voluntárias dos indivíduos em relação a permanecer na escola ou fazer um curso
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adicional e é esse campo que interessa aos pesquisadores, já que os fatores naturais não
podem ser mudados.

Senior (1790 – 1864), professor de Economia em Oxford, citou o ciclo da pobreza,
onde um pai pobre se vê na obrigação de colocar seu filho para trabalhar, porque não
consegue sustentar a família sozinho. Consequentemente, seu filho não poderá estudar
e adquirir capital humano, logo, será futuramente pai de outra família pobre e o ciclo de
pobreza se reinicia. John Stuart Mill (1848) e Alfred Marshall (1890) já argumentavam
sobre a essencialidade da educação e de como sua importância justificava a provisão
pública.

Romer (1986) e Lucas (1988) observaram que um aumento no investimento em ca-
pital humano, resultava em um aumento da renda das famílias, em uma diminuição na
pobreza e em crescimento econômico. Esse crescimento econômico é uma das justificati-
vas para políticas públicas direcionadas ao aumento de capital humano, principalmente
para famílias pobres.

O Capital Humano pode ser dividido em dois grupos: o primeiro, capital humano
geral, é adquirido na escola, e também depende da qualidade de vida que o indivíduo
teve na infância, seja através de uma boa alimentação ou de um maior cuidado com a
saúde (RAMOS, 2012). Alfabetização e capacidade de realizar operações matemáticas
são outros exemplos. São importantes também por ser a base para o segundo capital
humano, o específico. O capital humano específico é o que o individuo conhece sobre o
maquinário e o processo da empresa (RAMOS, 2012). Não é possível adquirir capital
humano específico se o agente não possuir capital humano geral. Quanto maior o
nível de educação, maior é a capacidade de acumular capital humano pela experiência
profissional.

É possível demonstrar o grau de importância do conhecimento específico por meio
do nível de desemprego entre os jovens. No Brasil, por exemplo, as taxas de desemprego
entre os jovens de 18 a 24 anos são de 24,1% e em média em toda a população é de 10,9%
(IBGE, 2016). Isso acontece porque treinar, ou seja, passar capital humano específico
custa tempo e dinheiro e como os jovens usualmente têm uma alta rotatividade em
empregos, as empresas não querem correr o risco de investir neles, mesmo que tenham
um nível educacional maior do que quem já está empregado.

2.1 Aspectos teóricos

O desafio para as famílias pobres é o trade-off entre consumo e investimento em
capital humano. As famílias têm a seguinte função de consumo (Glomm and Ravikumar,
(1992)).:

max U(ct) + (1 + θ)−1(ct + 1) (1)

sujeito a ct + St + zht = yt
ct+1 = (1 + r)St + wt+1[e(q, ht)]

12
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Onde:

ct - consumo das famílias no primeiro período
ct+1 - consumo das famílias no segundo período

St - poupança das famílias

r – taxa de juros da poupança das famílias

θ - taxa de desconto familiar

ht - Quantidade de membros da família na escola

z – Custo de oportunidade de estar na escola

yt - renda da família no momento t

wt+1 - salário médio da família no momento t+1

e – serviços de educação

q – Qualidade do sistema de educação.

No momento t, as crianças estudam enquanto seus pais trabalham, e posteriormente,
os adultos, antes crianças, trabalham e os idosos vivem do que pouparam. No caso das
famílias pobres, o trade-off é a escolha entre consumir mais no primeiro período ou
investir no capital humano de seus filhos. Isso ocorre devido ao fato de que em muitas
famílias pobres, a criança auxilia na renda familiar e também, porque a família pega
uma parte da renda que seria para consumo e o direciona ao material escolar, pagamento
do transporte de casa até à escola.

Quanto maior a pobreza da família, maior é sua taxa de desconto. Dessa forma,
é mais caro deixar de consumir no primeiro período para investir em capital humano,
pois a decisão de um investimento maior hoje equivale a um consumo menor no curto
prazo, consequentemente, uma pobreza maior. Para as famílias pobres tomar essa
decisão é difícil, pois muitas recebem o mínimo para subsistência. O objetivo principal
dessas famílias é sair da pobreza, então, mesmo sabendo da importância da educação,
os ganhos de longo prazo oriundos de um maior nível de capital humano nem sempre
são tão atraentes, pois recebendo o suficiente apenas para a subsistência, elas optam
por alimentar-se e vestir-se no curto prazo.

2.2 Armadilha da pobreza

A armadilha da pobreza acontece quando um pai de família com baixo capital
humano se vê na obrigação de colocar seu filho para trabalhar, porque não consegue
sustentar a família sozinho, tirando a oportunidade da criança de estudar. No futuro,
essa criança também se tornará um pai de família com baixo capital humano e terá
que tomar a mesma decisão de seu pai. Este ciclo de pobreza vai se perpetuando e
tirando a oportunidade de gerações de famílias obterem melhores condições de vida.
É a existência dessa situação que motivou o surgimento de políticas públicas com o
intuito de quebrar a armadinha da pobreza ao longo dos anos (RAMOS, 2012).
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2.3 Externalidades relacionadas à educação

Do nível educacional de um indivíduo obtém-se duas externalidades positivas:
Externalidades nas funções de produção da Economia – A teoria diz que trabalhar

com pessoas mais qualificadas aumenta a produtividade dos outros funcionários. Ou
seja, a busca das empresas por empregar pessoas mais qualificadas gera um ganho em
conjunto, pois afeta outros contratados.

Externalidades na própria tecnologia de aprendizagem – Colegas inteligentes podem
aumentar a produtividade do tempo dedicado por um indivíduo à escola. Essa exter-
nalidade está ligada às influências: estar próximo de pessoas mais dedicadas traz um
resultado positivo na vida das pessoas ao seu redor.

3 INTERPRETAÇÕES CONCORRENTES

3.1 Teoria do filtro

A teoria do filtro, desenvolvida por Kenneth Arrow em 1973, afirma que é a oferta de
trabalho que determina a produtividade do indivíduo e que os conhecimentos adquiridos
na escola não determinam essa produtividade. Como existem muitas teorias empíricas
em relação à produtividade e ao nível de educação, a teoria tenta explicar esse vínculo
da seguinte forma: as firmas enxergam os anos de estudos como evidências de possíveis
qualidades que o indivíduo possa ter. Por exemplo, se o indivíduo entrou e se formou
numa boa universidade, isso demonstra que ele é disciplinado e persistente, logo os
agentes começam a “adquirir” esses anos de estudos como credenciais. Dessa forma, é
possível concluir que as firmas determinam os salários de cada indivíduo a partir do seu
nível educacional e do seu local de formação, que revelam os atributos individuais.

3.2 Teoria da fila ou Concorrência sobre os postos de trabalho

Lester Thurow (1975) defendeu a teoria de que a produtividade é determinada pela
demanda (postos de trabalho) e não pela oferta (trabalhador). Thurow quis mostrar que
não existe concorrência entre os trabalhadores, mas sim, concorrência sobre os postos
de trabalho, logo, quanto melhor o posto (maior salário, maior estabilidade), maior
será sua concorrência. Contrapondo a análise, um estudo da FGV de 20101 diz que um
formado em ensino técnico tem 48% mais chance de conseguir emprego, então como a
Teoria do filtro explicaria essa correlação entre produtividade e educação? A pergunta
é respondida através da seguinte linha de raciocínio: A concorrência pelo posto de
emprego é vista como uma fila, quanto maior o nível educacional, mais à frente na fila
o indivíduo ficará. Ou seja, a educação serve para elevar o grau de probabilidade de
o agente conseguir o emprego, já que ela indica uma maior facilidade para treinar esse
candidato.

1Disponível em: http://www.cps.fgv.br/ibrecps/clippings/mc1324.
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3.3 Credencialismo

A teoria do Credencialismo, afirma que a educação não teria uma correlação com
a produtividade, mas sim, com a ordem social. A escola não passaria uma técnica
pronta para os alunos reproduzirem, mas os formaria de modo multidimensional e cada
indivíduo internalizaria esse conhecimento a partir de sua classe social, cultura. O que
aconteceria é uma divisão na sociedade, onde cada membro de uma dada classe social
será educado para exercer aquilo que cada segmento tem como função na comunidade:
o filho da família pobre seria educado para obedecer e o filho da família rica para co-
mandar. Assim, quem tem uma boa condição social frequentaria a escola/universidade
que ensinaria aquilo em que eles acreditam e que são educados para ser. Aqueles que
tivessem uma condição diferente frequentariam aquela que seguisse seus valores. Como
existem poucos dados que comprovem essa ideia, ela teve pouco atenção.

4 DISTRIBUIÇÃO DE RENDA
Países onde a população é composta por um número maior de analfabetos em re-

lação à quantidade de universitários, possuem o nível de renda mais desigual quando
comparado a outros países onde o grau de qualificação dos residentes é mais uniforme
(RAMOS, C. A., 2012). Essa concentração de renda pode ser reduzida por meio de
investimentos em educação, ou seja, diminuindo a defasagem de capital humano entre
os indivíduos.

O governo é responsável no Brasil por garantir educação básica para toda a popu-
lação. No caso do Brasil, o investimento em educação está mais concentrado no ensino
superior, gasta-se cerca de quatro vezes mais por aluno no ensino superior que em com-
paração ao aluno do ensino fundamental (OCDE, 2014)1. Essa característica do ensino
público brasileiro levou a um perfil de distribuição de renda mais concentrado, pois os
estudantes de família com menos recurso têm uma maior dificuldade para ter acesso ao
ensino superior e de qualidade.

5 CURVA DE KUZNETS
Exemplo de como o capital humano diminui a desigualdade social é dado no artigo

de Kuznets (1955). Nesse artigo é apresentada uma curva, que relaciona crescimento
do produto e desigualdade de renda em formato de U invertido. Nos estágios iniciais
de desenvolvimento do país, a renda tende-se a concentrar, pois é um período onde se
procura mão de obra qualificada, conforme o país progride haverá ganhos em educação
e as pessoas buscarão mais qualificação, logo, aqueles que recebiam menos, tornam-se
igualmente qualificados e a desigualdade de renda diminui.
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Figura 1: Curva de Kuznets

Fonte: Elaboração Própria

Após os anos 80, a realidade mundial não condizia mais com esse U invertido e
surgiram divergências quanto a razão disso acontecer. Um grupo de pesquisadores
acreditavam que a diminuição no poder dos sindicatos e um aumento nas privatizações
influenciou essa nova realidade. Já os neoclássicos não acreditavam que estes fossem
os motivos do aumento da desigualdade, alegando que nesse mesmo período houve
um boom tecnológico, que levou a um aumento significativo da demanda por trabalho
qualificado. Logo, parte da população ficou desempregada e os indivíduos que não
perderam seus empregos sofreram cortes salariais (RAMOS, 2012).

5.1 Caso brasileiro

Quando houve o Milagre Econômico no Brasil (1968-1973), o PIB cresceu de 9,8% a
14%. Acredita-se que tenha acontecido o fenômeno da curva de Kuznets nesse período,
pois com o processo de desenvolvimento do país, a desigualdade aumentou. As famílias
pobres na tentativa de melhorar suas condições, mudam para a área urbana e passam a
ter acesso à educação, através do auxílio de políticas públicas, tornando-se mais tarde,
mão de obra qualificada, diminuindo assim, a proporção de mão de obra qualificada e
não qualificada (Langoni. 1973).

O que houve no Brasil na época do Milagre Econômico também contraria o que Marx
descreveu em a “Lei geral absoluta de acumulação capitalista” (Karl Marx, 1867). Essa
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lei afirmava que, “A acumulação de riqueza num polo é, portanto, ao mesmo tempo, a
acumulação de miséria, agonia, escravidão, ignorância, brutalidade, degradação mental,
no polo aposto (...).” (pp. 707-9) No Brasil, mesmo que a concentração de renda tenha
aumentado no início do desenvolvimento do país, o governo auxiliou para que os mais
pobres também pudessem tornar-se mão de obra qualificada.

6 PROGRAMAS SOCIAIS
O relatório do Banco Mundial de 1990, que analisou 121 países, revelou que o Brasil

ocupava a posição de país com distribuição de renda mais desigual nas ultimas duas
décadas.

Sendo assim, a partir de 1990 começaram a surgir programas sociais voltados para a
erradicação da pobreza, com o intuito de atender ao 3o artigo da Constituição Federal
do Brasil de 1988, onde “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualda-
des sociais e regionais” é apresentado com um dos objetivos fundamentais da República.
Outra modificação que trouxe às políticas sociais foram fontes de financiamento defi-
nidas que não necessitavam de negociações periódicas. Existe um consenso sobre a
interpretação do ano de 1988 como o início de um novo ciclo no sistema de proteção
social brasileiro, em função de inúmeras políticas de segurança social contidas na nova
Constituição. Numa concepção global, o novo quadro legislativo sancionou a universa-
lização de benefícios que, em muitos casos, são interpretados como direitos (RAMOS;
LOBATO, 2004).

Em 1991 o senador Eduardo Suplicy defendeu o Programa de Garantia de Renda
Mínima (PGRM), onde todos os brasileiros residentes no Brasil com idade igual ou
superior a 25 anos, cuja renda mensal bruta fosse menor que, Cr$45.000,00 (em cruzeiros
de abril de 1991)2, em torno de US$140, teriam o direito a um imposto negativo, cerca
de 30% da diferença entre essa quantia e seu nível de renda. Por exemplo, considerando
a taxa de 30% da diferença entre US$140 e o nível de renda, os beneficiários receberiam,
no máximo, US$42, e uma média de US$ 29 mensais.

O PGRM recebeu muitas críticas, entre elas três que foram importantes para as
mudanças que vieram posteriormente nos novos programas sociais. A primeira crítica
foi em relação ao beneficiário ser um indivíduo. Uma pessoa ter a renda baixa não
a exclui de pertencer a uma família rica, por isso, a renda familiar per capita seria o
método mais justo para a outorga do benefício. A segunda crítica vem do fato de o
programa não ter condicionalidades, ou seja, não romper de nenhuma forma o ciclo
de pobreza, dessa forma, o indivíduo estaria sempre dependente do Estado. A terceira
crítica é em relação a como o cálculo para a transferência de renda é feito, mesmo sendo
semelhante ao cálculo do imposto de renda, o programa lida com indivíduos de baixa
renda e é comum a sua participação no trabalho informal ser grande, assim o cálculo não
consegue alcançar os rendimentos da área informal, tornando difícil mensurar quanto
cada indivíduo de fato necessita receber de benefício.

A partir das críticas feitas ao PGRM surgiram outras propostas voltadas para a
diminuição da pobreza. Os programas sociais passaram a incluir como beneficiárias

2Em 2017, esse valor seria cerca de R$ 16,36.
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as famílias. O cálculo do benefício nos programas sociais passou a ser feito a partir
da quantidade de filhos e como uma forma de romper o ciclo de pobreza, os novos
programas incluíam condicionalidades, como por exemplo, frequência escolar, pré natal
para as gestantes, entre outros. A partir dessas características surgiu, o Bolsa Escola.

Em 1995 foi implantado em Campinas e em Brasília, o Bolsa Escola. O objetivo do
programa era pagar uma bolsa às famílias de baixa renda com o intuito de os jovens
e crianças frequentarem a escola. Em 2001, o Bolsa Escola foi implementado como
programa federal pelo então presidente, Fernando Henrique Cardoso. Houve outros
programas para auxiliar as famílias carentes como, o Fome Zero, Bolsa Alimentação,
Programa Auxílio-Gás.

O Programa Fome Zero foi criado em 2003, tinha como objetivo combater à fome,
através de ajuda financeira, construção de restaurantes populares, distribuição de vita-
minas e suplementos alimentares, entre outras formas. O Programa Vale Gás foi criado
em 2001 e era realizado um pagamento nas contas de famílias carentes que estavam
cadastradas no sistema do programa, na época, o valor era de R$15,00 e era depositado
a cada 2 meses. O Programa Bolsa – Alimentação foi criado em 2001, cada membro
atendido recebia o benefício no valor de R$15,00, até o limite de R$45,00 por família.

Em 2003, surge o Programa Bolsa Família (PBF) como medida provisória e em 9 de
janeiro de 2004 tornou-se a Lei Federal 10.836. O programa consiste na unificação dos
programas sociais que já existiam. Esta junção ocorreu após a constatação de coinci-
dências entre as famílias beneficiadas e também, como forma de aumentar a fiscalização
e a transparência, já que haveria um sistema único que controlaria o cadastro de todas
as famílias.

Segundo Soares e Sátyro (2009) a unificação dos programas foi necessária, pois
vivia-se um caos em relação ao controle das famílias que recebiam os benefícios. Como
cada programa tinha sua agência executora e não havia comunicação entre elas, isso
resultava em famílias recebendo todos os benefícios e outras, que também necessitavam
dos benefícios, não recebem nenhum. Essa unificação também auxiliou a transparência e
segurança do cadastro e isso levou ao enfraquecimento do coronelismo. Todas as famílias
beneficiadas têm seu cartão e senha de benefício, o que diminui a possibilidade de
corrupção. Além disso, a família ao receber uma renda regular diminuiu a necessidade de
aceitar favores políticos, dando às famílias maior liberdade de escolher seus governantes.

O objetivo do programa é resolver o problema da pobreza e da grande desigualdade
do brasileiro, reduzindo o custo de oportunidade do investimento das famílias pobres na
educação de seus filhos e, dessa forma, aumentando o grau de escolaridade e reduzindo
a pobreza e a desigualdade nas gerações futuras (CAMARGO, 2008).
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"O Bolsa Família tinha como objetivo contribuir para a inclusão
social de milhões de famílias brasileiras premidas pela miséria,
com alívio imediato de sua situação de pobreza e da fome. Além
disso, também almejava estimular um melhor acompanhamento
do atendimento do público-alvo pelos serviços de saúde e aju-
dar a superar indicadores ainda dramáticos, que marcavam as
trajetórias educacionais das crianças mais pobres: altos índices
de evasão, repetência e defasagem idade-série. Pretendia, assim,
contribuir para a interrupção do ciclo intergeracional de repro-
dução da pobreza."

(CAMPELLO; NERI; 2013, p. 17)

Para elegibilidade no programa, a família deve estar em situação de pobreza ou
extrema pobreza e ser composta por jovens de 0 a 17 anos e gestantes3. Famílias com
renda de até R$85,00 são consideradas em extrema pobreza; famílias pobres têm renda
entre R$85,01 e R$170,003. No caso das famílias pobres só participam aqueles que
possuem gestantes, crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.

O valor recebido por domicílio depende da posição de vulnerabilidade: as Famílias
em extrema pobreza recebem o valor fixo de R$85,00 reais mensais4, as Famílias pobres
e em extrema pobreza que possuem filhos, nutrizes e gestantes recebem o benefício no
valor de R$39,00, podendo acumular até 5 benefícios por mês.

Além disso, para receber o benefício, a família tem que se responsabilizar quanto
a educação e saúde dos jovens e crianças. As condicionalidades do programa são:
matricular as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos na escola, garantir frequência
escolar de, no mínimo, 85% da carga mensal do ano letivo; em caso de gestantes na
família, inscrever-se no pré-natal e comparecer às consultas; para os responsáveis por
crianças menores de 7 anos, deve-se manter o cartão de vacina da criança atualizado
e fazer acompanhamento nutricional. Ressalta-se que o Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome - MDS, juntamente com os Ministérios da Educação e da
Saúde, são os órgãos responsáveis por monitorar o cumprimento das condicionalidades
do programa, cabendo também aos municípios fazer o acompanhamento intersetorial
entre as áreas (saúde, educação e assistência social)(COSTA et al., 2016).

Enquanto o PBF era apenas um projeto, temeu-se pelo fato de ser um programa de
transferência de renda, pois afirmavam que a população de menor renda, não estaria
apta para fazer boas escolhas com seu benefício (CAMPELLO; NERI; 2013). Contra-
pondo esse pensamento, a possibilidade escolher onde investir o dinheiro recebido, na
verdade, trouxe bons resultados, além das famílias usarem o dinheiro “corretamente”
e fazerem planejamento financeiro (CAMPELLO; NERI; 2013), conduziu essas famí-
lias à liberdade política (REGO, 2013). Receberem um benefício em seu nome e em
nível federal, possibilitou as famílias a não dependerem de favores de políticos locais,
diminuindo assim, o coronelismo nas pequenas cidades (REGO, 2013).

3O programa só passou a atender jovens de 16 e 17 anos em 2008, inicialmente o benefício era no
valor de R$30,00. Atualmente, o valor do benefício é de R$46,00 e a família pode acumular até dois
benefícios.

4Valores correspondentes à linha da pobreza de 2016.
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O Programa procura fornecer condições para os filhos das famílias pobres possam,
no futuro, ter uma melhor remuneração, graças ao capital humano adquirido durante
a infância e a adolescência, saindo assim, da condição de pobreza. Mesmo que o prin-
cipal objetivo seja alcançado no longo prazo, logo após sua instauração, já foi possível
mensurar bons resultados para o país, segundo a Organização das Nações Unidas. Por
exemplo, estima-se que o Programa Bolsa Família foi responsável pela diminuição de
cerca de 17% da Mortalidade infantil entre 2004 e 2009 (RASELLA et al., 2013).

7 BOLSA FAMÍLIA E OFERTA DE TRABALHO
Após a implantação do programa, surgiram críticas acerca do efeito que essa trans-

ferência de renda poderia ter sobre a oferta de trabalho, pois acreditava-se que os
membros adultos das famílias beneficiadas passaram a trabalhar menos. Ou seja, esse
tipo de transferência geraria um “efeito-desincentivo” ao trabalho nas famílias (COSTA
et at, 2014).

O relatório do CEDEPLAR (2006), apontou que a taxa de participação no mercado
de trabalho é 3% maior entre os adultos beneficiários, o que sugere que tal efeito de-
sincentivo sobre o trabalho não ocorre. Medeiros et. all. (2007) mostram que as taxas
de participação no mercado de trabalho entre os atendidos e não-atendidos situados
na cauda inferior da distribuição de renda são de 74,5% e 68,3%, respectivamente, re-
sultado que também sugere que o programa tem na verdade um efeito de estimular o
trabalho.

Tavares (2008) afirma que o PBF afeta as decisões de trabalho das mães de duas
formas. O primeiro efeito é o efeito-renda negativo, onde o aumento na renda da família
através do benefício leva as mães a buscarem menos emprego, mas não o suficiente para
gerar um “efeito-preguiça”, que seria o efeito das mães não buscarem emprego por causa
do benefício. Não ocorre um efeito-preguiça, por causa do efeito substituição, como
umas das condicionalidades do PBF é a frequência escolar, as famílias perdem a renda
oriunda do trabalho das crianças e adolescentes, assim, as mães são reinseridas no
mercado de trabalho para compensar a renda perdida. Logo, os dois efeitos atuam em
direções opostas, quando o efeito-renda sobrepõe o efeito-substituição o programa tem
um efeito negativo, caso contrario, um efeito positivo.

Ramos (2012) afirma que o efeito do programa em alterar as decisões em relação
a participar ou não do mercado de trabalho é ambíguo, pois pode-se alterar a inten-
sidade da participação, por exemplo, a quantidade de horas trabalhadas, mas não a
participação em si mesma. Mas ao mesmo tempo, o PBF altera a renda familiar que
pode alterar tanto a participação no mercado de trabalho, quanto a intensidade, fica
em aberto sobre quem a transferência de renda atua.

Cecchini (2013) afirma que os programas de transferência de renda condicionada
não são suficientes para arcar com o déficit da renda das famílias beneficiadas, devido
ao montante repassado ser um valor baixo. Costa et al (2014) fizeram uma análise
utilizando os dados do Censo (2010) do IBGE e o método do Efeito Quantílico do
Tratamento (EQT), usando o estimador proposto por Firpo (2007). Os resultados
mostraram que o programa teve um efeito negativo na oferta de trabalho mais forte
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na zona rural em comparação com a zona urbana, devido às diferenças em relação ao
dinamismo econômico específico em cada região.

Uma das condicionalidades do PBF permitiu a diminuição do trabalho infantil, pois
a frequência escolar é obrigatória, logo, ocorre uma diminuição da oferta de trabalho
para a economia em geral. O que pode acontecer também em casos de crianças que
trabalhavam é que se elas recebiam mais que o PBF transfere, outro membro da família
terá que trabalhar para repor a diferença que terá na renda.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresenta a definição de capital humano, onde é mostrado que entre

educação, produtividade e salário existe uma correlação positiva. Um aumento de
produtividade pode ser obtido de duas formas. Primeiro, a pessoa já pode nascer com
ela, seja através de uma condição financeira melhor que lhe proporcionará educação
e saúde de qualidade, ou através da facilidade em adquirir conhecimento. A segunda
forma é através de conhecimentos e habilidades adquiridos na escola ou num curso
adicional.

Acontece que, no Brasil, nem todos os indivíduos podem ter acesso à escola, em
alguns casos, isso se dá pela existência do ciclo de pobreza, que leva a crianças e jovens
ao trabalho muito cedo, tirando a oportunidade de eles aprenderem a ler, escrever, e
futuramente, acontecerá o mesmo com seus filhos.

É com o objetivo de quebrar esse ciclo de pobreza que surgiram os programas sociais,
em especial, o Programa Bolsa Família, que é importante para a diminuição da desi-
gualdade social e para dar oportunidade às famílias pobres de terem acesso à educação
e saúde.

Contrapondo todos os argumentos negativos acerca do PBF, além de ser essencial,
ele é um investimento para o futuro (CAMARGO, 2006) que custa 0,5% do PIB (IPEA,
2015) e a cada R$1 real gasto por um beneficiário, adiciona R$1,78 no PIB (IPEA, 2013).
Além disso, em 2015, atendia 13,9 milhões de famílias e nenhuma estava abaixo da linha
de pobreza extrema (CAIXA, 2015). Sendo assim, a permanência do PBF e de outros
programas sociais é essencial para o país continuar na caminhada em prol do fim da
pobreza e de todos os males que vem com ela.
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1 INTRODUÇÃO
O objetivo desse trabalho é demonstrar que o surgimento da economia comparti-

lhada foi favorecido fortemente pela criação de mecanismos que reduzissem a assimetria
de informação entre os dois lados do mercado. Isto é, deseja-se demonstrar que em
grande parte foi a partir da formulação de possibilidades de sinalização da parte mais
informada do mercado da sua informação oculta ao lado menos informado que a eco-
nomia compartilhada pode produzir novas formas de intermediação de serviços entre
agentes na economia e, assim, gerar valor.

Para tal, brevemente será apresentada uma revisão de literatura com relação aos
principais conceitos da economia da informação, focando-se, principalmente, nos proble-
mas de seleção adversa e na possibilidade de sinalização. Em seguida, será apresentada
uma breve reflexão sobre como as plataformas da economia compartilhada podem con-
tribuir para mitigar o processo de seleção adversa via sinalização. Por fim, será traçado
um modelo microeconômico que formaliza a importância do processo de sinalização
para o surgimento da economia compartilhada.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Assimetria de Informação

Os dois principais artigos revisitados na revisão de bibliografia sobre assimetria de
informação foram os artigos seminais de Akerlof (1970) e Spence (1973). Basicamente,
nessa parte da pesquisa, desejou-se compreender o arcabouço microeconômico padrão
usado no estudo de como o problema de seleção adversa pode ser mitigado por meio de
sinalizações eficazes.

Akerlof (1970) formalizou a ideia da seleção adversa. Isto é, quando a qualidade de
um bem não é observável pelo consumidor, ele terá que tomar sua decisão de consumo
com base em alguma estatística de mercado, como por exemplo, a média da qualidade
dos bens deste mercado. Naturalmente, essa média acabará por estabelecer um mesmo
preço para todos os bens, independentemente da qualidade específica de cada bem.

No entanto, ainda segundo Akerlof (1970), os ofertantes dos bens de qualidade
superior à média do mercado não estarão contentes com o preço médio e terão incentivos
para se retirar do mercado. Como consequência, a média da qualidade e do preço cairá
ainda mais, fazendo com que novos ofertantes, que ofertam bens de qualidade superior
à nova média, saiam do mercado. Esse processo se repetirá até que somente restem
os ofertantes com bens de baixa qualidade. Assim, os bens de pior qualidade foram
selecionados adversamente.

Spence (1973), por sua vez, indicou que a sinalização pode mitigar o processo de
seleção adversa. O argumento do autor, de forma intuitiva, é que os agentes mais
informados podem ter incentivos para revelar suas informações ocultas por meio de
sinalizações. Essas sinalizações, por sua vez, só serão efetivas em revelar informação
sobre a qualidade de um bem se o custo de emitir uma sinalização for negativamente
correlacionada coma qualidade do bem.

25



Laboratório de Economia: Monografias 2016

É importante ressaltar que Spence (1973) apresenta que a sinalização apenas mitiga
o problema de seleção adversa. Em outras palavras, ainda há ineficiência, pois, como
há um custo de sinalização, o equilíbrio desenvolvido não será tão eficiente como seria
o equilíbrio em que houvesse homogeneidade de informação entre ambos os lados do
mercado. No entanto, como a sinalização deve permitir que o lado menos informado
tenha acesso à informação oculta do lado mais informado, o equilíbrio deve ser mais
eficiente do que o equilíbrio sem essa forma de sinalização.

2.2 ECONOMIA COMPARTILHADA

Na revisão de literatura, não foi encontrada uma definição unificada e que especi-
fique precisamente o que é a economia compartilhada. Inclusive, Juliet Schor (2014)
argumenta que elaborar uma definição sólida e que reflita o uso comum do termo “eco-
nomia compartilhada” é quase impossível. Mais do que isso, em seu artigo, a autora
indica que ao questionar alguns empreendedores do ramo sobre a existência de uma
definição clara, ela recebeu a resposta pragmática de que são as próprias empresas e a
imprensa que acabam por definir quem faz parte ou não da economia compartilhada.

No entanto, Koopman, Mitchell e Thierer (2015), mesmo concordando com a difi-
culdade de chegar a uma definição precisa e única, argumentam que a economia com-
partilhada pode ser pensada como um mercado que unifica redes de indivíduos para
compartilhar ou trocar ativos que estariam ociosos. Essa definição, segundo os auto-
res, engloba todo tipo de bens e serviços compartilhados ou trocados com o intuito de
benefícios monetários ou não monetários.

O mais importante aqui é compreender que, embora possa não existir uma definição
objetiva, há uma estrutura quase que comum entre as diferentes atividades da economia
compartilhada. Isto é, esquematicamente, a economia compartilhada, de uma forma
geral, constrói-se em torno de um grupo que coloca seus ativos ociosos para serem
compartilhados e um grupo que possui disposição a pagar e deseja ter acesso a esses
ativos, estruturando, respectivamente, a oferta e a demanda deste mercado.

No entanto, vale ressaltar que, conforme Wallsten (2015), essa estrutura depende das
plataformas, que atuam exatamente no sentido de conectar os dois lados do mercado
e, assim, promover ganhos de troca. Segundo Koopman, Mitchell e Thierer (2015),
a intermediação via plataformas gera valor por meio de diferentes formas principais,
sendo que uma dessas formas é a capacidade de reduzir problemas de informação entre
oferta e demanda.

3 MODELOS PARA ECONOMIA COMPARTILHADA

3.1 Introdução

O modelo desenvolvido em seguida é aplicado ao mercado de ride service e táxi.
Essa aplicação, embora não seja totalmente necessária, é útil para tornar o modelo
menos abstrato e mais inteligível. No entanto, vale ressaltar que, em tese, esse modelo
pode ser aplicado em análises de outros mercados em que mecanismos de sinalização
favoreceram o desenvolvimento da economia compartilhada.
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3.2 Considerações Iniciais

O modelo desenvolvido em seguida é constituído com base na descrição do problema
do consumidor diante de um mercado em que há os serviços X e Y sendo oferecidos de
modo que o serviço X corresponde ao serviço de ride service e o Y ao de táxi. Inicial-
mente, será apresentado o equilíbrio desenvolvido sem a intermediação das plataformas
da economia compartilhada para o serviço X e, em seguida, o equilíbrio com a ação
dessas plataformas. Por fim, será demonstrado como essas plataformas se rentabilizam
com a mitigação da seleção adversa.

3.2.1 Motoristas

Um motorista i escolhe entre ofertar o serviço X com qualidade xi ou o serviço Y com
qualidade yi. Pode-se considerar que as variáveis xi e yi são definidas apenas para um
determinado intervalo de valores, já que é razoável supor que há tanto um limite inferior
como superior para o nível de qualidade de um serviço. Também pode-se assumir que
ambos esses limites são iguais para os dois serviços, isto é, não deve haver nenhum nível
de qualidade que possa ser atingido por apenas um dos serviços. Portanto, como forma
de simplificação, pode-se assumir que xi ∈[0,1] e yi ∈[0,1].

A estrutura tecnológica utilizada pode ser considerada de tal forma que a função
custo para os serviços X e Y com qualidades xi e yi possam ser dadas por cxi (xi) = xiCx
e por cyi(yi) = yiCy, respectivamente. No caso, Cx e Cy são constantes que refletem
o custo marginal de se produzir uma unidade adicional de qualidade de xi e yi. A
função custo descrita indica que não há custos fixos em relação à provisão da qualidade
do um único serviço e que o custo marginal de se incrementar a qualidade do serviço
é constante. Essas duas suposições podem não ser tão realísticas, mas não devem
provocar implicações nos resultados do modelo.

3.2.2 Consumidores

O consumidor i possui renda exógena de mi a ser gasta em unidade de serviço X ou
Y. Logo, sendo uma cesta de consumo dada por (xi, yi), o seu conjunto de escolha pode
ser descrito por E = {(xi, 0) ou (0, yi)|xi ∈ [0, 1] e yi ∈ [0, 1]}. Sobre o conjunto E, o
consumidor i possui uma estrutura de preferências <i completas, reflexivas, transitivas,
estritamente monótonas e localmente não saciáveis. Ademais, pela própria natureza dos
dois serviços, o consumidor i encara os serviços X e Y como perfeitamente substituíveis.

Por conseguinte, por meio do Teorema de Representação, a estrutura de preferências
<i pode ser representada pela função de utilidade ui(xi, yi) = αixi +βiyi. Os termos αi
e βi são particulares de cada consumidor e dependem das especificidades da estrutura
de preferências <i do consumidor i em relação aos serviços X e Y. De forma razoável,
pode-se supor que αi > 0 e βi > 0.

3.2.3 Equilíbrio

Adiante, será demonstrado como se desenvolve o equilíbrio entre os motoristas e
os consumidores sobre diferentes condições de distribuição de informação. Para isso,
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deve-se considerar que, em todos os casos, tanto os motoristas como os consumidores
são tomadores de preços.

3.3 Simetria de Informação

Considere que os consumidores tem informação perfeita em relação às qualidades
xi e yi dos serviços dos motoristas. Como todos os agentes são tomadores de preços,
o equilíbrio desenvolvido para os preço do serviço do motorista i do serviço X, com
qualidade xi, e Y, com qualidade yi, pode ser dado por pxi(xi) = xiCx e pyi(yi) = yiCy,
respectivamente. Esses preços competitivos resultam em lucro econômico zero para os
motoristas, já que pxi(xi) = cxi(xi) e pyi(yi) = cyi(yi).

Com base nessas funções de preços nas qualidades dos serviços, pode-se definir, pre-
cisamente, a restrição orçamentária do consumidor i. Lembrando-se que o consumidor
deseja consumir, no máximo uma unidade de serviço X ou Y, a restrição orçamentária
pode ser descrita por pxi + pyi ≤ mi ⇔ xiCx + yiCy ≤ mi. Retomando-se a função de
utilidade definida anteriormente por ui(xi, yi) = αixi+βiyi, o problema de maximização
de utilidade do consumidor i pode ser dado por:

maxxi,yi αixi + βiyi sujeito a xiCx + yiCy ≤ mi

Para facilitar a análise, será suposto que não há possibilidade da renda mi ser exce-
dente na aquisição das qualidades, isto é, a renda mi não é suficientemente grande para
que se adquira xi = 1 ou yi = 1 e ainda sobre uma parcela dessa renda. Formalmente,
mi

Cx
≤ 1 e mi

Cy
≤ 1. Como não se admite a escolha de uma combinação entre xi e yi,

deve-se incorporar a restrição de que xiyi = 0. Assim, pode-se resolver o problema de
maximização de utilidade do consumidor i de modo que as demandas por qualidades xi
e yi são dadas por:

xi(Cx, Cy,m) =

{
mi

Cx
se αi

Cx
> βi

Cy

0 se αi

Cx
< βi

Cy

yi(Cx, Cy,m) =

{
mi

Cx
se αi

Cx
< βi

Cy

0 se αi

Cx
> βi

Cy

No caso mais peculiar em que αi

Cx
= βi

Cy
, o consumidor deverá escolher entre

(xi,yi)=( m
Cx

,0) ou (xi,yi )=(0, m
Cy

). Em suma, com simetria de informação tendo uma
renda mi a ser exaurida em um único serviço X ou Y , o consumidor i deve escolher o
tipo do serviço e sua qualidade analisando a relação da sua estrutura de preferências
<i (representada pelas constantes αi e βi) com a estrutura de preços de se obter qua-
lidade nos serviços X ou Y (representada pelos parâmetros Cx ou Cy). Vale ressaltar
também que, para qualquer qualidade xi ou yi, os motoristas terão lucro econômico
zero de modo que os motoristas serão indiferentes em ofertar quaisquer qualidades xi
ou yi, garantindo-se, assim, as qualidades xi ou yi demandadas devem ser atendidas
pelo mercado.
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Como conclusão, assumindo a simetria de informação, verifica-se que os motoristas
de X ou Y irão competir entre si. Isto é, ao demandar um trajeto de transporte, o
consumidor, conforme suas preferências e a relação de preços, tem a possibilidade de se
optar pelo serviço de ride service ou de táxi, já que a natureza dos dois serviços é de
complementaridade perfeita e que deve haver oferta de qualquer qualidade desejada.

3.4 Seleção Adversa

Agora, a ideia é demonstrar o que ocorre quando os consumidores não conseguem
verificar a qualidade do serviço dos motoristas do serviço X mas podem observar a
qualidade do serviço dos motoristas do serviço Y . Portanto, assuma que há assimetria
de informação entre os consumidores e os motoristas do serviço X, ou seja, antes da
definição do contrato de serviço, não é possível, para o consumidor, observar a qualidade
xi do serviço X que será prestado.

De fato, sem ter a informação da qualidade xi, uma forma de o consumidor i pon-
derar a sua esperança de utilidade é considerar E(xi) = x, que é a média da qualidade
dos serviços ofertados pelos motoristas de X no mercado. Assim, o preço desenvol-
vido no equilíbrio para o serviço X não deve ser definido como anteriormente, mas,
sim, por pxi = pxi(x) = xCx, isto é, o preço de um serviço se torna independente da
sua qualidade xi individual, mas depende da qualidade média do mercado. Já o custo
continua a ser definido como era anteriormente, ou seja, cx(xi) = xiCx. Nada se altera
em relação ao serviço Y . Portanto, verifica-se que, com a assimetria de informação, o
preço proveniente de um serviço X se torna independentemente da sua qualidade, mas
o seu custo não. Assim, define-se, que há a possibilidade de o motorista obter lucro
econômico maior que zero, sendo dado por: πi(xi) = xCx− xiCx. Como é observável, a
função lucro, é estritamente decrescente na qualidade xi, isto é, ∂π

∂i
< 0, considerando-

se x constante para decisão de um único motorista. Por conseguinte, esse motorista,
como maximizador de lucro, deve oferecer a menor qualidade xi possível e, tudo o mais
constante, maximizar o seu lucro.

No entanto, esse comportamento será realizado igualmente por todos os motoristas,
o que resultará, inevitavelmente, que a qualidade do serviço X se torna mínima, ou
seja, xi = 0, para todos os ofertantes do serviço X, o que implica em E(xi) = x = 0.
Esse resultado ilustra a ideia de seleção adversa de Akerlof (1970), já que os serviços
de pior qualidade foram selecionados adversamente devido à condição de assimetria de
informação. Nesse sentido, verifica-se que pxi = xiCx = 0. Assim, ao contrário do
que foi concluído no caso de simetria de informação, se há assimetria de informação
com relação à qualidade xi, o serviço X deixa de ser ofertado, pois cada motorista fará
xi = 0. Já que, com xi = 0, o serviço X não oferece utilidade para o consumidor i, a
sua única alternativa é utilizar o serviço Y , que, no caso, não sofreu com o processo de
seleção adversa e, assim, pode oferecer yi > 0.

Esse resultado demonstra que, diante da assimetria de informação, o serviço de ride
service não é viável, bem como seria qualquer serviço que concorresse como substituto
perfeito de outro serviço que não sofresse da mesma assimetria. A ideia é demonstrar,
assim, que a atividade de ride service dependeu do surgimento de mecanismos de si-
nalização da qualidade do serviço a ser prestado para poder competir com o serviço
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de táxi, que, por sua vez, já contava com mecanismos de sinalização garantidos, em
grande parte, por regulamentação estatal. Em seguida, esse argumento é desenvolvido
de forma mais precisa.

3.5 Sinalização

Agora, considere que exista assimetria de informação nos dois serviços X e Y , mas
que, para mitigar o processo de seleção adversa, os motoristas possuem a possibilidade
de sinalizar suas qualidades. Para simplificar a análise, considere que, para ambos os
serviços, há apenas dois níveis de qualidades, isto é, xi ∈ {x1, x2} e yi ∈ {y1, y2}, sendo
x1 < x2 e y1 < y2. Além disso, os motoristas dos serviço X e Y possuem nível de
sinalização de ψx ou ψy, respectivamente.

A função custo dos motoristas deve incorporar, agora, o custo de sinalização. Como
forma de simplificação, os custos de prestar os serviços X e Y podem ser definidos por
cxi(xi, ψxi) = xiCx + sxi(xi, ψxi) e cyi(yi, ψyi) = yiCy + syi(yi, ψyi), respectivamente. Os
termos sxi(xi, ψxi) e syi(yi, ψyi) são os custos de sinalização para os serviços X e Y , que
dependem exatamente da qualidade do serviço e da próprio nível de sinalização de cada
um dos serviços.

Vale ressaltar que as funções de sinalização ψx e ψy são diferentes pelo fato de
que a natureza da sinalização entre os dois serviços é completamente diferente. Como
foi argumentado anteriormente, o serviço de ride service (representado no modelo pelo
serviço X) depende de plataformas privadas para sinalizar a sua qualidade xi, enquanto
que o táxi (representado pelo serviço Y ) utiliza-se de sinalizações garantidas, em grande
parte, por regulamentação estatal. Ademais, é importante frisar que, para efeito de
notação, os níveis de sinalização para os motoristas com qualidades x1, x2, y1 e y2 serão
dados por ψx1, ψx2, ψy1 e ψy2, respectivamente.

A sinalização acaba por representar um custo de eficiência, pois, como o custo se
torna maior ou igual para ambos os serviços, necessariamente, o preço de cada serviço
também deve se tornar maior ou igual em relação à situação de simetria de informação,
considerando os agentes como tomadores de preços. Isto é,

pxi − cxi(xi, ψxi) = 0⇒
pxi = cxi(xi, ψxi)⇒

pxi = xiCx + sxi(xi, ψxi)⇒
pxi > xiCx

Além disso,

pyi − cyi(yi, ψyi) = 0⇒
pyi = cyi(yi, ψyi)⇒

pyi = yiCy + syi(yi, ψyi)⇒
pyi > yiCy

Em um raciocínio semelhante ao apresentado por Spence (1973), a sinalização eficiente,
que é caracterizada por ψ∗x1 6= ψ∗x2, deve surgir quando houver correlação negativa entre
o custo de sinalização e a qualidade do serviço. Isto é, o lucro de um motorista com
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qualidade x1 deve ser maior se produzir sinalização ψx1 do que ψx2 e o lucro do motorista
com x2 deve ser maior com ψx2 do que com ψx1. Ou seja, não é do interesse do motorista
tentar enganar o consumidor por meio da sinalização, já que:

pxi(x2)− cxi(x2, ψ∗x2) > pxi(x2)− cxi(x2, ψ∗x1)
pxi(x1)− cxi(x1, ψ∗x1) > pxi(x1)− cxi(x1, ψ∗x2)

Para o serviço Y , o raciocínio é o mesmo, sendo que ψ∗y1 6= ψ∗y2. Bem como no serviço
X, esse equilíbrio deve surgir quando não for do interesse do motorista mimetizar a sua
qualidade por meio da sinalização, isto se dá por:

pyi(y2)− cyi(y2, ψ∗y2) > pyi(y2)− cyi(y2, ψ∗y1)
pyi(y1)− cyi(y1, ψ∗y1) > pyi(y1)− cyi(y1, ψ∗y2)

Vale ressaltar que, nesse equilíbrio, como os motoristas são tomadores de preços,
quando eles emitem uma sinalização condizente com a qualidade do seu serviço, eles
obtêm lucro econômico nulo. No entanto, se tentarem enganar o consumidor com a
sinalização, devem obter lucro econômico negativo. Naturalmente, o racional para o
motorista é realizar a sinalização de forma condizente com a sua qualidade.

Nesse modelo foi suposto que, xi ∈ {x1, x2} e yi ∈ {y1, y2}, ou seja, que as qualidades
dos serviços possuem apenas dois patamares. No entanto, essa suposição foi realizada
apenas para simplificar a análise. Pode-se generalizar o modelo para incorporar a
possibilidade de outros níveis de qualidade como xi ∈ {x1, . . . , xj} e yi ∈ {yi, . . . , yk}
de modo que, assim, haverá um maior conjunto de possibilidade de sinalizações ψ∗x ∈
{ψ∗x1, . . . , ψ∗xj} e ψ∗y ∈ {ψ∗y1, . . . , ψ∗yk}.

Em suma, conclui-se que ambos os serviços X e Y podem amenizar o processo
de seleção adversa por meio da sinalização se, através dela, for possível produzir um
equilíbrio com uma sinalização eficaz, que, no caso, ocorre se houver correlação negativa
entre o custo de sinalização e a qualidade do serviço prestado. No caso, já era conhecido
que o serviço de táxi possuía um sistema de sinalização, que depende de certa forma
da regulamentação estatal. No entanto, o serviço de ride service não possuía eficazes
mecanismos de sinalização até o surgimento da internet e das plataformas da economia
compartilhada como demonstram Koopman, Thierer, Hobson, Kuiper (2016).

Ou seja, com o surgimento desses mecanismos indicados por Koopman, Thierer,
Hobson, Kuiper (2016), tornou-se possível que os motoristas de ride service se distin-
guissem com relação à qualidade do serviço e, portanto, gerassem o equilíbrio em que
a seleção adversa é mitigada. Isto é, os efeitos drásticos da seleção adversa são ameni-
zados para o ride service e, assim, este serviço pode, de fato, concorrer com o serviço
de táxi, que já possuía mecanismos de sinalização consolidados.

3.6 Intermediação

Nesse modelo de sinalização, apresentado na subseção anterior, foi pressuposto que
o responsável por realizar a sinalização era o próprio motorista. No entanto, tanto
nos serviços de ride service, quanto em outros serviços da economia compartilhada,
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frequentemente, o responsável por realizar a sinalização é a plataforma intermediadora
entre os consumidores e os prestadores de serviço.

Os motoristas do serviço X, para poderem sinalizar a qualidade do seu serviço,
devem contratar um serviço de sinalização, que, para fins de notação, será denominado
como serviço S. Isto é, o motorista i, caso escolha prestar o serviço X, deverá contratar
uma plataforma para sinalizar ψx e, assim, mitigar o processo de seleção adversa e,
portanto, poder de fato competir com o serviço Y .

No entanto, vale indicar que o mercado em que atuam as plataformas da economia
compartilhada ainda é bastante recente e está em franco processo de expansão. Além
disso, também sabe-se que algumas dessas plataformas têm apresentado crescimentos
extraordinários. Assim, pode-se supor que há j plataformas atuando no mercado de
sinalização para o serviço de ride service, sendo que a quantidade j é tal que esse
mercado possa ser considerado como um oligopólio de Cournot.

De fato, em grande parte das cidades do mundo, ainda há poucas plataformas que
intermediam o serviço de ride service. Na maior parte dos casos, há atuação do Uber
com, no máximo alguns poucos concorrentes, como, por exemplo, o Lyft ou o Cabify.
Naturalmente, tudo o mais constante, há a tendência de que novos competidores in-
gressem nesse mercado para desfrutar dos crescimentos extraordinários até que esse
mercado possa se assemelhar ao competitivo. No entanto, nesse modelo, ele será consi-
derado como um oligopólio de Cournot.

Uma plataforma i ∈ {1, 2, . . . , j} oferta a sinalização ψxi para um motorista i com
preço de psi(xi, ψxi) = sxi(xi, ψxi), sendo que sxi(xi, ψxi) ainda corresponde exatamente
à definição anterior. No caso, para que a sinalização seja efetiva, a plataforma deve
garantir que o seu preço da sinalização pago pelo motorista do ride service deve ser
negativamente correlacionado com a qualidade do seu serviço.

O custo de se oferecer o serviço de sinalização de ψxi para um determinado motorista
i pode ser dado, para fins de notação, como csxi(xi, ψxi). Pode-se esperar que, quanto
pior a qualidade xi e maior a demanda por sinalização ψxi do motorista i, maior deve
ser o custo da plataforma para prestar o serviço de sinalização. Portanto, pode-se supor
como hipótese que ∂csxi

∂xi
< 0 e que ∂csxi

∂ψxi
> 0.

Como o mercado em questão é um oligopólio de Cournot, em cada prestação de ser-
viço, as j plataformas devem obter lucro econômico maior que zero. Por conseguinte,
psi(xi, ψxi) = sxi(xi, ψxi) > csxi(ψxi) de modo que o lucro econômico obtido pela plata-
forma i com a venda da sinalização ψxi, representado por πxsi, deve ser maior que zero,
isto é, πxsi(xi, ψxi) = psi(xi, ψxi)− csxi(xi, ψxi) > 0 para toda prestação do serviço S.

À medida que a quantidade j de plataformas no mercado aumentar, menor deve
ser a diferença entre psi(xi, ψxi) e csxi(ψxi). Ou seja, mais próximo esse mercado estará
do caso em que os agentes se comportam integralmente como tomadores de preços e
as plataformas adquirem lucro econômico nulo. Logo, em um raciocínio semelhante ao
desenvolvido por Jahle e Reny (2011), sabe-se que,

limj→∞(psi, ψxi)− csxi(xi, ψxi) = 0

Em suma, a ideia desse modelo de intermediação foi demonstrar que as plataformas
da economia compartilhada podem ser interpretadas como prestadoras do serviço de
sinalização. Ou seja, para mitigar o processo de seleção adversa e conseguir conectar os
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consumidores com disposição a pagar aos ofertantes que desejam compartilhar ativos,
bens ou serviços, as plataformas permitem que os ofertantes sinalizam sua informação
oculta.

Por meio da prestação do serviço de sinalização, as plataformas têm permitido que
novas formas de transações ocorram, dando origem ao mercado da economia compar-
tilhada. Bem como apresentou Koopman, Mitchell e Thierer (2015), as plataformas
da economia compartilhada reduzem a assimetria de informação entre os dois lados
do mercado e, assim, geram valor, pois aumentam a própria disposição a pagar dos
consumidores quanto à quantidade de transações realizadas.

Além de caracterizar as plataformas como prestadoras do serviço de sinalização,
como o equilíbrio desenvolvido, de fato, revela as informações ocultas do lado mais
informado do mercado, pode-se afirmar que as plataformas são, na verdade, prestado-
ras de informação. Isto é, grande parte do serviço de uma plataforma da economia
compartilhada consiste em passar a um consumidor, com disposição a pagar, informa-
ções ocultas sobre diferentes ofertantes com disposição de compartilhar ativos, bens ou
serviços.

4 CONCLUSÃO
O modelo microeconômico apresentado formaliza a ideia de que, anteriormente ao

surgimento de mecanismo de sinalização, a economia compartilhada, como um todo,
tinha dificuldades de concorrer com os setores mais tradicionais, pois ela podia passar
pelo processo de seleção adversa. Semelhante ao que foi apresentado por Akerlof (1970),
no modelo foi verificado que, considerando-se que havia assimetria de informação total
sobre a qualidade do serviço de ride service, conclui-se que não deveria haver oferta
alguma desse serviço.

No entanto, com o surgimento de mecanismos de sinalização, tornou-se possível a
concorrência entre a economia compartilhada e os setores mais tradicionais. Assumindo-
se que os custos de sinalização são negativamente correlacionados com as qualidades
dos serviços, verifica-se que a sinalização mitiga o processo de seleção adversa. Assim,
no modelo, cada consumidor pôde escolher entre os serviços de ride service ou táxi com
base na sua estrutura de preferências e na relação de preços entre os serviços.

Ademais, caracterizou-se as plataformas da economia compartilhada como presta-
doras de serviços de sinalização. Ou seja, indicou-se que essas plataformas contribuem
para o aumento da quantidade e do valor das transações ao conectar oferta e demanda
por meio da revelação da informação oculta do ofertante por meio da sinalização eficaz.

Como o mercado em que atuam as plataformas ainda é recente e há poucas platafor-
mas, foi utilizado o modelo de oligopólio de Cournot, o que garante que as plataformas
obtenham lucro econômico positivo. Esse fator está de acordo com o grande cresci-
mento verificado em algumas plataformas. No entanto, no longo prazo, espera-se que
novas plataformas comecem a atuar nesse mercado, o que deve fazer com que o lucro
econômico tenda a zero.
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1 INTRODUÇÃO
A mobilidade intergeracional é o estudo da mobilidade social entre gerações de

uma família, é importante tanto por questões sociais quanto econômicas. A questão
da mobilidade intergeracional é interdisciplinar e sendo assim, é estudada em ciências
sociais, cognitivas e outras áreas. A transmissão de determinadas características e
condições de uma geração para a outra pode gerar baixa mobilidade intergeracional
devido à desigualdade de oportunidades e de condições e pode fazer com que a classe
social influencie na capacidade dos indivíduos de alcançar seu potencial e/ou de fazer
um uso eficiente dos seus talentos e competências.1

Em Economia, uma forma de estudar a mobilidade social entre gerações é através
da acumulação de Capital Humano, que pode ser feita não somente através da educação
formal, como também através do capital social e do capital cultural e por investimentos
em saúde física e mental. Para que esse processo de acumulação ocorra, são necessários
investimentos, que não se dão de forma igualitária, pois dependem do grau de incentivo
e de restrições, principalmente de renda, impostas aos indivíduos. Essas e outras pos-
síveis condições como, por exemplo, qualidade da educação, níveis de desigualdade na
distribuição de renda e de Capital Humano na família e ambiente social podem levar a
perpetuação de tais desigualdades nesse processo por restringir o acesso as formas de
acumulação de Capital Humano, entre outras coisas, pela classe social, e assim gerar
imobilidade intergeracional.

A literatura econômica sobre o tema busca a resposta de perguntas como: Qual
é o nível de transmissão de vantagens e desvantagens entre as gerações? Quais são
os mecanismos causais subjacentes à transmissão intergeracional do status econômico?
Esses mecanismos são passíveis de políticas públicas de forma a tornar mais justo o
alcance do sucesso econômico? (Bowles e Gintis, 2002)

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre a mobilidade
intergeracional, relacionando-a a acumulação de Capital Humano em suas diversas for-
mas. O trabalho está dividido em seis seções. Além desta introdução, apresenta na
seção dois um resumo sobre a teoria do Capital Humano, que pretende somente contex-
tualizar o leitor sobre as ideias principais e não fazer uma revisão de toda a literatura
sobre teoria, e para tanto se baseia em Ramos (2012). A seção três discorre sobre
a importância do capital social, capital cultural, do desenvolvimento das habilidades
não-cognitivas e das condições da infância para a acumulação de Capital Humano e,
portanto, sobre a influência de tais fatores na transmissão de desigualdade entre ge-
rações. A seção quatro contém uma revisão bibliográfica sobre as vertentes de estudo
da mobilidade intergeracional e as teorias que advém delas. A seção cinco apresenta
questões sobre políticas públicas relacionadas ao tema principal, seus tipos, algumas
aplicações práticas e sugestões encontradas na literatura. E por fim, a seção seis traz
as considerações finais.

1Nas ciências sociais, os estudos sobre a desigualdade de oportunidades referem-se, tipicamente, às
conquistas das qualificações educacionais e das posições sociais (ocupações, classes sociais, etc.) e como
essas realizações estão associadas às características atribuídas. Estudos de desigualdade de condição
estão relacionados com as diferenças de renda ou recompensas diferenciais no mercado de trabalho ou
no sistema distributivo maior, incluindo o estado de bem-estar. (BREEN E JONSSON, 2005)
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2 TEORIA DO CAPITAL HUMANO
O Capital Humano é composto por características e habilidades dos indivíduos,

natas ou adquiridas por meio de educação, treinamento e experiência, que contribuem
para a realização de atividades no processo produtivo. Cuidados médicos também são
incorporados ao investimento em Capital Humano como forma de manutenção.

A Teoria do Capital Humano é a teoria econômica que vincula os esforços em ad-
quirir e preservar o Capital Humano ao desenvolvimento econômico por aumento da
produtividade e por meio dessa abordagem explica temas como os diferenciais e a de-
terminação de salários, questões acerca da distribuição de renda, entre outros.

A partir da Teoria do Capital Humano, é possível para a Economia ter uma vi-
são mais ampla do capital, vendo-o não só como capital físico, mas incorporando o
incremento de determinadas características do trabalhador também como expansão de
capital. (SAUL, 2004)

Antes do surgimento da teoria, essa relação já havia sido feita. Adam Smith (1723-
1790) em sua obra Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das
Nações (1776) menciona que maiores investimentos na formação e educação do traba-
lhador provavelmente levariam a salários superiores, mas a principal causa do aumento
de produtividade destacada na obra é a divisão do trabalho. Para Malthus (1776-1834)
e Nassau W. Senior (1790-1864) a educação impulsionaria indiretamente o crescimento
econômico por meio de, entre outros fatores, uma menor taxa de crescimento popu-
lacional. John Stuart Mill (1806-1873) defendia a importância da educação para os
trabalhadores e para a sociedade. Marx (1818-1883) também ressalta o impacto da
educação em processos econômicos e sociais. Marshall (1842-1924) aponta a educação
como propulsora do desenvolvimento e faz a análise de outras situações com base nessa
indicação.

Porém, o contexto2 cada vez mais exigia uma incorporação do investimento na
produtividade do trabalho na dinâmica do capital. (SAUL, 2004) Apesar da relação
preexistente, somente nos anos 60, com os trabalhos de Theodore Schultz (1902-1998)
e Gary Becker (1930-2014)3 a variável educação adquire relevância nos modelos de
desenvolvimento econômico do paradigma neoclássico.

A teoria está inserida na estrutura da remuneração dos fatores, dentro do contexto da
matriz teórica neoclássica, em que a produtividade determina os salários. A teorização
econômica não estuda as habilidades natas dos indivíduos, mas sim as adquiridas4, que
requerem um esforço intencional na sua incorporação, esforço que pode ser analisado
economicamente em termos de custos e benefícios. Dado que a incorporação de Capital
Humano eleva a produtividade e as firmas compensam maior produtividade por meio
de maiores salários, as alternativas são incorrer ou não em custos que gerariam receita
futuramente.

2As revoluções tecnológicas, principalmente as ocorridas após a segunda Guerra Mundial, como a
"cibernética"mudaram a estrutura do mercado de trabalho e das atividades produtivas em geral o que
motivou uma reavaliação da produtividade do trabalho nas atividades econômicas.

3Gary Becker e Theodore Schultz foram condecorados com o Premio Nobel de Economia (1992 e
1979, respectivamente).

4A dificuldade de separação entre tais características será discutida em outra seção.

37



Laboratório de Economia: Monografias 2016

2.1 Particularidades

São assumidas algumas definições no marco teórico apresentado, Ramos (2012) des-
taca as consideradas mais importantes.

i. As características da oferta (naturais ou adquiridas) determinam a produtividade.
Não são incluídas características da demanda à análise.

ii. Há uma continuidade na tradução do incremento em educação em incremento
na produtividade, ou seja, não são incorporadas à análise situações em que é preciso
finalizar um curso, por exemplo, para obter ganhos salariais.

iii. Incorpora os princípios neoclássicos da conduta maximizadora do indivíduo, a
teoria supõe que ele investe em "si mesmo"seguindo os mesmos princípios de viabilidade
que utilizaria para outro capital.

iv. O Capital Humano adquirido não pode ser separado do indivíduo, apesar de ser
tratado como um processo de investimento qualquer. Essa peculiaridade é de crucial
importância tanto pelas suas implicações teóricas como nas decisões de investimento e
formulação de políticas públicas.

v. Como já mencionado, o Capital Humano não é composto somente por educa-
ção formal, mas também por experiência, formação e reciclagem dos conhecimentos
profissionais, e até mesmo saúde.

vi. O entorno familiar, principalmente na primeira infância, influencia a formação
do Capital Humano.

vii. O entorno social também influencia tal formação, não só de um ponto de vista
estritamente econômico, mas também em valores, gostos, comportamento, etc, e poderá
gerar impacto ainda na forma de inserção futura no mercado de trabalho.

viii. O Capital Humano pode sofrer decréscimos, seja por meio da perda de habili-
dades e conhecimentos por falta de uso, ou por se tornar obsoleto, dadas mudanças no
ambiente.

ix. O horizonte de tempo nos quais serão colhidos os benefícios do investimento
em Capital Humano tem importância na análise da viabilidade do mesmo, o que torna
economicamente mais racional investir na juventude.

2.2 Classificação do Capital Humano

Na teoria do Capital Humano, geralmente se subdivide o mesmo em Capital Humano
geral e específico, quem têm relação entre si.

O Capital Humano Geral, também conhecido como formação geral, está relacionado
às habilidades e requisitos técnicos e sociais que permitem ou auxiliam a execução de
quase todas as atividades, como por exemplo, alfabetização e operações matemáticas
básicas ou hábitos relacionados à socialização. (RAMOS, 2012)

O capital humano específico, também conhecido como formação específica, permite
ou auxilia a execução de uma atividade ou mesmo pode estar associado a uma firma
específica. Existem muitos graus de especificidade. Um funcionário ao ser contratado
por uma firma necessita de conhecimentos acerca da tecnologia e processos da mesma,
e adquirirá conhecimento sobre as normas internas do ambiente de trabalho. (RAMOS,
2012)
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O Capital Humano geral é quase sempre um pré-requisito para adquirir Capital
Humano específico, uma ligação bem intuitiva. A capacidade de adquirir ambos decresce
com o decorrer dos anos, fato que tem muitas implicações na adoção principalmente de
políticas públicas.

2.3 A Equação Minceriana de Salários

O modelo salarial de Jacob Mincer (1922-2006) de 1974 é utilizado para estimar
retornos da educação, da sua qualidade, da experiência, entre outros. Mincer formulou
uma equação que seria dependente de fatores associados à experiência e escolaridade e
possivelmente de outros atributos, como sexo ou raça, por exemplo. Assim, permitiu
o cálculo/estimação da taxa interna de retorno da educação (taxa de desconto que
equaliza o custo e o ganho esperado de se investir em educação.), pela identificação dos
custos de educação e rendimentos do trabalho.

O modelo econométrico de regressão típico decorrente da equação minceriana é

ln(w) = β0 + β1educ+ β2exp+ β3exp
2 + γ′x+ ε

onde w é o salário recebido pelo indivíduo, educ é a sua escolaridade, geralmente
medida por anos de estudo, exp é sua experiência, geralmente aproximada pelo idade do
indivíduo, x é um vetor de características observáveis do indivíduo, como raça, gênero,
região, etc e ε é um erro estocástico. (NERI, 2001)

Através da equação minceriana é possível também fazer outras especulações teóricas.
Por exemplo, caso se queira verificar a hipótese de que o retorno da educação não é
uniforme, ou seja, varia em função da etapa ou ciclo escolar, ou se a finalização de um
ciclo produz um salto nos retornos, é possível calcular os retornos específicos de cada ano
de estudo mediante variáveis dummies5 . Entretanto, deve-se ter alguns cuidados em
relação à interpretação quando a variação explicada pela equação é reduzida. Também
na escolha das variáveis a serem incluídas, deve-se buscar sempre embasamento teórico.

Em relação à variável educação, deve-se atentar a possibilidade de endogeneidade6 e
a respeito da medição da educação, pois normalmente se tomam anos de estudos, pois
estamos em um mundo de informação imperfeita, já que são de fácil medição, mas a
qualidade da educação e o fato de que o fator de interesse é o aumento de produtividade
e não a escolaridade em si não são considerados e como um ano de estudo pode produzir
graus muito diferentes de capacidades adquiridas, não pode ser visto como uma unidade
de medida exata, sendo assim, fica em aberto a questão da qualidade do Capital Humano
e sua real influência.

Características não observadas, relacionadas ao contexto familiar e social podem ter
efeitos na acumulação de Capital Humano e na distribuição salarial, portanto devem ser
considerados, e os dados referentes aos possíveis salários dos que estão em desemprego
involuntário também.

5Variáveis binárias que são incorporadas num modelo de regressão para dar conta de um desloca-
mento do intercepto como resultado de algum fator qualitativo. São chamadas de variáveis binárias
de intercepto ou, simplesmente, variáveis dummy de intercepto.

6Quando endogeneidade ocorre a relação de causa-efeito não é explícita, pois não se sabe em que
direção estão a causa e o efeito.
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É possível observar certa circularidade na relação entre Teoria do Capital Humano
e a equação de salários. A teoria diz que o diferencial de salários propiciados pela ele-
vação da educação será determinante na "viabilidade"do projeto, ou seja, os salários
determinam a educação. Porém, na equação de salários a educação a determina, por-
tanto não é visível em que sentido se dá a relação. Algo parecido acontece em relação
às horas trabalhadas, que são geralmente a unidade de medida temporal utilizada. Elas
podem ter relação com a educação, onde a ampliação da mesma poderia dar uma maior
liberdade para a escolha da quantidade de horas a serem trabalhadas, não podendo
assim ser considerada uma variável independente da educação e do salário.

A equação minceriana assume uma hipótese implícita que talvez nem sempre seja
satisfeita, que é a que não se trabalha enquanto se estuda e vice versa, portanto a
possibilidade e suas implicações não são tratadas. Há modelos mais recentes que buscam
tratar disso. (RAMOS, 2012)

2.4 A Combinação Entre Estudos e Trabalho

Essa combinação pode ter impactos na acumulação de Capital Humano, o tipo de
Capital Humano e sobre a transição ao mundo do trabalho. De alguns casos é possí-
vel inferir uma relação negativa, de que trabalhar durante os estudos comprometerá a
absorção do Capital Humano Geral nesse período de tempo, mas é necessário também
considerar que a realização de determinadas atividades podem contribuir para a acumu-
lação de Capital Humano Específico, principalmente quando têm relação com objeto de
estudo, mas mesmo o contato com valores e códigos do mundo do trabalho pode tornar
a transição final para o mesmo mais suave. Sendo assim, o resultado dessa combinação
dependerá do contexto, a relação pode ser benéfica ou não dependendo das atividades
do presente e da que se pretende exercer no futuro. (RAMOS, 2012)

2.5 Considerações Finais Sobre a Teoria

Em geral há uma correlação positiva entre anos e estudos e/ou diploma a maiores
salários e sobre esse ponto não existem grandes polêmicas. É possível questionar a
fundamentação teórica, o grau de contribuição da variável educação na geração de pro-
dutividade e na explicação da variabilidade nos rendimentos do trabalho, entre outras
coisas, mas não a correlação. Utilizando essa correlação para estabelecer a associação
entre capacidade cognitiva que gera produtividade e assim aumento de salários, a Teoria
do Capital Humano é hoje um campo de economia muito consolidado. Devido a sua
importância, tem influência em várias discussões como distribuição de renda, combate
à pobreza e crescimento econômico e até mesmo os críticos aceitam algumas políticas
advindas do modelo. A teoria não é isenta de fragilidades, mas tem embasamento es-
tatístico. Deve-se ter em mente que a teoria não trata alguns assuntos que influenciam
discussões que está pautando, mas que não tem relação com a produtividade, como por
exemplo, a discriminação e segmentação. (RAMOS, 2012)
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3 ACUMULAÇÃO DE CAPITAL HUMANO
O investimento em capital humano é muitas vezes equiparado a investimentos mo-

netários em educação e particularmente no ensino superior, mas também significa in-
vestimentos na saúde física das crianças, bem como investimentos em sua saúde mental
e desenvolvimento social. (CORAK, 2013)

Além do investimento em educação formal, há diversas formas pelas quais é possível
adquirir capital humano, por exemplo, pelo meio em que se está inserido e influências
interpessoais, que determinam o contato (ou a falta dele) com os capitais social e cultural
valorizados socialmente, e diferenças que em partes podem ser afetadas pela transmissão
de traços de personalidade através da convivência e pelas condições da mãe na gravidez
e cuidados e o ambiente da infância.

3.1 Capital Social e Capital Cultural

Segundo Dinda (2008):

Cultural capital knows how to achieve one’s goals and social capital knows
people who could help one to do so. Social and cultural capitals gain their
value because people with status recognize the value of each other’s capital,
so even though individuals utilize these capitals and they have collective
effects.(2008, p. 2024)

Muitos autores foram responsáveis pelo desenvolvimento do conceito de Capital
Social (Bourdieu (1980, 1986); Coleman, (1988, 1990); Putnam, (2000); Putnam et al.,
(1993); Fukuyama, (1995)). O Capital Social pode ser visto, em suma, no sentido de
um comportamento estabelecido socialmente, como normas que seguidas em conjunto
geram bem-estar, por exemplo, quando se torna normal fazer “favores” a outras pessoas
e já se espera que sempre façam em troca, mas todos os favores não são retribuídos
instantaneamente, de forma a gerar “créditos” que nunca se cancelam. Mas o termo
também é usado para nomear o conjunto de relações sociais que fornecem informação
que facilitam a ação (COLEMAN, 1988), aqui é interessante mencionar o segundo caso.

Esse Capital Social pode estar ligado apenas indiretamente à educação. Muitos
estudos analisam o papel do Capital Social em questão no capital humano, a relação
de causa e efeito não está explícita, pois assim como a educação é uma forma de gerar
capital social, o capital social também contribui para o capital humano, por meio de
um acesso mais natural a determinadas informações, networks que possibilitam ter mais
oportunidades ao alcance, por facilitar que o capital humano dos pais seja transmitido
aos filhos e assim por diante.

Essa ideia leva à percepção de que o acesso ao Capital Social depende de um con-
texto, e de que indivíduos que não estiverem inseridos no mesmo podem não ter acesso
a essas relações sociais, que portanto trariam uma “vantagem” para os que têm sobre
os que não têm tal acesso.

Circunstâncias onde somente pessoas com altos níveis educacionais têm acesso a mais
capital social podem levar a um quadro de o que poderia se chamar de “capital anti-
social”, com networks fechadas que privilegiam somente interesses pessoais e incentivam
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competição e não cooperação, diferentemente da ideia de capital social que integra,
ajudando, entre outras coisas, no desenvolvimento econômico de uma região como um
todo. (DINDA, 2008)

O Capital Cultural, conceito inicialmente desenvolvido por Pierre Bourdieu e Jean-
Claude Passeron(1979[1964]), atualmente assume diversas definições de acordo com o
contexto teórico em que é inserido. Segundo Lamont e Lareau (1988), uma leitura
cuidadosa dos trabalhos sobre capital cultural dos autores sugere que eles agrupam di-
versos tipos de atitudes culturais no conceito, como determinadas preferências, atitudes,
credenciais e comportamentos valorizados socialmente, ou até mesmo bens materiais,
e que o conceito tem diferentes papéis nos vários trabalhos. Ao relacioná-lo ao estudo
do Capital Humano, pode ser destacado o seu papel na transmissão da posição socioe-
conômica para as gerações futuras, que pode ocorrer, entre outras formas, também por
meio da maior vantagem de quem o possui em acumular Capital Humano.

Os sinais culturais compartilhados que compõem o Capital Cultural trazem maior
facilidade no ambiente escolar, e consequentemente profissional, aos que vivem em um
meio socioeconômico que transmite tais sinais valorizados. Estudos empíricos, como por
exemplo DiMaggio (1982); DiMaggio and Ostrower, (1990); Kalmijn and Kraaykamp
(1996) e Teachman (1987) que analisam a relação entre Capital Cultural e rendimento
escolar, encontram que aquele afeta este positivamente de forma significante. O de
DiMaggio (1982), um dos primeiros, mostra que o envolvimento em atividades que
ampliam o capital cultural está positivamente relacionado as notas no ensino médio.

Ao analisar esses fatores, fica evidente que o Capital Humano da família e de todos
que fazem parte do contexto socioeconômico e, por conseguinte, os outros capitais men-
cionados, afetam o retorno final da educação formal, mas não só isso, afetam também
outros elementos que contribuem para a acumulação de Capital Humano. A influência
se dá de várias maneiras, um ambiente familiar favorável em relação a conhecimentos,
domínio de idiomas, gostos, preocupações, formas de socialização e valores, por exem-
plo, provavelmente está correlacionado com a frequência a outros ambientes, inclusive
o escolar, com pessoas com características semelhantes, o que influenciará o desenvolvi-
mento de tais características no indivíduo, o que no caso do ambiente escolar também
pode ser um indicador da qualidade da educação formal, e pode acarretar em todas as
vantagens já mencionadas para o mesmo. (RAMOS, 2012)

3.2 Primeira Infância

Além da influencia do entorno social e cultural no Capital Humano, há ainda outro
meio pelo qual a condição socioeconômica da família o influencia. A importância das
condições dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento e resultados futuros pode
ser verificada ao analisar as diferenças entre os grupos menos e mais favorecidos. A
neurociência do desenvolvimento mostra como as primeiras experiências biológicas e
psicossociais afetam o desenvolvimento do cérebro. Segundo Walker et al. (2011)

In a 2007 Series in The Lancet we estimated that more than 200 million
children younger than 5 years from low-income and middle-income coun-
tries were not attaining their developmental potential, primarily because
of poverty, nutritional deficiencies, and inadequate learning opportunities.
(WALKER, 2011, p. 1325)
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Walker et al. (2011) busca fatores que podem comprometer o desenvolvimento de
crianças, são encontradas evidências de que alguns riscos associados à pobreza têm
impacto: falta de estimulação ou estresse excessivo estão relacionados à eficiência do
processo cognitivo, a influência pode acontecer antes mesmo do nascimento, apesar de
ter poucos estudos sobre o assunto. Há também evidências de que a nutrição durante
a gravidez pode ter efeitos de longo prazo na saúde mental. Alguns dos experimentos
mostram que crianças cujas mães ingeriram determinados nutrientes durante a gravidez
obtiveram melhores quocientes de inteligência (QI) e funções motoras em relação a um
grupo de controle. Foram também fortalecidos os indícios dos benefícios da amamenta-
ção para o desenvolvimento e resultados educacionais, e o ganho de peso nos primeiros
meses após o nascimento relacionado com o aumento da escolaridade e inversamente
relacionado com desempenho escolar ruim. Uma boa alimentação nos três primeiros
anos de vida também é associada a maiores salários por hora. Todos esses resultados
destacam a importância de uma boa nutrição no início da vida.

Walker et al. (2011) também destaca a relação entre algumas doenças infeccio-
sas na infância e o desempenho intelectual, porém como as pesquisas são poucas, são
frequentemente insuficientes para serem conclusivas.

São mencionados pelos autores fatores psicossociais que facilitam o desenvolvimento
cognitivo na primeira infância, como oportunidade de contato com coisas que propor-
cionem linguagem apropriada para a idade e desenvolvam a habilidade de resolver pro-
blemas e que facilitam o desenvolvimento social-emocional como interações positivas
emocionalmente, responsabilidade, sensibilidade com a criança e também evitar puni-
ção física rigorosa. A falta de tais oportunidades e interações afeta o desenvolvimento
potencial da criança. Fatores que podem causar depressão materna como pobreza,
baixa educação, alto nível de estresse, falta de empoderamento e pouco apoio social já
afetam o desenvolvimento da criança, portanto casos de depressão materna o afetam
direta e indiretamente.

Os autores também destacam os efeitos da exposição à violência social, indicada
como particularmente comum em países de baixa e média renda, que gera insegurança
nas relações e problemas no comportamento, podendo resultar em rompimento na estru-
tura familiar e de suas funções e cuidados e reduzir a habilidade da criança de controlar
suas emoções.

Por fim, são ressaltados os ganhos associados a uma maior educação da mãe, tal
como riscos mais baixos de depressão, estado nutricional da criança e melhor qualidade
no ambiente em que é criada, por meio de um maior conhecimento sobre o desenvolvi-
mento da criança, por proporcionar ambientes mais estimulantes, mais sensibilidade às
diferenças nas trajetórias individuais e possibilitar maiores pretensões educacionais aos
filhos. (WALKER et al., 2011)

Tong, Baghurst, Vimpani e Mcmichael (2007, p. 286) obtém conclusões similares
a algumas achadas no relatório acima, que associam características socioeconômicas às
habilidades cognitivas de crianças:
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In this cohort of children, socioeconomic position, maternal IQ, and the
quality of home environment were consistently associated with cognitive de-
velopment, even after adjustment for a wide range of confounders. Our re-
sults indicate that the three measures of socioeconomic characteristics have
an independent impact on childhood cognitive development. In general, the
higher the occupational prestige and maternal IQ and the better the home
environment, the higher the children’s cognitive function.

Portanto, há evidência que apoia a ideia de que a qualidade do ambiente da criança
na primeira infância tem um papel importante no desenvolvimento do cérebro e na saúde
na infância e futuramente, sendo assim tem muita influência em suas futuras realiza-
ções educacionais, econômicas e sociais. (NAJMAN, AIRD, BOR, O’CALLAGHAN,
WILLIAMS e SHUTTLEWOOD, 2004)

3.3 Habilidades Não-Cognitivas

Algumas características que não são tão intuitivamente ligadas ao Capital Humano
foram citadas anteriormente, como habilidade de controlar emoções e desenvolvimento
social-emocional. Elas fazem parte de um grande conjunto de características deno-
minadas habilidades não-cognitivas, que incluem disciplina, auto-controle, respeito às
normas, capacidade de trabalhar em equipe, auto-apreciação, capacidade de organiza-
ção, liderança, reconhecimento das hierarquias, predisposição a interagir com outras
pessoas, respeito à diversidade, perseverança, entre outras. Também são denominadas
habilidades socioemocionais ou habilidades sociais, mas algumas vezes são termos pre-
teridos por serem próximos de uma linguagem de livros de autoajuda, o que pode levar
a um preconceito. (RAMOS, 2016)

Como já mencionado, muitas vezes o Capital Humano é medido pela educação
formal, porém, é perceptível que a acumulação do mesmo envolve vários outros fatores,
sendo o contexto familiar uma variável fundamental. Ainda mais difícil que definir
o que compõe o estoque de Capital Humano de um indivíduo é encontrar meios de
mensurá-lo. Por esse motivo a educação formal é frequentemente a escolhida.

Dentre os elementos muitas vezes omitidos na mensuração do Capital Humano,
além dos que fazem variar o acesso a diversas oportunidades, inclusive a de alcançar o
potencial cognitivo, também estão incluídas as habilidades não-cognitivas.

Muitos comportamentos sociais e resultados como os de escolaridade, emprego, es-
colha da profissão e experiência profissional são influenciados não somente pelas ha-
bilidades cognitivas, mas também pelas não-cognitivas. Portanto, as habilidades não-
cognitivas são importantes e para alguns propósitos podem ser ainda mais importantes
que a das cognitivas. Além de afetar as dotações e preferências das pessoas, elas afe-
tam a eficiência da produção do Capital Humano e a produtividade do trabalhador de
forma a ter efeito direto nos salários. (HECKMAN, STIXRUD e URZUA, 2006) As
habilidades não-cognitivas adquiriram relevância em pesquisas em Economia somente
na década passada. Sua importância atualmente é reconhecida, porém tal tema sus-
cita muitos desafios para pesquisas analíticas e principalmente empíricas. A amplitude
do significado da expressão dificulta sua mensuração empiricamente, tanto no acesso a
dados quanto na possibilidade de generalização de resultados.
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A análise das habilidades não-cognitivas suscita ainda várias outras questões, como
qual seria a importância da família, do sistema escolar e do ambiente social na acumu-
lação das mesmas? Como e em que etapa da vida são adquiridas? Qual é o grau de
liberdade para sua modificação em diversos períodos da vida? São elas correlacionadas
às habilidades cognitivas? Investigar e determinar tais respostas é importante para que
se obtenha resultados que auxiliem o desenho de políticas públicas e ações dos próprios
empregadores. A busca de correlações pode ser um fator relevante em amenizar tais
dificuldades de mensuração e definição, pois em um cenário em que ambas estão rela-
cionadas, seria possível se preocupar somente com as habilidades cognitivas, buscando
através delas as não-cognitivas indiretamente, por meio de “sinais”. (RAMOS, 2016)

Segundo Bowles e Gintis (1976) citados por Heckman e Rubinstein (2001, p. 146)
“Perseverance, dependability, and consistency are the most important predictors of gra-
des in school”. Segundo Heckman e Rubinstein (2001)

Both types of skill are valued in the market and affect schooling choices.
Our finding challenges the conventional signaling literature, which assumes
a single skill. It also demonstrates the folly of a psychometrically orien-
ted educational evaluation policy that assumes cognitive skills to be all that
matter.[...] Current systems of evaluating educational reforms are based
on changes in scores on cognitive tests. These tests capture only one of
the many skills required for a successful life (see Heckman, 1999). A more
comprehensive evaluation of educational systems would account for their ef-
fects on producing the noncognitive traits that are also valued in the market.
There is substantial evidence that mentoring and motivational programs ori-
ented toward disadvantaged teenagers are effective. Much of the effectiveness
of early-childhood interventions comes in boosting noncognitive skills and in
fostering motivation (see Heckman [2000] for a comprehensive review of the
literature). (HECKMAN E RUBINSTEIN, 2001, p. 146, 148)

Heckman e Rubinstein (2001) argumentam então que há então, uma valorização
aquém da necessária das habilidades não-cognitivas e dada sua importância, é preciso
que seja reconhecido que devem haver mais medidas, no sistema escolar e onde mais
for possível, que incentivem esse tipo de habilidade. As pesquisas relacionadas às ha-
bilidades não-cognitivas buscam averiguar também como elas produzem retornos no
mercado de trabalho e a importância dos diferentes tipos de habilidades das pessoas
no mesmo. Sendo assim, é uma importante ferramenta para entender as diferenças dos
resultados individuais nesse ambiente. Inclui assim trabalhos que investigam o papel
das habilidades não-cognitivas em explicar a posição dos grupos sub-representados. O
trabalho nesse campo voltado à questão racial e de gênero sugere que parte dos gaps
salariais observados podem ser explicados por variações em habilidades não-cognitivas.
(BAS TER WEEL, 2008)

4 A MOBILIDADE INTERGERACIONAL
Para os economistas a mobilidade social refere-se a transição ou às oportunidades de

transição entre diferentes grupos de renda, com ênfase particular na medida em que as
rendas das crianças estão correlacionadas com as dos pais. A mobilidade social também
pode ser considerada ao longo da vida (mobilidade intrageracional) ou entre gerações
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de uma família (mobilidade intergeracional). O que está acontecendo com a mobilidade
social é importante tanto por razões econômicas quanto sociais. A capacidade dos in-
divíduos de ascender socioeconomicamente será prejudicada se a classe social ou outras
barreiras os impedirem de fazerem o melhor uso dos seus talentos e competências. A
falta de mobilidade social pode implicar desigualdade de oportunidades e a desigual-
dade de oportunidades poderá afetar até mesmo a performance econômica do país.
(DELORENZI e REED, 2005) As formas pelas quais é possível adquirir Capital Hu-
mano são também meios pelos quais as desvantagens econômicas podem influenciar na
sua acumulação, o que tem um papel importante em definir a mobilidade intergeracio-
nal. Artigos da área da medicina buscam demonstrar as relações entre as desigualdades
de condições na infância e seus efeitos no desenvolvimento do cérebro e consequências
até mesmo para as próximas gerações, como encontrado em Walker et al. (2011)

Accumulated developmental deficits in early childhood place children on a
lower lifetime trajectory with negative implications for adult cognitive and
psychological functioning, educational attainment, and subsequent income,
thus contributing to continued inequalities in the next generation. (WAL-
KER, 2011, p. 1334)

E também em Najman et al. (2004)

Child IQ shows a high level of continuity into adulthood. Mental health pro-
blems in children also have a high level of continuity into adulthood. Con-
tinuity of IQ and mental health over the life course is not surprising given
that both dimensions of development have a biological and environmental
basis.[...] Socioeconomic disadvantage in its various forms in the foetal and
early childhood period creates a group of children who have a reduced ca-
pacity to benefit from the health and economic advances experienced by the
rest of the population. When these children become adults they will similarly
be more likely to transmit their inherited and learnt health disadvantages to
their own children. (NAJMAN, 2004, p. 3,10)

O tema é estudado em ciências cognitivas, ciências sociais e etc. pois as dimensões
que o envolvem são interdisciplinares.

No que diz respeito ao investimento em Capital Humano, a condição socioeconômica
pode influenciar não só pela quantidade de recursos disponíveis, mas também por meio
de prioridades e perspectivas. Há motivos para acreditar que o contexto social e cultural
influencia a percepção de que a educação é um meio para atingir bem estar, o que
interfere nas perspectivas e decisões para o futuro dos indivíduos, mas há um medo
tanto por questões morais quanto políticas em supor isso, pois pode parecer que é uma
tentativa de culpar o pobre pelo seu destino, mas é possível suscitar tal possibilidade
sem sugerir isso, como explica Vaisey (2010)

If we leave aside unnecessary ideas about “dated” approaches to culture,
we might find it unsurprising that those who grow up poor are—on ave-
rage—different from the nonpoor in how they conceive of education and that
these conceptions might—on average—motivate them to pursue life stra-
tegies that are locally adaptive but globally disadvantageous (see Sanchez-
Jankowski 2008). (VAISEY, 2010, p. 22)

Em Economia são encontrados muitos estudos, como por exemplo, Becker e Tomes
(1979; 1986), Goldberger (1989), Solon (1992; 1999; 2004) Mulligan (1996; 1997; 1999),
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Cameron e Heckman (1998; 1999) e Han and Mulligan (2001). Esses e outros estudos
buscam entender a mobilidade socioeconômica e a transmissão da desigualdade entre
gerações, além de analisar as consequências mencionadas acima, também procuram
todas pelas quais essa transmissão ocorre e tentam estimar o peso de cada uma delas,
usando diferentes métodos e modelos para descobrir quais são relevantes e quais são
injustas para que políticas sejam formuladas com a intenção de evitar tal ciclo.

Segundo Piketty (1998), durante grande parte dos séculos XIX e XX, uma contro-
vérsia ideológica entre a teoria liberal e a teoria Marxista dominou a área. De acordo
com a teoria liberal, as taxas de mobilidade social e igualdade de oportunidades seriam
crescentes devido ao aperfeiçoamento da racionalidade técnica e econômica. Segundo a
teoria marxista acontece o oposto, as sociedades capitalistas seriam caracterizadas pela
reprodução de classes, com a classe trabalhadora sendo explorada pelos capitalistas de
geração em geração. Mas em sua forma mais extrema, o conflito entre tais teorias não
é mais o foco da pesquisa sobre mobilidade entre gerações.

A comparação entre os Estados Unidos e países europeus sempre teve papel central
na questão da mobilidade social e apesar da crença de que os EUA tinha uma alta
taxa de mobilidade social, estudos empíricos e comparativos como Shavit e Blossfeld
(1993) mostraram que houve grande inércia tanto ao longo do tempo como entre países
nas taxas de mobilidade social e educacional, pelo menos desde a Segunda Guerra
Mundial. Com o desenvolvimento de dados em painel com variáveis econômicas que
abrangem várias gerações, economistas começaram a medir a mobilidade intergeracional
e o consenso relativo ao fim do século XX foi que as taxas eram bem similares nos países
desenvolvidos e também não variavam muito com o tempo. (PIKETTY, 1998)

“In the Nordic countries, where overall child poverty rates are noticeably lower, it
is also the case that a disproportionate fraction of low income children become low
income adults.” (CORAK 2006, p.4) Crianças de pais favorecidos em geral recebem
mais e melhor escolaridade e se beneficiam de heranças materiais e culturais. Portanto,
parece seguro concluir que a transmissão intergeracional do status econômico é explicada
por uma coleção heterogênea de mecanismos, incluindo a transmissão de habilidades
cognitivas e traços de personalidade não cognitiva demandados por empregadores, a
herança de riqueza e fatores como uma educação superior e o estado de saúde de que
gozam os filhos de famílias com status mais alto. (BOWLES e GINTIS, 2002)

A maioria das análises econômicas usa um modelo empírico simples para medir a
mobilidade de renda entre gerações, geralmente feito em porcentagem/termos logarít-
micos e se refere a fração de diferença na renda entre pais que é observada nos seus
filhos na idade adulta, em média. Se Y representa a renda permanente e t é um índice
de gerações, a ideia pode ser capturada pela seguinte expressão:

ln(Yi,t) = α + βln(Yi,t−1) + εi,t (1)

Nessa equação, a renda ( em logaritmos naturais) da criança da família i na idade
adulta7 ln(Yi,t) é expressada como o rendimento adulto médio das crianças da geração
t, representado por α, mais dois fatores determinando o desvio dessa média: uma fração

7Em grande parte da literatura, Y se refere à renda de pais e filhos (homens) para evitar análises
mais complicadas devido à mudança do papel das mulheres na força de trabalho. (CORAK, 2013)
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do rendimento permanente dos pais βln(Yi,t−1) e outras influências não associadas com
o rendimento dos pais εi,t.

O rendimento médio das gerações irá evoluir ao longo do tempo, e pode ser que
muitos ou todos os membros de uma geração tenham rendimentos mais altos do que o
que seus pais tiveram em uma idade similar no passado. Isto é captado na equação pelo
valor de α. Já β reflete a ideia de que a renda do indivíduo está relacionada à renda dos
seus pais, ou seja, β resume em um único número o grau de mobilidade intergeracional
de renda em uma sociedade, a fração de vantagem econômica que é transmitida através
das gerações. Muitas vezes é nomeada elasticidade intergeracional de renda. Pode ser
qualquer número real, estudos empíricos em países desenvolvidos sempre encontraram
valores de β entre 0 e 1. (CORAK, 2006)

Se o intuito é resumir em um número o grau em que a desigualdade é transmi-
tida através das gerações, como um Coeficiente de Gini, usado para resumir o grau
de desigualdade em um ponto no tempo, então a elasticidade intergeracional é uma
estatística adequada para se utilizar, mas ela não indica a “igualdade de oportunidade”.
Em termos gerais, as razões para as diferenças na elasticidade intergeracional entre os
países têm a ver com os diferentes equilíbrios entre a influência das famílias, o mercado
de trabalho e as políticas públicas na determinação das chances de vida das crianças.
Essas instituições determinam o grau de transmissão de traços valiosos no mercado de
trabalho entre pais e filhos, a eficiência dos investimentos privados e públicos na gera-
ção de capital humano e os retornos do mercado de trabalho para o capital humano,
todos estes fatores sendo importantes em definir o grau de mobilidade intergeracional
da renda. (CORAK, 2013)

As primeiras pesquisas sobre a relação estatística entre o status econômico dos
pais e dos filhos depois de se tornarem adultos, Bowles e Gintis (2002) citam Blau e
Duncan (1967), encontraram apenas uma conexão fraca e assim pareciam confirmar que
os Estados Unidos eram de fato a "terra de oportunidades."Correlações simples feitas
por Becker e Tomes (1986) encontraram uma elasticidade de em média 0,15 levando a
conclusão de exceto nas famílias vitimas de discriminação, quase todas as vantagens e
desvantagens de renda de gerações anteriores desapareciam em três gerações. Porém,
pesquisas mais recentes mostraram que as estimativas de altos níveis de mobilidade
intergeracional eram devido a dois tipos de erro de mensuração: erros ao relatar a renda,
particularmente quando os indivíduos eram solicitados a lembrar o rendimento de seus
pais, e os componentes transitórios do rendimento corrente não correlacionados com o
rendimento permanente básico. Quando corrigidas, as correlações intergeracionais de
status econômico parecem ser substanciais, muitas delas três vezes a média dos estudos
dos EUA pesquisados por Becker e Tomes. (BOWLES e GINTIS, 2002)

Há evidências de que os países com mais desigualdade em um ponto no tempo
também experimentam menos mobilidade de ganhos ao longo das gerações, uma relação
que tem sido chamada de “The Great Gatsby Curve”. A figura classifica os países em
duas dimensões. O eixo horizontal mostra a desigualdade de renda em um país medido
pelo coeficiente de Gini de uma geração atrás. Durante o início e meados dos anos 80,
a Finlândia, a Suécia e a Dinamarca eram os mais iguais, o Reino Unido e dos Estados
Unidos da América, os menos. O eixo vertical é a elasticidade entre o rendimento
paterno e o rendimento adulto de um filho usando dados de um grupo de crianças
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nascidas, grosso modo, durante o início e meados dos anos 1960 e medindo os resultados
adultos no meio ao final da década de 1990. Em países como a Finlândia, a Noruega
e a Dinamarca, o vínculo entre a situação econômica dos pais e os ganhos adultos
das crianças é mais fraco: menos de um quinto de qualquer vantagem econômica ou
desvantagem que um pai tenha tido em seu tempo é repassado para um filho na idade
adulta. Na Itália, no Reino Unido e nos Estados Unidos, cerca de 50% de qualquer
vantagem ou desvantagem é repassada. Analisando um grupo mais amplo de países, o
autor encontra que muitos dos países subdesenvolvidos ocupam um lugar ainda mais
alto naGreat Gatsby Curve do que os representados pelos países da OCDE na Figura
1. (CORAK, 2013)

Fonte: Corak (2013) e OCDE.

Tais estimativas são apropriadas para comparações entre países e não como a melhor
estimativa para um determinado país. Os índices de desigualdade de oportunidades es-
tão, de fato, fortemente correlacionados com indicadores de mobilidade intergeracional,
seja em renda ou em educação. É neste sentido que a Great Gatsby Curve pode ser
entendida como sinalizando, em vez de medir diretamente, uma relação negativa entre
desigualdade de renda e igualdade de oportunidade. (CORAK, 2013)

Usando conceitos econômicos básicos como oferta, demanda, investimento, incenti-
vos, falhas de mercados e assim por diante, os teóricos esperam explicar como e por
que o status é correlacionado entre gerações. Um foco dos teóricos econômicos é a mo-
tivação, que é sensível aos preços. Habilidades que são "automaticamente"transmitidas
dos pais para as crianças sem considerar os incentivos ou dificuldades são “legado”, e
por essa definição, o legado pode incluir fatores relativos ao meio se alguns aspectos do
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mesmo são insensíveis aos preços. Em contrapartida, os investimentos englobam aque-
las habilidades que são determinadas em resposta ao ambiente econômico. São muitos
os modelos econômicos relevantes para as correlações intergeracionais, tais como mode-
los de escolaridade, efeitos de vizinhança na escolaridade, formação familiar e escolha
de fertilidade, escolha ocupacional e discriminação, e uma variedade de previsões que
podem ser derivadas desses modelos. No entanto, um modelo simples de investimento e
tomada de decisão intergeracional pode ser como uma agregação conceitual de muitos
modelos econômicos mais detalhados. (GRAWE e MULLIGAN, 2002)

4.1 Teorias Baseadas Em Mercados Eficientes

Piketty (1998) menciona três tipos de teorias baseadas em mercados eficientes, se-
gundo as quais a desigualdade persistente pode ser explicada por uma transmissão fa-
miliar direta de capacidades produtivas e investimentos eficientes em Capital Humano
ou pela transmissão familiar de ambição e outras características que são propícias para
a alta capacidade produtiva. Becker e Tomes (1979, 1986) enfatizam que as capaci-
dades de habilidade pura devem ser interpretadas em sentido amplo, não só através
da transmissão genética de habilidades inatas, mas também a transmissão cultural de
características familiares través da aprendizagem da infância e da interação familiar,
pelos poucos estudos confiáveis de adoção que foram feitos, o ambiente familiar da in-
fância parece ser mais importante do que os fatores genéticos por si. Becker e Tomes
(1986) argumentam que as dotações de capacidade e os investimentos de capital hu-
mano provavelmente serão complementares, de modo que a eficiência alocativa requer
que as crianças de alta habilidade se beneficiem de maiores investimentos de capital
humano. Seja qual for o padrão exato de investimentos eficientes, esses níveis eficientes
de investimentos de capital humano serão realizados dado o pressuposto que os merca-
dos de crédito e educação sejam eficientes. Como disseram Becker e Tomes (1986, p.
10): o acesso aos mercados de capitais para financiar investimentos em crianças separa
a transmissão dos ganhos da generosidade dos recursos dos pais. Para distinguir entre
doações de capacidade pura e investimentos de capital humano podem ser usadas duas
equações:

ei,t = 1− ρ+ ρei,t−1 + εi,t (2)

ai,t = A(ei,t, hi,t) (3)

A equação (2) relaciona a dotação de habilidade pura ei,t da geração t com a da
geração anterior ei,t−1, onde ρ mede a correlação intergeracional de dotações de ha-
bilidade εi,t é o erro, com média zero, variância σ2 e correlação serial zero. Becker e
Tomes (1979, 1986) enfatizam os dons de habilidade pura devem ser interpretados em
um sentido amplo. Ou seja, a equação (2) mede não apenas a transmissão genética
de habilidades inatas, mas também a transmissão cultural de características familiares
através da aprendizagem na infância e da interação familiar.

Na equação (3), ai,t representa o rendimento do trabalho, e simplesmente diz que
a dotação de habilidade ei,t e os investimentos em capital humano hi,t se traduzem
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em parâmetros de capacidade produtiva (medidos em unidades de trabalho eficiente).
Becker e Tomes (1986) argumentam que as dotações de capacidade e os investimentos
de capital humano são provavelmente complementares (isto é, ∂2A

∂e∂h
> 0), de modo que

a eficiência alocativa requer que as crianças de alta habilidade se beneficiem de maiores
investimentos de capital humano. Ou seja, as crianças brilhantes sempre encontrarão
crédito suficiente no mercado para financiar seu investimento em capital humano, desde
que esse investimento seja rentável, independentemente da riqueza dos pais. Ao intro-
duzir restrições de crédito em sua estrutura, de modo que o impacto também pode
depender da riqueza dos pais em si, a conclusão deles é que as restrições de crédito
devem ser sem importância no mundo real.

De acordo com teoria da desigualdade persistente baseada no gosto, a persistência
intergeracional da desigualdade dos rendimentos do trabalho decorre da transmissão
intergeracional da ambição e do gosto pelo sucesso econômico. Essa teoria pode ser
formalizada num modelo em que os agentes se preocupam com seu prestígio social ou
status social (definido como crenças públicas sobre sua capacidade), habilidades não
são diretamente observáveis e ganhos e realizações no mercado de trabalho atuam como
um sinal de sua capacidade. Nesse modelo, pode-se mostrar que o motivo de status
tende a amplificar a persistência da desigualdade entre gerações.

Em um cenário de desigualdades eficientes8 em que as redistribuições seriam somente
de consumo e bem estar, os indivíduos de alta renda favorecem menos redistribuição do
que os indivíduos de baixa renda. Isto fornece um exemplo de um modelo em que todos
os agentes concordam sobre o nível de mobilidade agregada, mas discordam sobre quanta
mobilidade e incentivos seriam alterados pela redistribuição e, portanto, discordam
sobre o nível socialmente ótimo de redistribuição. Assim como os economistas, os
agentes neste modelo precisariam de experimentos sociais de grande escala para resolver
seus desentendimentos. Infelizmente, experimentos naturais confiáveis são muito difíceis
de projetar nas ciências sociais. (PIKETTY, 1998)

4.2 Teorias Baseadas em Mercados com Ineficiências

Piketty (1998) também examina as principais teorias existentes de desigualdade
persistente baseadas em ineficiências de mercado. As consequências de mobilidade in-
tergeracional de mercados de crédito imperfeitos, teorias de desigualdade persistente
baseada na segregação local em comunidades desiguais e teorias da desigualdade per-
sistente baseada em crenças auto-realizáveis, e em particular a teoria da discriminação.
Todas essas teorias implicam que a desigualdade é mais persistente do que a que seria
gerada pela simples transmissão familiar de riqueza e habilidade se os mercados fossem
perfeitos.

A teoria mais simples da desigualdade persistente relacionada a falhas de mercado
é a teoria do crédito imperfeito: se os mercados de crédito são imperfeitos, então as
famílias com pouca riqueza inicial enfrentam oportunidades de investimento limitadas e

8Na teoria de transmissão eficiente de habilidades os mercados são eficientes, então é inútil financiar
subsídios públicos a investimentos de capital humano ou tentar equalizar oportunidades na educação,
já que todos os investimentos eficientes já foram feitos em primeiro lugar.
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continuam pobres. As restrições de crédito implicam que a consequência das transferên-
cias de riqueza entre gerações não é apenas fazer com que a desigualdade de bem-estar
e de consumo seja mais persistente do que a desigualdade de renda: as transferências de
riqueza também podem contribuir para tornar os diferenciais de ganhos mais persisten-
tes entre gerações do que seriam de outra forma. As restrições de crédito são prováveis
de ser particularmente severas a respeito dos investimentos de capital humano das cri-
anças, desde que os pais têm uma habilidade limitada de arriscar em nome de seus
filhos. Há muita evidência que mostra que as limitações do crédito existem no nível
micro, mas não permitem dar uma estimativa precisa de quanto as restrições de crédito
são suscetíveis de afetar a mobilidade intergeracional a nível macro.

A implicação teórica mais simples das restrições de crédito é a existência da Arma-
dilha da Pobreza: famílias com pouca riqueza inicial podem permanecer pobres para
sempre. (PIKETTY, 1998) Ao assumir que os indivíduos reconhecem os benefícios
propiciados pela educação, a escassez de investimento em educação formal e em outras
formas de adquirir Capital Humano, que leva à baixa produtividade e a pobreza, encon-
tra sua explicação na reprodução da falta de recursos entre gerações. As crianças de tais
famílias que a renda está abaixo da linha da pobreza são induzidas a entrar no mercado
de trabalho o mais rápido possível, pois o complemento de renda proporcionado por
elas, ainda que baixo, é necessário. Sendo assim, mesmo quando a educação é oferecida
de forma gratuita e não é necessário retirar da renda para investir na mesma, o custo
de oportunidade para a família de que membros se dediquem somente ou até mesmo
parcialmente à educação enquanto poderiam estar gerando alguma renda é muito alto,
pois para as famílias pobres, o valor da renda do presente é muito maior que o de
hipotéticos fluxos de renda futuros9, o que torna inviável projetos de investimento em
educação. Esse “subinvestimento” em capital humano irá determinar os rendimentos
futuros, perpetuando assim a situação socioeconômica precária e sujeitando as próxi-
mas gerações à mesma falta de investimento, baixa produtividade e consequentemente,
pobreza. (RAMOS, 2012)

Já os modelos de segregação local são importantes porque mostram sob quais condi-
ções a segregação local pode ser socialmente ineficiente, a razão pela qual as condições
para a otimização social e o equilíbrio descentralizado são diferentes é que os agentes
com uma alta taxa de capital humano apenas levam em conta seus benefícios privados
marginais de se mudar para uma vizinhança que tem maior capital humano e não in-
ternalizam os custos marginais que impõem em sua vizinhança inicial ao se mudarem.
O fracasso do sistema de preços é que o mercado imobiliário não cobra os verdadeiros
custos sociais da mudança: os aluguéis do mercado são os mesmos para todos, enquanto
um sistema de preços socialmente ótimo deveria cobrar um aluguel mais alto para tais
agentes. Também mostra que mesmo que seja menos oneroso, a curto prazo, ter bairros
segregados para produzir mais capital humano, a segregação pode não ser eficiente no
longo prazo, porque tende a amplificar a desigualdade do capital humano futuro, que
pode ser prejudicial para a produção total.

Por fim, há a possibilidade de que crenças auto-realizáveis gerem desigualdades
9Ou seja, as famílias pobres têm elevada taxa de desconto (a preferência intertemporal está muito

viesada para o presente).
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persistentes, uma resposta é dada pelo bem conhecido modelo de discriminação esta-
tística, que foi formalizado em termos de modelo estatístico exato por Phelps (1972),
que supõe que os empregadores apenas observem um sinal ruidoso de qualificação dos
trabalhadores, sendo assim, sob pressupostos apropriados, existe uma política de con-
tratação discriminatória que é auto-realizável. Isso pode ser um equilíbrio, porque se se
espera que os empregadores promovam tarefas qualificadas para trabalhadores negros
com uma taxa menor que para trabalhadores brancos, isso desencoraja os trabalha-
dores negros e os induz a se qualificar menos do que os brancos. Isso, por sua vez,
valida as prioridades discriminatórias dos empregadores. Ou seja, a persistente desi-
gualdade intergeracional entre dois grupos sociais com características homogêneas foi
gerada unicamente a partir de crenças auto-realizáveis. De um modo mais geral, cren-
ças discriminatórias auto-realizáveis podem tornar a desigualdade entre grupos sociais
com características inicialmente desiguais mais persistente do que seria de outra forma.
A mesma lógica pode ser aplicada a outros grupos, pode-se gerar uma desigualdade
persistente através de crenças auto-realizáveis entre homens e mulheres, famílias de
alta riqueza e baixa riqueza, etc. Por exemplo, crianças de classe baixa podem ser de-
sencorajadas por professores que dizer-lhes que não têm nenhuma possibilidade de ir a
uma faculdade boa. Piketty (1998) cita Wilson (1987) que argumenta que a segregação
residencial tende a aumentar a discriminação no mercado de trabalho. A ideia é que se
os empregadores puderem mais facilmente associar um determinado grupo de supostos
empregados a uma situação específica e desfavorecida, então as crenças discriminatórias
auto-realizáveis podem se desenvolver mais facilmente. (PIKETTY, 1998)

5 POLÍTICAS PÚBLICAS
Promover a mobilidade social e educacional, reduzir a pobreza infantil, aumentar

o emprego dos pais nas famílias de baixa renda e promover a equidade de gênero são
resultados importantes e inter-relacionados que precisam ser equilibrados. É necessário
considerar um vasto leque de políticas para enfrentar diferentes causas de desvantagem
social com diferentes soluções em etapas sucessivas. (DELORENZI e REED, 2005)

O capital humano é amplamente definido para se referir aos aspectos do potencial
de ganhos da criança que os pais podem influenciar. Certamente outras coisas além do
controle dos pais determinarão os ganhos de uma criança, incluindo sorte do mercado
e habilidade herdada. Além disso, o grau em que estas são repassadas através das
gerações e o impacto sobre os ganhos serão em parte determinados pelas instituições
sociais10. (CORAK, 2006)

Os resultados de Bowles e Gingis (2002) são que riqueza, raça e escolaridade são
importantes para a herança do status econômico, mas o QI não é um contribuinte
importante e a transmissão genética do QI é ainda menos importante.

Já Corak (2006) cita Esping-Andersen (2004) que mostra que habilidades cognitivas
10O autor não define o que entende por instituições sociais. No senso comum, uma instituição

corresponde a um conjunto de valores, de normas sociais e de práticas comuns a um grupo de indivíduos.
É um grupo que atribui papeis sociais aos membros. Geralmente, os sociólogos consideram que a
família, a escola e as empresas são as instituições sociais mais determinantes na sociedade.
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são determinantes importantes dos ganhos de longo prazo, e que são mais correlaci-
onados com o capital cultural da família do que com a riqueza material11 e com o
desempenho escolar e que as sociedades em que a educação dos pais está intimamente
relacionada com os resultados cognitivos das crianças são também sociedades em que
esses resultados são menos distribuídos igualmente.

Entender as razões para isso é importante para definir a direção adequada para
a política pública, e deve ser uma prioridade para a pesquisa. Um policymaker que
procura nivelar o nível de igualdade de oportunidades pode usar estes resultados para
projetar as intervenções que afrouxariam a conexão entre o sucesso econômico dos pais
e as perspectivas econômicas de suas crianças. Mas Bowles e Gingis (2002) ressaltam
que as políticas públicas devem respeitar a vida familiar e a privacidade, portanto não
se deve buscar correlação intergeracional zero e sim buscar quais meios de transmissão
parecem injustos e direcionar as políticas a eles.

Sendo assim, a formulação de políticas públicas exige uma definição das circunstân-
cias inaceitáveis como fontes de sucesso no mercado de trabalho, uma compreensão da
eficácia das intervenções políticas e o reconhecimento dos trade-offs entre os ganhos na
eliminação deles e as perdas em termos de outras medidas de bem estar. (CORAK,
2006)

Desde o final da década de 1970 os resultados do mercado de trabalho têm se tor-
nado mais desiguais nos países desenvolvidos devido a demanda por certas habilidades
com as mudanças técnicas, mas diferenças institucionais também fazem com que os
retornos para algumas habilidades variem entre os países e a tendência é que quanto
maiores os retornos à educação superior, menor a mobilidade intergeracional. Nos Esta-
dos Unidos, mesmo quando controlada pelas habilidades cognitivas, a força da relação
entre renda familiar e frequência à faculdade aumentou significativamente durante este
período.(CORAK, 2013)

E mesmo se o efeito da renda dos pais sobre a escolaridade de seus filhos é o mesmo
em dois países, mas o retorno à escolaridade é maior em um que no outro, o efeito da
renda dos pais sobre o rendimento das crianças também será maior. (CORAK, 2006)

Embora o impacto das desigualdades socioeconômicas possa ser diminuído através
da intervenção dos primeiros anos de vida e, em menor grau, da educação escolar, o
background de uma pessoa e o seu capital social, econômico e cultural continuam a
desempenhar um papel muito importante quando os jovens entram no mercado de tra-
balho. Portanto, segundo Delorenzi e Reed (2005) as políticas para reduzir as desigual-
dades na distribuição de renda e riqueza podem ter mais impacto sobre a desigualdade
de oportunidades do que qualquer outro tipo de intervenção.

Corak (2013) cita Solon (2004) que sugere que a política pública pode acentuar
ou atenuar a influência da desigualdade do mercado de trabalho, mostrando que a
mobilidade intergeracional é promovida por programas públicos "progressivos"que são
relativamente mais benéficos para os relativamente menos favorecidos. Dois países po-
dem gastar a mesma fração do seu produto interno bruto na educação, mas se estes
gastos forem direcionados para educação de primeira infância de alta qualidade e para

11Referem-se ao dinheiro gasto em livros, computadores, assistência infantil de alta qualidade, cam-
pos de verão e educação privada, entre outras coisas que promovem as capacidades das crianças.
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a educação primária e secundária acessível para todos, então é provável que seja rela-
tivamente mais benéfico para famílias mais baixas na escala socioeconômica do que se
estivesse direcionada a educação terciária privada de alta qualidade acessível a apenas
alguns. De fato, essa perspectiva deve ser aplicada a todos os aspectos das ações públi-
cas que influenciam a relação entre as famílias e o mercado de trabalho, que além das
despesas com a escolaridade incluem outras fontes de capital humano, como cuidados
de saúde, impostos, transferências e outras políticas que ajudem os pais a equilibrar a
vida profissional e familiar.

O autor cita também a tendência dos EUA documentada por Hoxby e Avery (2012)
de que mesmo quando as crianças mais capazes de famílias de baixa renda vão para a
faculdade, elas tendem a não se aplicar a faculdades mais seletivas quando compara-
das com crianças de igual capacidade de famílias de alta renda, apesar de seus custos
eventuais12 serem menores e ressalta a influencia do capital social (não mencionando o
termo) entre os mais ricos.

Na comparação feita por Corak (2013) entre Estados Unidos e Canadá, é demons-
trado que os Estados Unidos são mais generosos em apoio a crianças de famílias de
baixa renda do que o Canadá e a força do vínculo entre a renda familiar e frequência
pós-secundária é muito mais fraca no Canadá, mesmo quando controlando pelas com-
petências cognitivas. O que sugere que o padrão estadunidense reflete algo além das
capacidades financeiras das famílias. O “American Dream”13 não é só uma metáfora
clara do país como também uma provável razão pela qual os estadunidenses toleram
uma maior desigualdade de resultados que cidadãos de vários outros países ricos, nem
mesmo os indivíduos de rendimentos mais baixos são a favor de políticas redistributi-
vas pela crença de que eles, ou pelo menos seus filhos são suscetíveis a ter uma maior
renda. A maior diferença entre opiniões nessa análise comparativa diz respeito à visão
do governo e da política pública, os estadunidenses tinham menos confiança que seus
governos federal, estadual e local poderiam implementar e gerenciar mudanças efetivas
nas políticas. (CORAK, 2013)

Segundo Behrman, Gaviria e Székely (2001) a mobilidade intergeracional é muito
maior nos Estados Unidos do que na América Latina e há diferenças consideráveis na
mobilidade no interior da América Latina, indicadas pelas estimativas das elasticidades
intergeracionais de renda, que são de cerca de 0,7 para o Brasil e Colômbia, 0,5 para

12O estudo revela que um estudante de baixa renda que pode conseguir a admissão nas instituições
mais seletivas de ensino superior nos Estados Unidos pode esperar pagar menos que para frequentar
uma instituição não-seletiva ou de 2 anos. Em resumo, demonstra o forte compromisso financeiro
que tais instituições seletivas fizeram para tornarem-se acessíveis a estudantes de baixa renda. É
interessante notar que os custos de empréstimos de um estudante, em termos absolutos, atingem o pico
em faculdades privadas de médio porte e/ou baixa seletividade. Isso ocorre porque essas faculdades
têm pouca doação para subsidiar estudantes de baixa renda e também não recebem financiamento de
seu governo estadual (como fazem as faculdades públicas) para subsidiar estudantes.

13O American Dream é um ethos nacional dos Estados Unidos, uma variedade de ideais que liberdade
inclui a oportunidade para o sucesso e prosperidade, maior mobilidades social para as famílias e
crianças, alcançada através de trabalho duro em uma sociedade sem barreiras. Na definição do que é
o "Sonho Americano", por James Truslow Adams, em 1931, afirma que "a vida deveria ser melhor e
mais rica e mais completa para todos, com oportunidades para todos baseado em suas habilidades ou
conquistas", independente de sua classe social ou circunstâncias do nascimento.
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o México e Peru e 0,35 para os Estados Unidos. Os autores mostram também que a
mobilidade na América Latina está fortemente associada aos níveis de escolaridade e às
despesas com educação.

Daude e Robano (2015) citam Torche (2014) que argumenta que os altos retornos da
educação (embora em decréscimo) na América Latina podem promover a mobilidade,
mas também criar uma situação de "meritocracia herdada", por causa das barreiras
que os segmentos mais baixos da distribuição de renda enfrentam no acesso à educação
(quantidade e qualidade) e concluem que a mobilidade intergeracional na América La-
tina é baixa e não mudou significativamente para as últimas gerações, quando medido
pela importância da educação dos pais na explicação do nível educacional da prole.
Porém muito pouco se sabe sobre o grau em que os antecedentes familiares afetam
os resultados socioeconômicos na América Latina e, portanto, pouco se sabe sobre a
extensão da desigualdade de oportunidades na região como um todo e em países especí-
ficos. (BEHRMAN, GAVIRIA E SZÉKELY, 2001) Ferreira e Veloso (2003) apresentam
evidências detalhadas sobre mobilidade intergeracional de educação no Brasil, baseadas
no suplemento de mobilidade da PNAD de 1996. Caracterizam a existência de impor-
tantes não-linearidades na transmissão intergeracional de educação através do uso de
diferentes métodos:

O principal resultado é que a persistência intergeracional de educação é sig-
nificativamente mais elevada entre filhos de pais com baixa escolaridade que
para filhos de pais com maior escolaridade, exceto para indivíduos no topo
da distribuição educacional. Em particular, o comportamento da mobili-
dade no grupo de filhos de pais sem nenhuma escolaridade é crucial para
entendermos diferenças no grau de mobilidade entre raças e regiões e a di-
nâmica da mobilidade entre coortes. (FERREIRA E VELOSO, 2003, p.16

Carasso, Reynolds e Steuerle (2008) ressaltam que o governo dos EUA gasta mon-
tantes em programas que promovem a mobilidade, como a educação, chegando a 1,6%
do PIB em 2006, mas que apenas cerca de somente um quarto desses gastos são para
benefício de indivíduos de renda baixa a moderada. As despesas com educação são
alocadas para fazer com que o ensino superior seja relativamente uma prioridade, e
de uma forma que é relativamente mais benéfico para os mais favorecidos. (CORAK,
2013)

Embora a intuição possa sugerir que os países com mercados menos regulamentados
teriam maior mobilidade, a evidência é que a mobilidade é maior nos países mais social-
democratas, com seus sistemas relativamente homogêneos de educação pública e para
as sociedades com o mesmo nível inicial de desigualdade, a educação pública também
dá origem a mais mobilidade e menos desigualdade na transição. (DAVIES, ZHANG e
ZENG, 2005)

Segundo Delorenzi e Reed (2005), somente as escolas não podem mudar o curso
da vida tão fortemente determinado pelas desigualdades sociais iniciais. No entanto,
frequentar uma escola eficaz pode ainda ter um grande impacto nas oportunidades dos
alunos desfavorecidos. A escola específica que a criança frequenta é importante não
só porque determina os aspectos da oferta, tais como o tamanho das turmas, o ensino
e a aprendizagem e o tipo de professores que será capaz de atrair, mas também por
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causa dos peer effects14. Se as crianças de meios desfavorecidos todos frequentam as
mesmas escolas, esses efeitos podem levar a baixa realização geral. Outras políticas,
necessariamente caras, centradas na saúde, nos cuidados e na educação das crianças
jovens, poderão ter um impacto mais profundo e de mais longo prazo na redução da
pobreza infantil, mas é um grande desafio arcar com tais políticas ao mesmo tempo em
que se transfere recursos para as famílias hoje para reduzir a pobreza a médio prazo.

Decidir quais circunstâncias devem ser compensadas por medidas políticas de algum
tipo e, como resultado, a fração da vantagem de renda dos pais transmitida às crianças
que é consistente com a ”igualdade de oportunidades” é um julgamento de valor que
diferentes sociedades podem muito bem fazer de forma diferente. (CORAK, 2013)

Como as escolhas parentais são determinadas por preferências e por restrições, e
tais pais enfrentam um trade-off entre consumo atual e investimento nos filhos. Ao
reduzir seu consumo, eles podem aumentar o consumo da criança no futuro, investindo
na capacidade de ganhos da criança ou por transferências de renda em tempo real. Sua
propensão a fazê-lo será determinada por suas preferências e pela taxa de retorno desses
investimentos. Sendo assim, estas duas explicações abrem duas janelas distintas para a
condução da política pública: políticas relativas à estrutura dos mercados de trabalho e
grau de desigualdade (ou políticas de transferência de rendimentos) e políticas relativas
ao funcionamento das famílias, à incidência das despesas públicas e ao investimento na
primeira infância (ou políticas de investimento). (CORAK, 2006)

5.1 Políticas de Transferência de Renda

As consequências geracionais das políticas de transferência de renda podem ser en-
quadradas em termos de seu papel tradicional como esquemas de redistribuição ou
mesmo como seguro contra a perda inesperada de renda. Por exemplo, um choque nos
rendimentos dos pais, positivo ou negativo, pode persistir por gerações na influência das
perspectivas de rendimentos das crianças, dependendo do valor de β, como resultado de
eventos de décadas no passado. As políticas sociais e os impostos redistributivos podem
ser descritos como tentativa de estreitar o hiato entre os rendimentos dos pais para que
as rendas das crianças convirjam para a média mais rapidamente. Mas esta interpreta-
ção faz duas suposições relacionadas, ambas baseadas no ponto de vista de que a relação
entre a renda do pai e da criança é causal. A primeira suposição é que o dinheiro é
perfeitamente fungível, ou seja, que um dólar tem a mesma influência sobre as crianças,
independentemente da sua fonte. A segunda é que a relação pai-filho é caracterizada
por uma relação linear estável em toda a distribuição de renda. Estas suposições não
são necessariamente suportadas na literatura. Em outras palavras, a equação (1) pode
ser uma forma parcimoniosa de resumir o grau geral de mobilidade geracional em uma
sociedade, mas não oferece um menu para a condução de políticas de transferência de
renda. Há também uma preocupação se tais políticas afetam o incentivo a entrada no
mercado de trabalho, gerando assim uma alta correlação geracional no recebimento dos
programas e transferência, se este for o caso, os policymakers devem conceber progra-

14Termo conhecido na literatura como o efeito do entorno no caso especifico de um estabelecimento
como escola ou bairro, que pode realizar ou deprimir potencialidades. Pode ser traduzido como “efeito
colega” (RAMOS, 2012)
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mas de apoio ao rendimento de uma forma que incentive ou, pelo menos, não impeça o
envolvimento ativo do mercado de trabalho através das gerações.(CORAK, 2006)

Programas condicionais de transferência de renda (como o Bolsa Família no Bra-
sil, o Chile Solidário ou o PROGRESA/Oportunidades no México), que muitas vezes
estão condicionados à participação em atividades de desenvolvimento infantil, têm se
mostrado um instrumento útil para aumentar os investimentos na primeira infância e
proteger esses investimentos de choques adversos. (DAUDE E ROBANO, 2015)

5.1.1 O Programa Bolsa Família

No Brasil, a partir da década de 1990, houve um aprimoramento na elaboração de
políticas de combate à pobreza, principiando programas governamentais de transferên-
cia de renda para famílias economicamente vulneráveis. O Programa Bolsa Família tem
matriz em quatro programas sociais anteriores do governo federal, criados entre 2001
e 2002: o Bolsa Escola (programa de renda mínima vinculado à educação), Programa
Nacional de Acesso à Alimentação, Bolsa Alimentação (programa de renda mínima
vinculado à saúde) e Auxílio Gás. Surge em 2003, como forma de continuidade. A
unificação foi feita devido a coincidência entre as famílias beneficiadas. Assim, as que
eram beneficiadas com um dos programas, em verdade também faziam jus aos demais
e, portanto, não fazia sentido cadastros diferenciados para cada programa, a unificação
facilitou o acesso das famílias na condição de extrema pobreza15 e aprimorou os me-
canismos de fiscalização e transparência. O PBF se configura como o programa social
de maior envergadura do Governo Federal, atendendo, em 2008, a mais de 11 milhões
de famílias, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
a Fome. (SILVA, BRANDÃO E DALT, 2009)

As famílias beneficiadas pelo Bolsa Família devem cumprir certas condicionalidades,
especialmente nas áreas da saúde, da educação e da assistência social. As condiciona-
lidades ligadas à área da educação são: matricular as crianças e adolescentes de 6 a 15
anos em estabelecimento regular de ensino; garantir a frequência escolar de no mínimo
85% da carga horária mensal do ano letivo; informar sempre que ocorrer mudança de
escola e de série dos dependentes de 6 a 15 anos. Em relação à área da saúde, as
condicionalidades das gestantes e nutrizes são: inscrever-se no pré-natal e comparecer
às consultas na unidade de saúde; participar das atividades educativas ofertadas pelas
equipes de saúde sobre aleitamento materno e promoção da alimentação saudável. Já
as condicionalidades dos responsáveis pelas crianças menores de 7 anos são: manter
atualizado o calendário de imunização; levar a criança às unidades de saúde para a
realização do acompanhamento do estado nutricional e do desenvolvimento. (COSTA
e LOBO, 2014)

Em longo prazo, as condicionalidades previstas, notadamente aquelas vinculadas à
educação, teriam como propósito enfrentar os mecanismos de reprodução da pobreza.
Em relação à educação, a exigência de frequência escolar mínima, para crianças e jovens
de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família, foi estabelecida com intuito de

15No Brasil o critério de renda adotado utiliza como parâmetro para a “linha da extrema pobreza” o
estabelecido pelo Banco Mundial, qual seja o valor inferior a US$ 2,00 per capita/dia. O valor inferior
a US$ 1,00 per capita/dia é considerado como “linha de indigência”.
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romper o chamado ciclo intergeracional da pobreza. (PIRES, 2013)
Citando Reimers, Silva e Trevino (2006), Pires (2013) destaca que ao deixarem

de lado o enfrentamento da questão relacionada à qualidade do ensino oferecido, os
programas de transferência de renda condicionados não devem ser entendidos como
programas de política educacional. Em relação às políticas de bem estar social, os
autores consideram que os programas representam avanços em relação a outras inicia-
tivas, pois combinam diferentes dimensões de assistência (alimentar, saúde e nutrição)
e promovem iniciativas (transferência de dinheiro) que permitem maior autonomia às
famílias em decisões que podem beneficiar seus membros. No entanto, ao se levar em
conta os custos destes programas, um questionamento feito é se não seria mais eficiente,
como forma de política educacional, se tais recursos fossem direcionados a melhoria da
qualidade da educação.

Costa e Lobo (2014) concluem que a política pública Bolsa Família, por exemplo,
tem uma enorme relevância na redução da pobreza enquanto fatores como a geração
de empregos e valorização do salário mínimo pesam mais na redução da desigualdade
social.

5.2 Políticas de Investimento

Cada vez mais os observadores preocupados com o bem-estar das crianças procu-
ram reformular o Estado de bem-estar social para que não só proteja as famílias contra
novos riscos, mas também invista no futuro bem-estar dos cidadãos mais jovens. O
maior impulso político da era do pós-guerra em relação à igualdade de oportunidades
foi o aumento do acesso a níveis de escolaridade cada vez mais elevados. Esta é uma
direção que não deve ser ignorada, mas os benefícios marginais para a política pública
de continuar a se concentrar nos recursos monetários dos pais, seus investimentos na
escolarização de seus filhos e resultados monetários na próxima geração podem ter al-
cançado seu limite em determinados países. A experiência de alguns países mostra que
não apenas novas mudanças nos gastos globais em educação que importam, mas a es-
trutura do sistema e as capacidades cognitivas das crianças, permitindo-lhes aproveitar
as oportunidades disponíveis. (CORAK, 2013)

Grawe e Mulligan (2002) explicam que como em muitos casos os investimentos do
governo são substitutos dos investimentos privados, as reduções neste podem compensar
total ou parcialmente o investimento público, podendo ocorrer três situações diferentes:

First, if public investments fall short of the eficient level and no credit cons-
traints exist, then families simply invest the difference between the public in-
vestment and the eficient level. In this case, government investment crowds
out private investment dollar-for-dollar and has no net effect. Clearly, there
will be no effect on intergenerational mobility of either earnings or consump-
tion in this case. The second case is identical to the first, except that credit
constraints exist.While we still expect some reduction in private investments
(as parents use part of the government aid to increase their own consump-
tion indirectly), the government investment serves as a partial substitute for
credit market access, and so child education and earnings will increase.
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Thus, government education spending should reduce the education and ear-
nings gap between children of rich and poor families, decrease the intergene-
rational education and earnings correlations, but decrease intergenerational
consumption mobility. In the third case, government investment in human
capital exceeds the eficient level. In this case, total human capital increases.
As a result, intergenerational earnings mobility increases while consumption
mobility is unaffected. Hence, an observation that countries with larger pu-
blic human capital expenditures have more earnings mobility is not evidence
of credit constraints, unless those countries also have less consumption mobi-
lity.[...] While the aggregate picture points to offsetting investments, there is
evidence that programs targeted to low-income families, like early childhood
education, have been successful in raising levels of human capital (Barnett,
1992; Heckman, 1999). Perhaps the predicted relationship between school
funding and intergenerational mobility is found in the long run, because the
intergenerational education correlation diminished following increased go-
vernment education expenditures at the beginning of the twentieth century
(Featherman and Hauser, 1976), although less is known about secular trends
in the degree of consumption or earnings mobility. (GRAWE E MULLI-
GAN, 2002, p. 10,11)

Causa and Chapuis (2009) apresentam evidências dos países da OCDE que mos-
tram que taxas de matrícula mais elevadas e aumento do gasto público na educação
pré-escolar na primeira infância enfraquecem significativamente a ligação entre o desem-
penho dos pais e o desempenho do ensino secundário. Uma expansão dos programas
focados na primeira infância ao cobrir uma parte significativa da população na Amé-
rica Latina poderia trazer benefícios semelhantes. Embora tais programas por si só
não sejam suficientes para garantir a igualdade de oportunidades mais tarde, dada a
sua complementaridade com investimentos subsequentes em competências, é uma con-
dição prévia e uma área onde a ação das políticas públicas poderia ser extremamente
poderosa. (DAUDE E ROBANO, 2015)

A discussão sobre a efetividade da exigência de frequência escolar de crianças e
jovens, em relação aos propósitos previstos no PBF, deve levar em conta também a
qualidade dos serviços educacionais oferecidos no sistema de educação pública brasileiro.
(PIRES, 2013) Nos últimos anos no Brasil, as principais propostas educacionais do
governo foram voltadas para o ensino universitário. Ferreira e Veloso (2006) explicam
que o ponto principal, apesar dos objetivos meritórios de várias dessas iniciativas, como
uma inclusão social maior, em geral elas pecam em dois aspectos importantes: foco
inadequado e desconsideração de aspectos de incentivos e eficiência. Os principais
desafios atuais do sistema educacional brasileiro são a expansão quantitativa do ensino
médio e a melhoria da qualidade da educação básica. Embora iniciativas voltadas para
a expansão do ensino superior sejam desejáveis, elas não deveriam ser o foco principal
das ações do governo.

Um indicador de gasto público em educação mais relevante que o gasto agregado é
o percentual médio de subsídio implícito no gasto público com educação. Um brasileiro
que ganhe exatamente a renda per capita do país e que tenha um filho ou filha cursando
o ensino fundamental na rede pública recebe uma suplementação de 11,2% e cursando
o ensino médio de, em média, cerca de 11% de sua renda na forma de serviços educa-
cionais. Se o mesmo indivíduo for coreano ou norte-americano, esse percentual sobe
para 16,4% e 21,7%, respectivamente, e, se for japonês, o subsídio equivale a 22,2% da
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renda per capita no ensino fundamental e caso o filho ou filha esteja cursando o ensino
médio em tais países, ele recebe entre 22% e 25% da renda per capita como subsídio
ao investimento em capital humano de cada um de seus filhos. Essa diferença é intei-
ramente revertida no ensino superior. Um brasileiro que ganhe a renda per capita do
país e que tenha um filho ou filha cursando o ensino universitário recebe cerca de 51%
de sua renda em transferências do governo, comparado com 26% nos Estados Unidos,
17,1% no Japão e 5% na Coréia do Sul. No Uruguai e na Argentina, o subsídio ao
ensino superior também é bem menor que no Brasil, correspondendo a cerca de 23%
e 16% da renda per capita, respectivamente. A consequência disso é óbvia: os jovens
provenientes de famílias mais pobres terão de esperar até a faculdade para usufruírem
a maior parte dos benefícios do gasto público educacional, o que ocorrerá somente se
forem aceitos em uma universidade pública gratuita, uma quase impossibilidade diante
da baixa qualidade da escola pública que frequentam. (FERREIRA E VELOSO, 2006)

Em função disso, a política educacional brasileira atua no sentido de perpetuar a de-
sigualdade social, contribuindo de forma decisiva para a elevada desigualdade e a baixa
mobilidade. Portanto a escola acaba reforçando as estruturas sociais responsáveis pela
manutenção da desigualdade social. Os pobres que conseguem ascender socialmente
pela via da escolarização são exceções que comprovam a regra. (PIRES, 2013)

Tanto por questões de equidade como de eficiência, a política educacional precisa
passar por uma mudança do foco, concentrando esforços na melhoria da qualidade do
ensino básico e no aumento da oferta de vagas de ensino médio (principalmente em face
da universalização do ensino fundamental), podendo financiar pelo menos parte dessas
iniciativas reduzindo os subsídios ao ensino universitário. Sendo assim, os autores apre-
sentam algumas propostas para uma nova política educacional, como universalização
do ensino médio, com o auxílio de medidas como a inclusão dos jovens de 16 a 18 anos
no Programa Bolsa Família, melhoria do ensino básico, através de avaliação dos profes-
sores, aumento de competição e universalização da pré-escola e o aumento da eficiência
e equidade no ensino superior, com a cobrança de mensalidade na universidade pública
seguidas de medidas progressivas como a expansão de programas de crédito educativo
e bolsas de estudos para alunos carentes. (FERREIRA E VELOSO, 2006)

Finalmente, muitas outras políticas sociais podem ser complementares às já menci-
onadas. Um melhor acesso ao seguro-desemprego, aos serviços de saúde e à proteção
social permitiria às famílias resistir ao tipo de choque de liquidez que, atualmente,
muitas vezes exigem que os adolescentes adiem ou abandonem os seus estudos para
proporcionarem rendimentos suplementares ao agregado familiar. É importante consi-
derar as capacidades institucionais de cada país e realizar uma cuidadosa avaliação da
política que poderia ser melhor em cada caso. (DAUDE E ROBANO, 2015)

6 CONCLUSÃO
O trabalho teve como objetivo relacionar a mobilidade intergeracional às vertentes

de acumulação de Capital Humano e assim mostrar que a influência do contexto so-
cioeconômico pode levar a perpetuação de desigualdades no processo de acumulação
de Capital Humano, entre outras coisas, pela classe social, e assim gerar imobilidade
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intergeracional.
Para isso, foi feito um resumo da Teoria do Capital Humano e de suas vertentes de

acumulação e em seguida se analisou a literatura sobre a mobilidade intergeracional,
como é estudada em Economia, como se busca formular políticas públicas para atenuar
ineficiências e como algumas delas estão sendo aplicadas na prática.

Para promover maior igualdade de oportunidades, em geral, são feitas políticas de
transferência ou de investimento, para facilitar, por exemplo, o acesso a educação e
empregos, porém elas dependem das diferentes circunstâncias de cada país. Fatores
como o nível de desigualdade social e as capacidades institucionais dos países têm
influência sobre a mobilidade intergeracional, portanto em cada caso deve ser feita uma
análise cuidadosa para auxiliar na formulação de políticas públicas adequadas. Em
muitos casos políticas públicas que têm resultado regressivo sobre tais variáveis estão
em prática.

A literatura sobre a mobilidade intergeracional é gigantesca e podem ser feitas revi-
sões de literatura focadas em diversos aspectos da mesma, podem também ser explora-
das também novas análises econométricas em relação ao tema e em relação ao impacto
de diferentes políticas públicas, comparações entre países, etc.
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1 INTRODUÇÃO
A explicação mais relevante para a relação entre os rendimentos de um indivíduo e

a educação obtida pelo mesmo está pautada na teoria do capital humano. Segundo ela,
os indivíduos iriam para a escola porque isso aumentaria a sua produtividade futura e,
consequentemente, os seus rendimentos descontados (BECKER, 1962, 1964) 1. Assim,
a quantidade de educação obtida pelos indivíduos pode ser pensada sob a perspectiva
de uma análise de custo-benefício.

Os indivíduos incorrem em custos ao estudar - custos pecuniários e não pecuniários
como o custo de oportunidade do tempo gasto. Assim, eles comparam tais custos com as
expectativas de rendimentos futuros descontados e escolhem o tempo de estudo ótimo.

Arrow (1973) propôs uma alternativa teórica para explicar o impacto da educação
sobre os rendimentos. Ele sugeriu que a educação poderia funcionar como um filtro:
ao invés de aumentar a produtividade dos indivíduos, ela sinalizaria aos empregadores
que o indivíduo possui características não diretamente observáveis, mas desejáveis 2

Vários defensores da teoria do filtro têm sugerido que ela deve ser vista como uma
abordagem complementar à teoria do capital humano. A educação propiciaria ganhos
de produtividade, mas também funcionaria como sinalização (WEISS, 1995). De fato,
o próprio Arrow (1973, p.194) é cuidadoso ao destacar este aspecto. Diz ele:

Eu devo deixar claro que, pessoalmente, não acredito que a educação supe-
rior tenha apenas um papel de sinalização. Evidentemente, escolas técnicas
propiciam o desenvolvimento de habilidades valorizadas no mercado, assim
como cursos de graduação em ciências (tradução própria).

Apesar da reverência à teoria do capital humano em toda a literatura da economia
da educação, alguns pedagogos brasileiros sugerem que os alunos de fato tiram pouco
proveito da educação brasileira, nos moldes atuais, em termos de aprendizagem de
conteúdos (DEMO, 2008).

Além disso, vários trabalhos empíricos, revisados cuidadosamente na próxima seção,
têm dificuldade para estimar os efeitos de atividades específicas realizadas pelos alunos
no ambiente escolar sobre seu desempenho futuro.

Neste trabalho testaremos se os alunos se beneficiam de aprendizagens que incremen-
tem sua produtividade e retornos futuros durante seu período na escola e não estejam
relacionados a retornos informacionais (sugeridos pela teoria do filtro). O trabalho é
composto de três seções, além desta introdução. A próxima seção revisa a literatura
relevante, a seguinte é constituída pela nossa análise empírica e a conclusão finaliza o
trabalho.

1O impacto da educação sobre a produtividade dos indivíduos não se dá necessariamente pelo
conteúdo efetivamente aprendido pelos alunos. É possível que os alunos aprendam na escola com-
portamentos valorizados no mercado (BOWLES e GINTIS, 1975; BOWLES, GINTIS e OSBORNE,
2001). O mesmo vale para o capital humano específico aprendido diretamente no mercado de trabalho.
O próprio Arrow (1973) indica que tais trabalhos são apenas vertente particular da teoria do capital
humano.

2Weiss (1988), por exemplo, mostra que o diploma de ensino médio nos Estados Unidos apresenta
forte correlação com o esforço empregado pelos indivíduos e com menor probabilidade de ele se demitir
do trabalho.
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2 LITERATURA RELACIONADA
Uma extensa literatura procurou estimar o impacto da educação sobre os retornos

futuros dos indivíduos. A grande maioria destes estudos focou no retorno de anos adicio-
nais de ensino sobre os salários, frequentemente utilizando-se de variáveis instrumentais
para evitar um viés de variáveis omitidas não observáveis (CARD, 1999, 2001).

No Brasil, destacam-se os trabalhos de Ramos e Vieira (1996), Sachsida, Loureiro e
Mendonça (2004) e Jacinto e Rodeghiero (2012). Tais trabalhos tendem a encontrar uma
relação crescente e convexa entre educação e salário, ou seja, anos adicionais de estudo
aumentam a remuneração dos indivíduos e esta relação é maior para anos superiores de
ensino.

Em contraposição, diversos artigos mostram que uma parte considerável dos retor-
nos da educação parecem estar associados à obtenção de diplomas e não à aprendizagem
de conteúdos, o que corroboraria uma explicação de sinalização para a educação (HUN-
GERFORD e SOLON, 1987; BELMAN e HEYWOOD, 1991). Assim, nesta seção
revisarmos os trabalhos empíricos que estimam os retornos de atividades específicas
associadas à obtenção de capital humano - diferentes professores, matérias adicionais,
etc.

2.1 Retornos de variantes da educação

Alguns estudos buscaram estimar os retornos de diferentes cursos realizados pelos
alunos sobre seus retornos futuros. Espera-se, segundo a teoria do capital humano, que
cada curso realizado pelos alunos incremente sua produtividade e, portanto, impacte os
salários que eles ganharão no mercado de trabalho.

Card e Krueger (1992) buscam testar se a qualidade das escolas importa para os
retornos futuros. Eles estudam se os indivíduos que nasceram em estados com professo-
res melhor remunerados e escolas mais organizadas apresentam retornos maiores para
anos adicionais de educação3.

Os autores concluem que a qualidade medida das escolas está associada a maiores
retornos educacionais para aqueles indivíduos com maiores níveis de educação e a me-
nores retornos para aqueles que não completam o ensino médio. Eles atribuem tal fato
a uma maior absorção de capital humano por parte dos estudantes.

Todavia, Weiss (1995) critica tal interpretação, uma vez que 1) não há razão para
uma maior qualidade das escolas diminuir os salários dos indivíduos que não completam
seus estudos; 2) os retornos da educação não se alteram significativamente com os
anos de escolaridade do indivíduo; 3) as medidas de qualidade do ensino utilizadas
no trabalho tendem a estar correlacionadas com a renda per capita dos estados de
nascimento dos indivíduos. Ele sugere que uma explicação que se alinha melhor com
as conclusões empíricas do artigo é que os estados com maior renda per capita tendem
a investir mais nas escolas e na garantia de acesso dos indivíduos a elas. Assim, a
escola se tornaria um filtro mais eficiente e sinalizaria a produtividade dos indivíduos

3Os autores apontam como escolas mais organizadas as instituições de ensino que fornecem melhores
condições de trabalho para os funcionários, menor proporção de alunos/professor, cursos no verão, entre
outras atividades
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com mais precisão, o que aumentaria o retorno da educação. Usando a mesma base
de dados de Card e Krueger (1992), ele conclui que a associação entre qualidade das
escolas e salários posteriores se torna nula quando se controla para a renda per capita
dos indivíduos no momento em que eles estavam na escola. Tal fato corrobora com a
hipótese de que a teoria do capital humano não se alinha com as conclusões do trabalho
de Card e Krueger (1992).

Altonji (1995) utilizou uma base de dados que contém informações sobre as carac-
terísticas individuais de estudantes e sobre a oferta de cursos das instituições onde eles
cursaram o ensino médio. Assim, ele utiliza a mediana dos cursos oferecidos em cada
escola como instrumento para os cursos realizados pelos alunos. Assume-se que o desvio
de cada estudante em relação ao currículo mediano deve-se a diferenças nas habilidades
deste estudante. Isso permite que o autor estime os salários dos indivíduos no mercado
de trabalho como função dos cursos realizados e de suas características individuais,
mantendo-se controlada a habilidade inata de cada um deles.

Ao contrário da hipótese estabelecida, vários dos cursos não tem impactos positivos
sobre a educação. As estimativas para horas adicionais de ciências, matemática, lín-
gua inglesa, ciências sociais e artes apresentam retornos negativos ou estatisticamente
indiferentes de zero. O único curso que teve impactos sistematicamente positivos nas
diversas estimativas realizadas foi o de língua estrangeira.

Uma outra consideração importante do trabalho é que o retorno de um ano adici-
onal de educação parece ser substancialmente maior que o retorno da soma dos cursos
realizados pelos indivíduos.

O autor sugere algumas explicações ad hoc que podem compatibilizar os resultados
com a teoria do capital humano. Ele sugere, por exemplo, que os alunos que fazem
mais cursos podem se esforçar menos em cada um deles o que diminuiria o capital
humano adquirido e, consequentemente, o retorno dos mesmos. Weiss (1995) discute
tais explicações e afirma que tais conclusões não estão alinhadas com os do próprio
autor.

Levine e Zimmerman (1995), em um trabalho semelhante ao de Altonji (1995),
decompõem o efeito dos cursos de ciências e matemática para homens e mulheres. Em
geral, a relação entre os cursos realizados e os salários ganhos ainda é pouco clara, mas
os autores encontram coeficientes positivos de cursos de matemática para mulheres que
concluíram a faculdade. Os autores concluem que a diferença entre os cursos realizados
quase não influencia na diferença salarial entre homens e mulheres de maneira geral,
uma vez que os retornos desses cursos são muito baixos.

Rose e Betts (2004) constroem uma base de dados semelhante à dos trabalhos an-
teriores, mas com duas vantagens significativas: ela acompanha os indivíduos por um
período maior de tempo, possibilitando avaliar impactos de mais longo prazo dos cursos
sobre os salários, e especifica os cursos realizados pelo indivíduo.

As autoras estimam os retornos salariais de diferentes cursos de matemática. Em
geral, os coeficientes estimados são positivos e estatisticamente significantes, principal-
mente para os cursos mais avançados.

Ao avaliar o impacto de todos os possíveis cursos sobre os salários, os resultados
ficam menos claros. O impacto de todos os cursos de matemática, com exceção de
álgebra e geometria básica, é estatisticamente insignificante. Além disso, nenhum dos
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cursos de ciências naturais apresenta retornos positivos e estatisticamente significantes
e alguns deles apresentam impactos negativos sobre os salários.

Assim como em Altonji (1995), os únicos cursos que apresentam retornos consisten-
temente positivos são os de línguas. As autoras sugerem que estes cursos devem ajudar
no desenvolvimento de uma capacidade ampla de comunicação, o que deve ser valori-
zado no mercado de trabalho. Braga, Paccagnella e Pellizzari (2016) buscam estimar
os efeitos que diferentes professores (com maior ou menor qualidade na transmissão de
conteúdos) têm sobre a performance posterior na escola e no mercado de trabalho.

Os autores aproveitaram um experimento natural realizado na universidade de Boc-
coni em Milão na Itália onde os estudantes dos cursos de administração, economia e
direito foram assinalados de forma aleatória para diferentes professores para uma série
de matérias obrigatórias.

Usando uma base de dados que continha o histórico escolar anterior e posterior dos
estudantes, avaliação dos professores com os quais eles tiveram as aulas e os rendimentos
futuros dos estudantes no mercado de trabalho, os autores foram capazes de estimar
o impacto de ter aulas com professores mais bem avaliados sobre os seus rendimentos
futuros.

Os autores concluíram que melhores professores têm impactos muito pequenos sobre
o grupo total de estudantes. De fato, eles influenciam positivamente apenas os alunos
que se mostraram previamente mais habilidosos. O impacto sobre os alunos menos
habilidosos mostrou-se negativo4.

No Brasil, Curi e Menezes-Filho (2006) avaliaram o impacto do desempenho escolar
dos indivíduos sobre a remuneração obtida posteriormente. Os autores combinaram
dados da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD) e do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica (SAEB) entre os anos de 1982 e 2003 e formam um
pseudo-painel com as diversas gerações de alunos.

Os autores utilizam testes de proficiência em matemática e em língua portuguesa
como proxies para o desempenho escolar total dos alunos. Eles utilizam um método de
regressão em dois estágios inspirado em Roy (1951), para controlar o viés de seleção da
amostra.

Primeiro, os autores buscam explicar o desempenho nas provas de proficiência por
meio de características dos alunos, diretores e escolas. Em seguida, eles buscam explicar
o retorno dos indivíduos por meio do desempenho escolar bruto, de um vetor de controles
individuais e dos resíduos do primeiro estágio - o desempenho não explicado pelas
características individuais e ambientais que cercaram os indivíduos na escola.

Os resultados indicam que, uma vez que todos os controles são inseridos na regres-
são, o coeficiente do resíduo do primeiro estágio se mostra positivo e estatisticamente
significante, o que não ocorre com o coeficiente da variável de proficiência. Assim,
sugere-se que as variáveis associadas à formação de capital humano dos indivíduos são
importantes para explicar a proficiência nas provas dos alunos, mas não os seus salários
posteriores. Os salários seriam explicados por características dos indivíduos que não
são explicados pelo modelo.

As evidências sintetizadas nesta seção sugerem que não há uma relação clara entre
4Tal resultado assemelha-se ao encontrado por Card e Krueger (1995)
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elementos associados à obtenção de capital humano e os retornos futuros do indiví-
duo. Na próxima seção, buscaremos testar a teoria do capital humano usando dados
brasileiros.

3 ANÁLISE EMPÍRICA

3.1 Framework Empírico

A análise empírica deste trabalho visa testar se a presença do indivíduo na escola
gera ganhos salariais para o mesmo no futuro, tal como prevê a teoria do capital humano.

Para testar se a presença dos indivíduos na escola aumenta a sua produtividade,
usamos a seguinte equação:

ln(wi) = βX + α ∗Gi + εi

onde wi é o salário do indivíduo i e Gi é uma variável dummy que indica se o indivíduo
i pertence a um determinado grupo educacional, discutido adiante, e X é um vetor de
variáveis de controle. Assim, a nossa equação apenas compara o salário de indivíduos
pertencentes ao grupo G com os não pertencentes, uma vez controladas uma série de
características individuais. Ao contrário da equação originalmente proposta por Mincer
(1974), não usamos os anos de estudo como um componente do vetor de controles
(melhor discutido em seguida). Por fim, o coeficiente α apresenta os retornos do capital
humano quando controlamos para a sinalização.

Para testar se a ida à escola gera aumentos futuros no salário, fazemos dois tipos de
comparações. Primeiro, comparamos o salário dos indivíduos que possuem o diploma
de um determinado nível de ensino e não continuaram seus estudos com outro grupo
de indivíduos que possui o mesmo diploma, seguiu seus estudos, mas não completou o
nível de instrução seguinte. Assim, o grupo de tratamento será o dos indivíduos que,
por exemplo, finalizaram o ensino fundamental e cursaram uma parte do ensino médio
e o grupo de controle será o dos indivíduos que finalizaram o ensino fundamental e não
iniciaram o ensino médio.

Segundo a teoria do capital humano, a passagem dos indivíduos pelo nível de ins-
trução mais alto deve ter aumentado a sua produtividade, o que deve lhe garantir um
salário mais alto. Isso permite controlar a presença de retornos de sinalização oferecidos
pelo diploma, uma vez que os dois grupos detêm os mesmos diplomas. Em termos da
nossa regressão, a teoria do capital humano prevê que o coeficiente α seja positivo.

Alguns autores, entretanto, ressaltam que a própria entrada em um nível de en-
sino já pode oferecer sinalizações sobre a capacidade do indivíduo (BURDETT, 1976;
STIGLITZ, 1975). Buscando controlar para esse filtro adicional, faremos a segunda
comparação. Compararemos dois grupos de indivíduos que iniciaram um curso de de-
terminado nível de instrução e o abandonaram, sendo que um determinado grupo o
abandonou no seu início e o outro mais perto do seu fim.

Neste novo teste, o grupo de tratamento será o de indivíduos que abandonaram o
ensino médio no terceiro ano e o grupo de controle o dos indivíduos que o abandonaram
no primeiro ano, por exemplo. Novamente, esperamos, segundo a teoria do capital
humano, que o coeficiente α seja positivo.
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Essa estratégia de identificação permite aliviar também o viés de seleção apontado
por Chiswick (1973). O autor sugere que boa parte da literatura que estima os retornos
da educação sofre de um viés de seleção uma vez que os indivíduos que têm mais anos
de ensino costumam ter características não observáveis que aumentam a sua produtivi-
dade sistematicamente em comparação aos indivíduos com menos anos de ensino, como
persistência por exemplo. Uma vez que comparamos os retornos da educação de dois
grupos de indivíduos que abandonaram o ensino escolar, é mais provável que o efeito
do viés de seleção seja menor.

3.2 Descrição do sistema escolar brasileiro e tendências
5

O sistema de educação brasileiro se inicia oficialmente aos três anos com a educação
infantil. Muito embora o estado forneça creches públicas para parte da população, a
obrigatoriedade do ensino só se inicia aos seis anos com o ensino fundamental 6 .

Atualmente, ele dura nove anos e pode ser dividido em duas partes. Os primeiros
quatro anos são, principalmente, dedicados ao desenvolvimento da alfabetização e à
aprendizagem de noções básicas de matemática. Na segunda parte do ensino funda-
mental, os alunos devem aperfeiçoar as noções básicas de leitura e cálculo e iniciam seu
contato com as ciências humanas e naturais.

Até 1971, a primeira parte do ensino fundamental era chamada de ensino primário
e a segunda parte de ginasial. Naquele ano, as duas fases de ensino foram fundidas
e transformaram-se no ensino fundamental atual. Como sua duração e objetivos são
semelhantes aos do módulo atual, nós as classificamos como equivalentes.

Após o ensino fundamental, os indivíduos avançam para o ensino médio (semelhante
ao highschool dos Estados Unidos), que dura três anos. Neste estágio os alunos revisam o
conteúdo visto no ensino fundamental e aprofundam tal conhecimento, principalmente
nas áreas de ciências. Ele tem currículo unificado e, frequentemente, uma fração da
dedicação dos alunos neste estágio se volta para o vestibular, prova que abrange boa
parte dos conteúdos vistos no ensino médio e necessária para acessar o ensino superior
tanto em instituições públicas como privadas.

Os alunos escolhem uma graduação a seguir já no ensino médio e, por meio do ves-
tibular, disputam acesso ao ensino superior. Vários trabalhos - entre eles contadores,
economistas, engenheiros, advogados, etc. – exigem, por lei, diplomas de graduação
para serem executados. Tal restrição limita as opções de trabalho dos indivíduos que
abandonam o ensino superior e tende a diminuir seus salários, uma vez que eles não po-
dem exercitar parte dos seus conhecimentos. Por outro lado, os salários dos indivíduos
com diploma de ensino superior se supervalorizam quando há restrição à oferta de mão
de mão de obra (KLEINER, 2016).

Uma modalidade alternativa ao ensino fundamental e médio é o ensino de jovens e
adultos (EJA). Tal política foi formulada para suprir a educação de indivíduos que não
puderam completar o ensino no período regular. Como os indivíduos que atendem ao

5As informações gerais utilizadas nesta subseção estão todas disponíveis no site do Ministério da
Educação: www.mec.gov.br.

6No ano de 2008 foi incluído um ano adicional ao ensino fundamental.

74



Laboratório de Economia: Monografias 2016

EJA normalmente são ativas no mercado de trabalho, a política foi desenhada de tal
forma que o período para completar este módulo é equivalente à metade do necessário
para completar o ensino regular 7 . Novamente, assumimos que o EJA é equivalente à
fase de ensino que ele visa servir de alternativa.

No gráfico I, apresentamos o maior nível de educação atingido por indivíduos que
estão no mercado de trabalho para a nossa amostra.

Figura 1: Nível de educação

Fonte: PNAD 2013

Nós hipotetizamos que os retornos para o capital humano (que é o coeficiente α)
a serem observados nos estágios iniciais do processo educacional serão relevantes, em
especial o ensino fundamental, uma vez que é o período onde os alunos mais adquirem
capital humano geral (leitura, escrita e matemática básica, em particular). Supõe-se
também que os retornos estimados ao controlar retornos informacionais não devem se
alterar significativamente dado que a maior parte da população possui pelo menos o
ensino fundamental completo e, portanto, a passagem por essa fase escolar não deve
fornecer sinalização de habilidade para os empregadores.

Esperamos que o retorno do capital humano seja menor no ensino médio, uma vez
que os assuntos abordados aprofundam os conhecimentos adquiridos e apresentam apli-
cações daqueles abordados no ensino fundamental e porque o país tem tido dificuldade
de manter a qualidade do ensino médio (MEC, 2016).

Por outro lado, acreditamos que, no ensino superior, o retorno relativo ao capital
humano será menos relevante em relação aos retornos da sinalização. Esperamos que
este seja o caso tanto por conta das restrições à atuação dos profissionais sem diploma,
porque uma fração menor dos trabalhadores tem diploma do ensino superior e porque o
esforço para entrada no ensino superior por meio do vestibular pode sinalizar atributos
atrativos para o empregador.

7Para uma análise mais profunda desta modalidade de ensino e comparação com o ensino regular,
ver Oliva et. al (2014) e Ramos et. al (2013).
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3.3 Descrição das variáveis

Para a realização dos testes empíricos foi utilizada a Pesquisa Nacional de Amos-
tras por Domicílios (PNAD), a pesquisa brasileira anual de domicílios do país, do ano
de 2013. A realização das estimativas discutidas acima exigiu a criação de variáveis
derivadas da base de dados. Essa seção tem por objetivo descrever todas as variáveis
utilizadas no trabalho.

Usaremos os rendimentos mensais do trabalho principal como a nossa variável de
salários. Utilizaremos essa medida pois o trabalho principal é o de maior remuneração
e assim evidenciará de forma mais apropriada os efeitos dos anos de educação.

No trabalho também utilizaremos um grupo de dummies para sinalizar se o indiví-
duo possui o diploma de determinada etapa escolar. Serão utilizadas quatro dummies,
sinalizando os diplomas do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio
e graduação. Foram estabelecidas equivalências entre diferentes modalidades de ensino
e a descrição completa das variáveis encontra-se no anexo do trabalho.

Contudo, tais dummies para diplomas não necessariamente sinalizam o nível edu-
cacional em que o agente terminou seus estudos. Pode ocorrer o caso em que, por
exemplo, um indivíduo tenha o diploma do ensino médio mas tenha cursado dois anos
de uma graduação. Assim, criamos um novo grupo de (dummies) que fornecem o ní-
vel educacional mais alto cursado pelo indivíduo. O objetivo desse novo conjunto de
variáveis é indicar se um indivíduo concluiu um nível educacional (fundamental I e II,
ensino médio e superior de graduação) e não continuou mais os estudos ou se começou
um nível educacional, mas não o concluiu.

Finalmente, estabeleceremos um terceiro conjunto de dummies que sinalizam em
que momento os alunos abandonaram (primeira ou segunda metade dos anos previstos
para o curso8) .

O nosso vetor de variáveis de controle inclui: idade, experiência, experiência ao
quadrado e dummies indicativas de cor da pele, sexo e região 9,10. As variáveis de
idade e experiência servem de proxy para um maior capital humano acumulado durante
os anos de vida do indivíduo. Incluímos um termo quadrático para a experiência a
fim de controlar potenciais retornos decrescentes desta variável sobre os rendimentos
(ARROW, 1962).

3.4 Resultados

Na tabela I, apresentamos os resultados da estimação da equação (1) seguindo a
nossa primeira estratégia de identificação, comparar os indivíduos que contêm um di-
ploma e não seguiram seus estudos com aqueles que também conseguiram o diploma,

8A variável da PNAD que usamos para criar tais dummies é a v0610. Ela nos diz o último ano
cursado do nível de ensino mais adiantado atingido pelos indivíduos. Em alguns casos, como o do
ensino médio por exemplo, o número de anos estabelecido é ímpar e, portanto, não podemos avaliar
com precisão se os indivíduos abandonaram o curso na primeira metade ou na segunda. Nestes casos,
usamos como ano divisor o menor inteiro mais próximo do ideal.

9A variável de experiência foi definida como a idade do indivíduo subtraída da idade em que ele
começou a trabalhar.

10Os grupos de referências para as dummies são negros, homens e a região norte, respectivamente.
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Tabela 1: Regressão * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Variáveis Fundamental II Médio Superior Pós-graduação

Tratamento
0.1522***

(0.0111)

0.0368***
(0.0098)

0.3205**
(0.0151)

0.4051***
(0.0882)

Idade 0.0189***
(0.0015)

0.0165***
(0.0015)

0.0228***
(0.0010)

0.0460***
(0.0019)

Experiência 0.0109***
(0.0019)

0.0119***
(0.0017)

0.0088***
(0.0012)

-0.0109***
(0.0023)

Experiência ^2 -0.0004***
(0.0000)

-0.0004***
(0.0000)

-0.0004***
(0.0000)

-0.0004***
(0.0000)

Mulher -0.5733***
(0.0116)

-0.4989***
(0.0100)

-0.4361***
(0.0060)

-0.4822***
(0.0120)

Cor -0.0286*
(0.0153)

-0.0463***
(0.0136)

-0.0785***
(0.0102)

-0.2116***
(0.0268)

Nordeste -0.2323***
(0.0194)

-0.2428***
(0.0184)

-0.1833***
(0.0109)

-0.1600***
(0.0203)

Centro-Oeste 0.3894***
(0.0208)

0.2906***
(0.0187)

0.2305***
(0.0120)

0.2384***
(0.0215)

Sudeste 0.3255***
(0.0171)

0.2567***
(0.0156)

0.2182***
(0.0096)

0.1273***
(0.0180)

Sul 0.3911***
(0.0194)

0.3298***
(0.0170)

0.2648***
(0.0109)

0.08417***
(0.0196)

Observações 20379 21650 48169 20037
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNAD 2013

entraram no próximo nível de ensino, mas não o completaram.
Esperamos que essa estratégia controle o efeito-diploma para diferentes indivíduos.

Denominamos por tratamento a nossa variável de interesse, dummy que assume valor
um para os trabalhadores que finalizaram aquele estágio educacional e iniciaram o
próximo e valor zero para aqueles que apenas completaram aquele nível de ensino sem
iniciar o próximo11.

Notamos que todos os coeficientes da variável de tratamento, que representa os
retornos da educação, α, são positivos e significantes ao nível de 1% para todas as
fases de ensino com exceção do nível superior que é significante a apenas 5%. Além
disso, todas as variáveis de controle apresentam o sinal esperado e são significantes
ao nível de 10%, pelo menos. Dessa forma, os grupos que terminaram um estágio
educacional e começaram o próximo estágio obtêm retornos maiores da educação do os
que terminaram o mesmo.

Apesar de os coeficientes da tabela anterior não serem diretamente comparáveis com
os demais trabalhos da área ou mesmo entre si, podemos aproximar o retorno médio

11Evidentemente, não somos capazes de fazer esse teste para os efeitos do ensino fundamental I
porque não temos uma fase de ensino anterior para usar como comparação.
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Tabela 2: Regressão * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Variáveis Fundamental I Fundamental II Médio Superior

Tratamento 0.1241***
(0.0174)

0.0506***
(0.0139)

0.0775**
(0.0151)

-0.2092***
(0.0422)

Idade 0.0189***
(0.0023)

0.0203***
(0.0022)

0.0150***
(0.0028)

0.0354***
(0.0052)

Experiência 0.0103***
(0.0019)

0.0176***
(0.0027)

0.0115***
(0.0012)

0.0130***
(0.0069)

Experiência ^2 -0.0004***
(0.0000)

-0.0005***
(0.0000)

-0.0004***
(0.0000)

-0.0006***
(0.0000)

Mulher -0.5768***
(0.0208)

-0.5407***
(0.0152)

-0.4684***
(0.0159)

-0.4872***
(0.0297)

Cor -0.0286*
(0.0153)

-0.0361*
(0.0203)

-0.0686***
(0.0212)

-0.2356***
(0.0555)

Nordeste -0.2792***
(0.0262)

-0.2192***
(0.0252)

-0.2321***
(0.0279)

-0.0998
(0.0638)

Centro-Oeste 0.4745***
(0.0306)

0.3367***
(0.0187)

0.2900***
(0.0280)

0.1629***
(0.06551)

Sudeste 0.3871***
(0.0252)

0.2715***
(0.0222)

0.2620***
(0.0240)

0.2258***
(0.0567)

Sul 0.3851***
(0.0304)

0.3335***
(0.0250)

0.3128***
(0.0263)

0.2058***
(0.0590)

Observações 10356 9764 8177 2923
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNAD 2013

anual de cada curso ponderando o coeficiente pela permanência média naquele curso.
É possível concluir que os retornos obtidos são menores do que o dos demais trabalhos
sobre o tema. Em particular, o retorno para o ensino médio é substancialmente menor
do que nas outras estimações. Apesar disso, os níveis de ensino superiores apresentam
retornos significativamente maiores do que dos níveis mais básicos, o que se aproxima
das conclusões de convexidade nos retornos para a educação.

Na tabela II, apresentamos os resultados da segunda estratégia de identificação.
Agora, a variável de tratamento é uma dummy que assume valor um se o indivíduo
abandonou o curso na segunda metade dele e zero se o abandonou na primeira metade
12 .

Podemos notar que os coeficientes para a variável de tratamento, α, são positivos
e significantes ao nível de 1% nos níveis de ensino do fundamental I, fundamental II e
médio. Todavia, ao controlar para a sinalização oferecida pela entrada no ensino supe-
rior, o coeficiente para a variável de tratamento no ensino superior é negativo e também
é significante ao nível de 1%. Isso mostra que para os níveis de ensino fundamenta I,

12Não foi possível analisar os efeitos da pós-graduação com esta identificação, pois o número de
indivíduos na amostra é muito pequeno para que a amostra possa ser dividida em dois e comparada
de maneira relevante.
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fundamental II e médio, os indivíduos que abandonaram o nível de ensino na segunda
metade obtêm mais rendimentos do que os abandonaram na primeira metade. Como
controlamos para a sinalização, essa é uma evidência para o aumento de produtividade
ao longo de mais anos de estudo. Entretanto, os dados para o nível de ensino superior
apontam que o abandono na segunda metade do nível afeta negativamente os rendimen-
tos. As variáveis de controle também têm o sinal esperado e, com exceção da variável
de cor no modelo para o ensino fundamental I e para o controle para a região nordeste
no modelo para o ensino superior, todas são significativas ao nível de 10%.

A ausência de retornos positivos para o ensino superior na estimação anterior sugere
que o papel da acumulação de capital humano neste nível de ensino é limitado. Além
disso, a diferença de coeficientes para a variável de tratamento do ensino superior nas
tabelas I e II sugere que a sinalização oferecida pela passagem no vestibular é relevante
para explicar o retorno dos indivíduos.

Tais conclusões estão alinhadas com as evidências internacionais (HUNGERFORD
e SOLON, 1987; BELMAN e HEYWOOD, 1991; JAEGER e PAGE, 1996) e nacionais
(CRESPO e REIS, 2009; CAMARA, 2013) de que a sinalização na educação é mais
importante para os estágios de ensino mais avançados. Por outro lado, essa conclusão
difere substancialmente das conclusões de trabalhos anteriores que apontam uma relação
positiva e convexa entre salários e educação (RAMOS e VIEIRA, 1996; SACHSIDA,
LOUREIRO e MENDONÇA, 2004; JACINTO e RODEGHIERO, 2010).

A ausência de retornos associados ao capital humano no ensino superior é compa-
tível com a teoria do filtro, mas o coeficiente negativo e significante (tanto em termos
estatísticos quanto econômicos) para a variável de tratamento no ensino superior é di-
fícil de explicar mesmo sob este arcabouço. Na próxima seção discutiremos algumas
explicações para tal resultado e sua generalidade.

4 TESTES DE ROBUSTEZ
Nesta seção nos dedicaremos a mudar algumas premissas da análise anterior para

avaliar a generalidade dos resultados obtidos. Primeiro, ao utilizar a nossa segunda
estratégia de identificação, agrupamos os indivíduos como tratamento e controle de
forma um tanto arbitrária: aqueles que abandonaram o curso na sua segunda metade
e aqueles que a abandonaram na primeira. Em seguida, iremos alterar a nossa variável
de interesse para avaliar o impacto nos resultados. Assim, na tabela III repetiremos
as regressões da tabela II reagrupando os indivíduos da seguinte maneira: serão con-
siderados tratados se abandonaram o curso nos três quartos finais dele e controle se o
abandonaram no primeiro quarto. De forma semelhante, na tabela IV, reportamos os
resultados se os tratados abandonaram o curso no seu último quarto e se os indivíduos
de controle são aqueles que o abandonaram nos primeiros três quartos.
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Tabela 3: Regressão * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Variáveis Fundamental I Fundamental II Médio Superior

Tratamento 0.0948***
(0.0207)

0.0941*
(0.0538)

0.0775***
(0.0151)

-0.0373
(0.03124)

Idade 0.0189***
(0.0023)

0.0203***
(0.0022)

0.0150***
(0.0028)

0.0359***
(0.0052)

Experiência 0.0101***
(0.0035)

0.0169***
(0.0027)

0.0115***
(0.0029)

0.0108
(0.0069)

Experiência^2 -0.0004***
(0.0000)

-0.0005***
(0.0000)

-0.0003***
(0.0000)

-0.0006***
(0.0000)

Mulher -0.5756***
(0.0208)

-0.5400***
(0.0152)

-0.4684***
(0.0159)

-0.4884***
(0.0300)

Cor 0.0216
(0.0265)

-0.0354*
(0.0203)

-0.0686***
(0.0279)

-0.2315***
(0.0570)

Nordeste -0.2812***
(0.0262)

-0.2184***
(0.0251)

-0.2321***
(0.0279)

-0.0933
(0.0638)

Centro-Oeste 0.4740***
(0.0306)

0.3381***
(0.0265)

0.2900***
(0.0280)

0.1767***
(0.0651)

Sudeste 0.3820***
(0.0252)

0.2737***
(0.0250)

0.2620***
(0.0240)

0.2487***
(0.0564)

Sul 0.3862***
(0.0304)

0.3352***
(0.0250)

0.3128***
(0.0263)

0.2246***
(0.0590)

Observações 10356 9764 8177 2923
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNAD 2013

Nota-se que os coeficientes para a variável de tratamento se mantiveram positivos e
estatisticamente significantes em ambas as tabelas para o ensino fundamental I. Para o
ensino fundamental II e o médio, os coeficientes da variável de tratamento foram posi-
tivos e significantes na tabela III e não significantes na tabela IV. Por fim, a variável de
tratamento para o ensino superior foi negativa em ambos os casos, mas estatisticamente
não significante na tabela III. Além disso, os coeficientes para as variáveis de controle
foram semelhantes aos obtidos anteriormente.

Uma preocupação adicional é que a qualidade do ensino dos diversos níveis pode
ter se alterado significativamente ao longo do tempo. Uma vez que os alunos que não
se adaptam a um curso saem dele mais rapidamente do que o faziam antigamente, por
conta da maior disponibilidade de informações e de recentes alterações institucionais no
sistema de acesso ao ensino superior (ALMEIDA et. al, 2016), as regressões dispostas
na tabela II podem comparar os retornos de indivíduos mais velhos, que cursaram uma
parte maior do ensino superior de menor qualidade, com os indivíduos mais novos,
que cursaram uma parte menor de um ensino superior de maior qualidade. Buscando
corrigir esse potencial problema, refazemos as regressões da tabela II, separando aqueles
indivíduos que cursaram os vários níveis de ensino depois do ano de 2000 - período após
o qual a qualidade do ensino cresceu de forma perceptível (MEC, 2012, 2016).
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Tabela 4: Regressão * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Tabela IV
Variáveis Fundamental I Fundamental II Médio Superior

Tratamento 0.2060***
(0.0460)

0.0292
(0.0435)

-0.0459
(0.0301)

-0.1746**
(0.0838)

Idade 0.0180***
(0.0023)

0.0201***
(0.0022)

0.0155***
(0.0028)

0.0356***
(0.0052)

Experiência 0.0095***
(0.0035)

0.0177***
(0.0026)

0.0112***
(0.0029)

0.0106
(0.0069)

Experiência^2 -0.0004***
(0.0000)

-0.0005***
(0.0000)

-0.0003***
(0.0000)

-0.0006***
(0.0000)

Mulher -0.5754***
(0.0208)

-0.5400***
(0.0152)

-0.4681***
(0.0159)

-0.4870***
(0.0300)

Cor 0.0215
(0.0265)

-0.0355*
(0.0203)

-0.0694***
(0.0213)

-0.2308***
(0.0570)

Nordeste -0.2855***
(0.02623)

-0.2188***
(0.0250)

-0.2343***
(0.0279)

-0.0974
(0.0643)

Centro-Oeste 0.4748***
(0.0306)

0.3375***
(0.0266)

0.2892***
(0.0281)

0.1728***
(0.0656)

Sudeste 0.3839***
(0.0252)

0.2734***
(0.0222)

0.2626***
(0.0240)

0.2409***
(0.0568)

Sul 0.3899***
(0.0304)

0.3360***
(0.0250)

0.3146***
(0.0263)

0.2197***
(0.0592)

Observações 10356 9764 8177 2923
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNAD 2013
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Tabela 5: Regressão * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Tabela V
Variáveis Fundamental I Fundamental II Médio Superior

Tratamento 0.1878*
(0.090)

0.0386
(0.0293)

-0.0677***
(0.0193)

-0.0487
(0.0627)

Idade 0.0459
(0.0376)

0.0674***
(0.0084)

0.0266***
(0.0050)

0.0366***
(0.0081)

Experiência -0.0367
(0.0488)

0.0101
(0.0151)

0.0199**
(0.0087)

0.0556***
(0.0147)

Experiência^2 -0.0054
(0.0039)

-0.0017*
(0.0010)

-0.0012***
(0.0004)

-0.0023***
(0.0006)

Mulher -0.3216*
(0.1739)

-0.4134***
(0.0420)

-0.3408***
(0.0226)

-0.2801***
(0.0380)

Cor -0.0912
(0.1103)

-0.0028
(0.0406)

-0.0176
(0.0321)

-0.2035***
(0.0758)

Nordeste -0.4286***
(0.1584)

-0.2601***
(0.0527)

-0.2160***
(0.0426)

-0.0750
(0.0778)

Centro-Oeste 0.0929
(0.3487)

0.3655***
(0.0496)

0.3084***
(0.0411)

0.1372*
(0.0778)

Sudeste 0.4920***
(0.1464)

0.2206***
(0.0466)

0.2287***
(0.0372)

0.1542**
(0.0706)

Sul 0.1093
(0.2018)

0.3278***
(0.0496)

0.3562***
(0.0388)

0.1127
(0.0592)

Observações 234 1719 3269 1020
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNAD 2013

A PNAD, entretanto, não fornece a informação de quando o indivíduo cursou cada
nível de ensino. De forma a contornar este problema, usamos a idade dos indivíduos no
ano da pesquisa para aproximar quando os indivíduos cursaram cada nível de ensino.
Arbitramos que o indivíduo cursou um determinado nível de ensino inteiramente depois
dos anos 2000 se a idade dele naquele ano era menor ou igual à idade mínima necessária
para se iniciar aquele curso13 . Desse modo, temos uma boa aproximação de que
classificamos corretamente todos os indivíduos que cursaram os níveis de ensino depois
do ano 2000. Por outro lado, tal método não inclui na amostra indivíduos que cursaram
os níveis de ensino quando mais velhos. Tais resultados estão dispostos na tabela V.

A variável de tratamento foi positiva e estatisticamente significante para o ensino
fundamental I e médio. Por outro lado, os coeficientes para o ensino fundamental II e
superior se mostraram estatisticamente indiferentes de zero.

O fato mais marcante identificado nas tabelas anteriores é que o tratamento asso-
ciado ao ensino superior varia significativamente entre as diversas especificações, mas
que em nenhum caso pudemos encontrar evidências de que o ensino superior apresenta

13A idade mínima adotada em cada nível de ensino foi: 18 para o ensino superior, 15 para o ensino
médio, 11 para o ensino fundamental II e 7 para o ensino fundamental I.
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retornos positivos e estatisticamente indiferentes de zero.
Uma explicação para a ausência de retornos positivos é a restrição ocupacional

imposta pelo governo. Se este for o caso, seria possível que os alunos adquirissem
capital humano no ensino superior, mas fossem impedidos de executar trabalhos em que
o capital humano o tornasse mais produtivo, o que explicaria a ausência de retornos
do capital humano positivos para o ensino superior uma vez que controlamos para a
sinalização.

Entretanto, é difícil conciliar essa explicação com os resultados da tabela I, que
mostram que existem diferenças de retornos consideráveis para os indivíduos que iniciam
o ensino superior e não o concluem, em relação àqueles que apenas concluem o ensino
médio. Assim, interpretamos os nossos resultados como evidência da sugestão de Arrow
(1962) de que os retornos associados aos níveis de ensino mais básicos estão associados
à apreensão de capital humano e os retornos do ensino superior são, fundamentalmente,
informacionais.

5 CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
Neste trabalho buscamos avaliar a teoria do capital humano controlando simultane-

amente a sinalização oferecida pelos indivíduos pelos diplomas obtidos e pela entrada no
nível de ensino. Para tal, utilizamos dados da PNAD e desenvolvemos uma metodologia
que busca comparar indivíduos semelhantes.

Em geral, os resultados indicaram que a presença de um indivíduo na escola nos
níveis de ensino mais básicos está associada a um retorno futuro positivo, apesar da
baixa qualidade relativa das escolas no Brasil. Tal como hipotetizado no começo do
trabalho, isso é congruente com uma explicação de que o capital humano detido nestes
níveis de ensino é mais geral e pode ser aplicado numa gama de trabalhos distintos.

Por outro lado, as estimações para o ensino superior mostraram que, ao controlar
para a sinalização oferecida pela entrada de indivíduos nos cursos de graduação, os
resultados diferem marcadamente do restante da literatura: não obtivemos coeficientes
positivos e significantes em nenhuma das estimações. Em algumas delas, inclusive,
obtivemos coeficientes negativos e significantes ponto de vista estatístico. Assim, ao
controlar para a sinalização oferecida pela presença em determinado nível de ensino, os
resultados encontrados apontam que há uma relação côncava e não convexa entre os
rendimentos do indivíduo e a sua educação. Os resultados gerais descritos anteriormente
se mostraram robustos à pequenas alterações da variável dependente e à segmentação
da amostra para o período mais recente.

Os resultados ratificam a importância do progresso da qualidade do ensino básico
no país e indicam que os ganhos privados de indivíduos que cursam o ensino superior,
mas não o concluem é bastante limitado. Interpretamos que os resultados sugerem uma
fundamentação empírica para o modelo de Arrow (1962), que atribui os retornos do
ensino superior à sinalização e não à acumulação de capital humano.

Finalmente, este trabalho contribui para a literatura empírica de estimação do re-
torno dos estudos sobre os rendimentos futuros e abre novas perspectivas de pesquisa,
em particular, a avaliação de porque o retorno do ensino superior não segue o padrão
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esperado. Encontramos que após controlar para a sinalização oferecida, os retornos do
capital humano são côncavos. Assim, temos que nos níveis mais superiores de ensino,
especialmente no superior de graduação, os rendimentos de um indivíduo decorrem de
sinalização.
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POSFÁCIO

Nos anos 90, eu tive a oportunidade de participar do Programa Especial de Tutoria
do Departamento de Economia (PET-ECO), que foi fundamental para a minha forma-
ção. Anos mais tarde, em 2015 e 2016, já como professor, fui agraciado com a honra de
ser o tutor do PET-ECO, um dos programas PET mais antigos em atividade no Brasil.
Para a difusão dos resultados cada vez mais importantes do programa, era necessária a
criação de uma publicação regular.

Na década de 80, alunos do PET criaram a revista Laboratório de Economia, que
foi publicada até meados dos anos 90, quando o programa mudou o seu foco original e
a revista deixou de ser publicada. Isso gerou perdas para a Universidade de Brasília e
para as ciências econômicas no Brasil.

Em 2011, a professora Geovana Bertussi, com sua disposição contagiante, assumiu
a direção do PET-ECO e o revitalizou. Nessa época, o PET-ECO voltou a editar,
na forma de livro, o Laboratório de Economia, que passou a divulgar monografias
elaboradas pelos alunos do programa ao longo do ano. Esses trabalhos, fruto do esforço
anual dos orientadores e dos alunos do PET, serão publicadas sob a supervisão da atual
tutora do PET, a professora Andrea Cabello.

Nessa nova edição do Laboratório de Economia, Elenir Magalhães aborda os pro-
gramas sociais que lutam contra a extrema pobreza, em especial o Bolsa Família, do
Governo Federal. Pedro Flores discute a economia compartilhada sob ótica de proble-
mas de informação; Victória Sousa relaciona a mobilidade intergeracional com a acu-
mulação de capital humano, e Yara Gomes realiza uma análise empírica dos retornos
da educação no Brasil, com ênfase na questão de sinalização.

Como se pode perceber, o interesse dos alunos é variado e abrange diversas áreas da
economia. O livro, cuja finalidade é a pesquisa em economia, tem sido de suma impor-
tância para a professores e alunos da UNB e do Brasil. Essa nova edição revela que a
professora Geovana Bertussi enriqueceu o curso de economia ao revitalizar o PET-ECO
e retornar uma importante publicação que, por razões variadas, tinha sido interrompida.
Essa nova edição do Laboratório de Economia reedita o sucesso do programa, destaca
a competência dos seus membros e, principalmente, engrandece as ciências econômicas
no Brasil.

José Guilherme de Lara Resende
Professor de Economia, UnB, e ex-aluno do PET
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PREFÁCIO

O Programa de Educação Tutorial (PET), muitas vezes, é o qual introduz o aluno
de graduação no universo tipicamente acadêmico. Além de estudar e ler, ele precisa
enfrentar o desafio de redigir o seu primeiro trabalho científico. É o primeiro passo em
direção à maturidade intelectual necessária à autonomia do pensamento crítico. Nesse
ínterim, surgem as primeiras dúvidas do aluno quanto ao seu campo de estudo, afinal,
redigir um trabalho científico exige do o aluno a compreensão mínima do objeto da
ciência que estuda. O problema da Economia é que este objeto não pode ser apreen-
dido com a mesma precisão que nas ciências tidas como duras, tais como a Física, a
Química, a Biologia, entre outras; e essa imprecisão é o centro irradiador de profundas
contradições metodológicas no seio da Ciência Econômica, tensão essa que nunca foi su-
perada. Fazem parte do ETHOS do economista crítico perguntas como: Qual é o objeto
de estudo das Ciências Econômicas? Afinal, por que Economia é considerada ciências
humanas, se estudamos tanta matemática e tantos modelos? O que é preciso saber para
ser bom economista? É preciso saber modelar? Estatística? Microeconomia? Matemá-
tica? Qual disciplina é a mais importante? Na verdade, a ciência econômica é uma das
poucas que parece exaurir suas forças ainda nas preliminares do pensamento científico,
sendo a pergunta principal ("Afinal, a Economia é ou não é uma Ciência?) sempre
evocada e nunca respondida definitivamente. O impasse nessa questão levou metodo-
logistas a adotarem a icônica expressão cunhada no século XIX por Thomas Carlyle à
Economia como a "ciência triste"(dismal science), ontem ao observar o desânimo pro-
vocado pelas conclusões de Thomas Malthus ao futuro das economias de mercado, e
hoje pela incapacidade de as Ciências Econômicas estabelecerem um caminho episte-
mológico definido. Na minha experiência docente, já me deparei com essas indagações.
Evidentemente, a questão central mencionada acima talvez jamais seja respondida pela
Economia. Mas as outras questões são derivadas dessa especificidade teórica e podem
ser encaminhadas mais facilmente se recorrermos à ferramenta da História. O objeto
de estudo das Ciências Econômicas são os homens em sociedade e sua interação para
reproduzirem-se materialmente por meio de trocas, infinitos meios de trocas. Por isso,
não importa qual disciplina da Economia estejamos estudando, Microeconomia ou De-
senvonvimento Econômico, as disciplinas e a própria Ciência classificam-se no campo
das humanidades. Logo, o estudo do ser humano e do contexto social em que ele se
insere torna-se fundamental para a compreensão dos laços econômicos que formam a
Economia e o modo como ele se reproduz socialmente, através do tempo. Desse modo,
o estudo da História coloca-se como fundamental para a formação de um economista.
Ela fornece o ponto de partida e a base para que, compreendendo o contexto social, o
Economista possa pensar e desenvolver métodos, teorias, técnicas e modelos que se apro-
ximem cada vez mais da inalcançável realidade total dos fenômenos econômicos. Esse
trabalho do economista acadêmico é uma jornada árdua e indefinida, mas que pode ser
minimamente guiada pelo pensar histórico dos problemas econômicos. No entanto, em
sua trajetória histórica a Teoria Econômica tem percorrido outros caminhos. Na busca
por se desenvolver teoricamente sobre bases axiomáticas rígidas, pode não usufruir do
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melhor que a História Econômica pode oferecê-la. Por esse motivo maior, muitas vezes
os alunos de graduação e até alguns economistas formados, apesar de saberem, não
compreendem a Economia como Ciências Humanas, e menos ainda, a relevância da
História em seus estudos. Entretanto, esse caminho sempre esbarra no problema fun-
damental das Ciências Humanas, de que não se pode isolar e fazer experimentos com as
variáveis econômicas de forma repetida, tampouco se obter longas séries de dados sob
condições estacionárias. Ademais, queira ou não o jovem aluno, a afirmação de que a
Economia prescinde da História somente pode ser apreendida em seu real sentido dentro
exatamente daquilo que a sentença nega: de um contexto histórico. Pois, em absoluto
antagonismo ao que ocorre nas ciências duras, todo ato econômico objetivo possui uma
vontade subjetiva que o fundamenta, e essa vontade existe no tempo dos homens, logo
a História é necessária para explicá-la. Vale a pena seguir este meu pequeno conselho.
É no reconhecimento da tensão no encontro da Ciência Econômica com a História - no
desejo de se tornar uma ciência dura, mas impedida pela sua própria condição como
ciências humanas e sociais - que os grandes economistas desabrocham: Smith, Marx,
Schumpeter, Keynes e Friedman, para mencionar os mais conhecidos, são econo-
mistas que necessariamente beberam da Economia como História para propor grandes
avanços científicos, em distintas interpretações e sob metodologias muito diferentes. A
diversidade teórica é uma marca da riqueza interpretativa do nosso campo de estudo,
deve ser valorizada e amplificada pela mediação dos contextos históricos. A leitura
das monografias reunidas nesse livro mostra todo o potencial que o Departamento de
Economia da UnB possui para gerar economistas que, no futuro, farão sua contribuição
a esse debate em constante mudança.

Daniela Freddo
Professora de Economia, UnB.
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IMPACTO DA RELIGIÃO
NO CASAMENTO HOMOAFETIVO

Elenir Magalhães Gomes1

Orientador: Ana Carolina Pereira Zoghbi

Resumo

As instituições estruturam as interações sociais, econômicas e políticas (NORTH, 1990).
Sendo assim, a religião como uma instituição, impacta nas escolhas dos indivíduos e,
dentro dessas escolhas, como eles lidam com questões morais, ou seja, o que deve ser
considerado impróprio ou não. A partir dessas definições, buscou-se medir, como a
religião impacta a sociedade e a partir disso, medir o quanto isso afeta os casais homos-
sexuais quando eles se casam.

Palavras-chave: Instituições, Religião, Homossexualidade, Casamento.
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1 INTRODUÇÃO
Em 1905, Weber já estudava a religião e seu impacto nas instituições. Segundo ele,

a reforma protestante foi essencial para as alterações que ocorreram nas relações sociais.
Antes, o Católico trabalhava para sobreviver, porém, com o advento do protestantismo,
onde a usura não era mais pecado, o indivíduo passa a viver para trabalhar e essa
mudança de postura foi essencial para o desenvolvimento da capitalismo.

A religião também influencia em como uma família se relaciona, a medida que im-
pacta em situações como o casamento, o divórcio, o tamanho da família, a maternidade
e a relação sexual, além disso, a rede de amizades e os grupos de referência. A con-
gregação é importante na influência sobre a tolerância para a diferença social, desde
que o indivíduo participe de forma assídua (PETERSEN e DONNENWERTH, 1998).
Mesmo com o seu impacto, ao longo dos anos, tem se notado mudanças significativas
nas escolhas das pessoas, como, o aumento dos divórcios, dos abortos, que revelam uma
perda de autoridade da religião (THORNTON et al., 1992).

O impacto da religião é diferente em relação a diversas situações em que os indivíduos
estão inseridos. Cochran e Beeghley (1991) pesquisaram o impacto das religiões acerca
do casamento homossexual e concluíram que, judeus, protestantes liberais e pessoas
religiosamente não filiadas tem a tendência a serem mais liberais, católicos e protestante
moderados tendem a ter uma posição mais tolerante, já os protestantes evangélicos são
mais conservadores em relação à homossexualidade.

A importância da luta contra a homofobia e o impacto que tal ato tem sobre a
economia foi mostrado pelo Banco Mundial, em 2014, onde foi organizado um painel de
debate com o tema “O custo econômico da homofobia”, em que é analisado o dispêndio
da homofobia, na educação, no trabalho, na saúde.

Segundo essa análise, na Índia, o custo econômico da homofobia na saúde foi entre
US$ 712 milhões a 23,1 bilhões em 2012 e esse gasto ocorre, principalmente, pela maior
facilidade em que esse indivíduos podem apresentar depressão ou aqueles que não re-
cebem as instruções corretas ou por não terem acesso aos métodos contraceptivos, de
contraírem AIDS. O custo educacional ocorre pois, a criança ou jovem homossexual por
sofrerem mais assédio na escola, tem seu potencial de educação diminuído, levando-o a
ter menos capital humano e consequentemente, a ser menos produtivo e ter um salário
menor.

A luta por igualdade é uma caminhada antiga. Atualmente, cerca de 23 países lega-
lizaram o casamento homossexual, o reconhecimento, no Brasil, foi declarado possível
pelo Supremo Tribunal Federal em 5 de maio de 2011, já os Estados Unidos só regu-
lamentou em 26 de junho de 2015. Mas ainda existem países onde essa possibilidade
está longe de ser viável, na Arábia Saudita, Iêmen, Irã, Mauritânia, Sudão, regiões da
Nigéria e da Somália, a homossexualidade é punida com morte.

No Brasil, não existem estudos empíricos que quantifiquem o impacto da religião no
casamento homossexual. E pelo fato da religião ser uma instituição que influencia nas
relações e escolhas dos indivíduos, leva-se a acreditar que ela possui impacto em como
o indivíduo lida com sua orientação sexual e como a sociedade o enxerga.

Logo, com os resultados, espera-se quantificar o impacto da religião no casamento
homossexual, assim como, nas congregações em que há uma opinião mais conservadora
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sobre o assunto, encontremos uma menor quantidade de uniões, não necessariamente
porque sejam religiões com menos homossexuais, mas por esses indivíduos pertencerem
a uma igreja mais rígida, eles tendem a não se expor.

Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo, medir o impacto da religião no casa-
mento homossexual. Primeiro, através de uma breve revisão de literatura que abarcará
três temas: religião como uma instituição social, o impacto da religião no casamento e
o casamento homossexual, por conseguinte, será apresentada a metodologia utilizada,
seus resultados e por fim, as conclusões.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A religião como uma instituição social

Ao longo dos anos, vários autores buscaram mostrar o impacto da religião em diver-
sas áreas, no crescimento econômico, no governo, no casamento, e ao analisar todos os
impactos percebe-se que, é difícil encontrar uma particularidade na vida da sociedade
que não seja afetada pela religião (GUISO, SAPIENZA, ZINGALES; 2003).

Em 1905, Weber expõe que a reforma protestante foi essencial para a mudança de
visão do conceito de trabalho, antes, o trabalho era visto como algo depreciativo, após
a reforma, passa a ser visto como dom de Deus, algo digno. Logo, o protestantismo
foi importante para impulsionar o capitalismo e a industria, devido a sua visão sobre
trabalho, lucro e poupança, pois, segundo a crença, trabalhar duro e ter riquezas eram
indicativos de ser um eleito de Deus. Dessa forma, segundo Weber, países com a maioria
protestante se destacaria frente ao sistema capitalista.

Segundo North (1991), as instituições surgiram com o intuito de criar ordem, de
estabelecer a interação econômica, social e política, levando a uma diminuição das
incertezas dos indivíduos. Já Weber diz que, as instituições não determinam o compor-
tamento dos indivíduos, mas os orientam, ou seja, não é o preceito em si que explica as
atitudes dos agentes, mas como essa lei é levada para suas vidas, como eles se apropriam
dela.

Através das mudanças religiosas que ocorreram ao longo dos anos e seu impacto
sobre a sociedade é possível notar que, a religião pode interferir nas interações sociais
e nos valores da sociedade. Ehrenberg, em 1975, analisou o impacto da participação
religiosa e concluiu que, a religião aumenta a probabilidade dos indivíduos serem aceitos
e bem sucedidos no trabalho.

Neto & Natira (2004) analisaram o impacto da religião no capital humano e en-
contraram que os filhos tanto de mães judaicas como de mães protestantes têm, em
média, respectivamente, 25,4% e 10,5% a mais de capital humano que os filhos de mães
católicas. Entretanto, religiões como pentecostais, afro-brasileiras e os casos em que as
mães declararam não ter religião possuem resultados inferiores em relação aos católicos.
O capital humano também é importante na influência da posição do indivíduo sobre o
casamento homossexual, indivíduos mais jovens e com mais capital humano, tendem a
não se opor ao casamento entre pessoas do mesmo sexo (SHERKAT et al., 2011).

Guiso, Sapienza & Zingales (2003) buscaram estudar o impacto da religião no cres-
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cimento econômico, eles explicam que ao longo dos anos, vários estudos mostram um
impacto negativo da religião católica em atitudes que são consideradas favoráveis ao
desenvolvimento de um país. A partir disso, como uma forma de confirmar ou contra-
por esses resultados, eles tentaram mensurar o impacto de todas as religião, através das
atitudes de seus fieis e controlando os efeitos individuais dos países. Por fim, destaca-se
que o impacto da religião no crescimento econômico, de fato, foi confirmado e além
disso, o efeito é positivo.

2.2 Impacto da religião no casamento

Dentre os autores que buscaram entender a influência da religião no casamento,
Marks (2008) encontrou através da análise de dados qualitativos temas que associam a
religião ao casamento - a campanha anti-divórcio, a influência do clero, a fé em Deus,
a prática da fidelidade conjugal, dentre outros - os quais são vistos como essenciais
para os fiéis se sentirem apoiados em sua vida conjugal, corroborando com esse estudo,
outros autores na literatura encontraram que pessoas que participavam da vida religiosa
sentiam-se mais satisfeitos em suas vidas conjugais (BAHR e CHADWICK, 1985).

Essa influência positiva da religião se dá principalmente, porque o comprometi-
mento com o matrimônio, a satisfação familiar e a participação religiosa tem forte
relação (STINNETT, 1983). Sendo assim, a orientação que as religiões americanas dão
a seus fiéis sobre o matrimônio são essenciais para essa sensação de satisfação conjugal
(AGIUS & CHIRCOP, 1998), pois, para algumas famílias, a religião é essencial para a
manutenção, suporte e estabilização de seus casamentos tendo como desafios o tempo
e o estresse (MARKS, 2008).

Além disso, em outro estudo, feito em 2001 por Marks e Dollahite, as famílias são
influenciadas pela religião e existem, pelo menos, três dimensões que são essenciais para
o entendimento dessa influência, são elas, a comunidades de fé, que é a participação
do indivíduo na congregação, a prática religiosa, que seriam as orações e rituais e por
ultimo, as crenças espirituais. Call e Heaton (1997) e Curtis e Ellisson (2002), afirmam
que essa influência só é possível quando o fiel participa da congregação, ou seja, uma
filiação não ativa não possibilita os benefícios que a religião traz para vida conjugal.

Em contrapartida, existem estudos que mostram que a participação do indivíduo não
é essencial para o impacto da religião em sua vida, Miller e Thoresen (2003), afirmam
que mesmo que a religião não seja tão importante na vida de muitos americanos, em
alguns casos, ela é a única e mais importante influência em suas vidas. Guiso, Sapienza
& Zingales (2003) afirmam que a ideologia que uma religião dominante prega, acaba
fazendo parte da cultura do país, fazendo com que seu impacto chegue até nas famílias
que não professam aquela fé.

Outro impacto que a religião traz à vida das famílias, é que muitos jovens tendem a
seguir a mesma religião de seus pais, assim, as escolhas religiosas de seus parentes e a
própria religião afetam seus valores e comportamentos, inclusive, a escolha de casar-se,
pois para os grupos religiosos, o casamento é um ato de alto valor (THORTON at al.,
1992).

Thorton at al. (1992), mediu em seu trabalho o impacto da religião das mães sobre as
experiências conjugais de seus filhos, e chegou à conclusão que, nos casos em que as mães
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não dão tanta importância à religião, as taxas de casamento de seus filhos são menores
que em relação às mães religiosas. E mesmo com a religião sendo importante para a
formação do comportamento do fiel, foi encontrado que indivíduos que se divorciam ou
praticam contracepção tendem a se afastar de sua religião e questionar suas regras.

A perda de influência da igreja foi acentuada, principalmente nos Estados Unidos,
na década de 60 e 70 (GLENN, 1987; THORNTON, 1989; ROOF e MC-KINNEY, 1987;
ALWIN, 1988) e nesse mesmo período, observou-se que, a taxa de casamento diminuiu e
a coabitação tornou-se popular (RODGERS e THORNTON 1985; THORNTON, 1988;
BUMPASS e SWEET, 1989).

Em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, em muitos casos, além do
impacto da religião, o que acontece é que muitos pais ou pessoas casadas tem um pro-
pensão maior a ser contra o casamento homossexual, isso se dá, principalmente, porque
para eles, o casamento heterossexual é algo superior e santo e a luta dos casais homos-
sexuais pela liberdade de também poderem casar-se é visto apenas como um ultraje à
esse superioridade e não como acesso a uma instituição de valor social (BRUMBAUGH
et al., 2008).

2.3 Casamento homossexual

Baunach (2012) analisou as mudanças de atitude da população americana acerca do
casamento homossexual, durante os anos de 1988 até 2010, e percebeu que com o passar
dos anos, as pessoas tornaram-se mais tolerantes em relação ao casamento. Em 1988,
a resposta mais comum entre os entrevistados era, “fortemente em desacordo” quando
perguntados sobre o casamento homoafetivo, mas em 2010, “concordo” foi a opção mais
escolhida dentre os entrevistados.

Baunach argumenta que, não foram as mudanças demográficas que contribuíram
para a mudança desse resultado, mas a mudança cultural. Os indivíduos mais jovens são
mais tolerantes e, pelo efeito natural dos padrões de mortalidade, os jovens substituíram
os mais velhos e, com isso, a população foi se tornando mais tolerante (ANDERSEN
e FETNER, 2008; BAUNACH, 2010; LEWIS and GOSSETT, 2008; SHERKAT et al.
2011; TREAS, 2002).

Toda a mudança de mentalidade com a virada do século e também, a educação,
foi primordial para esse efeito liberal que se sucedeu na sociedade (TREAS, 2002).
Houve também, a tentativa de muitos políticos conservadores de ganhar eleições com
uma legenda pró casamento heterossexual, o que foi importante para a disseminação
do assunto, onde levou parte da população a conhecer a causa LGBT e apoia-la, logo,
o maior contato e familiaridade com o tema levou a uma redução do preconceito (AL-
TEMEYER, 2001; HEREK, 2000; LOFTUS, 2001).

Apesar da redução do preconceito, nos Estados Unidos, há uma grande força con-
servadora que se esforça constantemente para garantir que os homossexuais não tenham
direitos. Em especial, foi debatido por muito tempo o direito ao casamento. A grande
maioria dos desfavoráveis ao casamento homoafetivo, são protestantes evangélicos (OL-
SON at al., 2006). Em 2004, 11 estados dos EUA votaram à favor da proibição do
casamento homossexual, e no mesmo período, surgiram estudos que indicavam uma
possível vitória de Bush graças a posição conservadora perante o casamento homos-
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sexual, assim, os “valores morais” foram essenciais na escolha para o presidente dos
Estados Unidos (LEWIS, 2005).

A posição conservadora de Bush se deu através de uma proposta de emenda consti-
tucional banindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E segundo uma pesquisa
feita durante as eleições, pela “Los Angeles Times”, cerca de 41% dos participantes
afirmaram que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma das questões mais
importantes nas eleições presidenciais, 1,5% dos participantes declararam que o casa-
mento homossexual é a questão mais importante e 24% votariam apenas no presidente
que concordasse com a posição do eleitor.

Além disso, foi analisado o perfil dos indivíduos que votaram em cada candidato,
68% dos votos para George Bush foram de pessoas que se opõe ao casamento homo-
afetivo e 83% dos votos para o candidato John Kerry eram de pessoas a favor do
casamento.

Olson at al. (2006) analisaram o que cada religião e a opinião pública falam acerca do
casamento homossexual, foi-se concluído que a afiliação religiosa tem grande impacto
na opinião que cada grupo religioso tem acerca do casamento homossexual, aquelas
religiões mais liberais em que não há uma pregação contra o casamento homoafetivo,
seus praticantes são mais tolerantes em relação ao assunto, a religião judaica é um
exemplo. Já os protestantes evangélicos são mais conservadores e são contra tal atitude,
essa condenação vem pelo fato que em suas crenças, o casamento entre pessoas do mesmo
sexo ser considerado pecado, algo abominável.

Thorton at al. (1992) encontraram um resultado diferente, em sua análise, não é
a filiação religiosa que tem forte impacto no casamento ou coabitação, na verdade é a
importância que o indivíduo dá à religião e sua participação.

A análise do impacto da religião sobre o casamento homossexual, no Brasil, será
feito a seguir a partir de um teste empírico.

3 AVALIAÇÃO EMPÍRICA
A análise de dados será feita a partir do Censo 2010. Neste período, o casamento

homossexual ainda não havia sido regulamentado 1, em razão disso, serão analisados
apenas casos de união consensual. A partir dos dados apresentados, foram observados
cerca de 35.597.213 casais, dos quais 64.835 são casais homossexuais. Por conseguinte,
29.975 destes são casais de homens e 34,860 são de mulheres, sendo, em sua maioria,
residentes na zona urbana (94,24%) e o restante (5,76%) na zona rural.

No mapa seguinte, é possível ver a quantidade de homossexuais por unidade fede-
rativa que moravam com seus parceiros em 2010.

É possível observar que, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, é onde encontram-
se mais casais homossexuais, respectivamente com 17.641 e 10.669 casais em cada es-
tado, já o Acre, Roraima, Amapá e o Tocantins são os estados onde existem menos
casais, com 130, 87, 165 e 181 casais respectivamente, é possível que o preconceito afete

1O casamento homossexual, foi reconhecido em 5 de maio 2011, mas apenas em 14 de maio de
2013 foi aprovada a resolução - Resolução n. 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - que
obrigava todos os cartórios a celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo
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Figura 1: Quantidade de homossexuais por Unidade Federativa
em 2010

Fonte: Elaboração própria com dados do Censo 2010-IBGE.

a quantidade de casais que falem abertamente sobre sua orientação sexual, e por isso,
observa-se essa baixa quantidade em alguns estados.

Também é possível analisar, através no gráfico abaixo, a quantidade de homossexuais
por região e posteriormente a divisão por religião.

Figura 2: Quantidade de homossexuais por região

Fonte: Elaboração própria com dados do Censo 2010-IBGE.

A quantidade de homossexuais é maior na região Sudeste, algo que já era esperado,
dado que os estados do Rio de Janeiro e São Paulo possuem a maior quantidade de
casais homossexuais.

98



Laboratório de Economia: Monografias 2017

Figura 3: Quantidade de homossexuais por região em cada religião

Fonte: Elaboração própria com dados do Censo 2010-IBGE.

Em relação a religião, em todas as regiões, a maioria dos casais homossexuais seguem
a religião Católica com 30.023 casais, seguida pela opção de não possuir religião com
13.737 casais.

3.1 Base de dados

O procedimento adotado para estimação foi uma equação linear para mensurar o
impacto da opção religiosa sobre a escolha de casais homossexuais em casar-se, sendo
obtida por uma cross-section. O modelo adotado é apresentado abaixo:

Gi = β0 + β1Xi + β2Yi + ui

Onde Gi representa o indivíduo homossexual casado i, Xi é um vetor de variáveis
dummies que indica a opção religiosa do indivíduo, Yi é um vetor de controles para a
regressão e ui são os fatores não observáveis.
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O vetorXi contém as variáveis sem religiaoi, religião catolicai, evangelicai, espiritai
e, outras religioesi2, que indicam se o indivíduo pertence ou não a uma religião. Caso
ele pertença, a variável assume o valor=1, caso não pertença o valor é igual a 0, sendo
possível pertencer apenas a uma única vertente religiosa.

O vetor Yi contém variáveis de controle para raça, espaço geográfico, filhos, idade,
educação, salário. As variáveis de controle, foram separadas pelo parentesco - chefe e
conjuge -, para uma melhor visualização do impacto a partir do papel do indivíduo na
família.

Espaço geográfico será representado pela dummy urbano, que terá seu valor igual
1, caso seja uma área urbana e igual 0, caso o contrário. Raça será representada pela
variável brancoi, quando a variável for igual 1, o indivíduo é branco, se for igual a 0.
Foi criada duas variáveis para quantificar os filhos, uma variável para filhos menores de
de 14 anos e outra para filhos com mais de 14 anos, que assume o valor de 1 ou 0.

As observações de religiões são feitas a partir das declarações de cada indivíduo
sobre pertencer ou não a subdivisões de religiões maiores, a partir dos dados do Censo
de 2010. A organização das observações sobre religião foi feita a partir da junção de
congregações com características religiosas em comum, agrupando em 5 categorias: sem
religião, católicos, evangélicos, espíritas e outras religiões3. Religiões como as orientais,
os mórmons, Testemunhas de Jeová, judeus, religiões afro-brasileiras e indígenas foram
agrupadas na categoria “outras religiões”, pois em meio às observações elas possuíam
pouco impacto sozinhas.

4 RESULTADOS
Os resultados obtidos, encontram-se na tabela 1, a variável religião evangélica foi

omitida na regressão com o intuito de medir o impacto das outras variáveis em compa-
ração com a evangélica.

Todas as religiões tem um efeito positivo no casamento homossexual em relação a
religião evangélica. Resultado que confirma o que já mencionado na literatura, que
religiões mais conservadoras, como o protestantismo, tendem a ser mais intolerantes
em relação ao casamento homossexual (Cochran e Beeghley, 1991).

Outro fato observado é que quanto mais anos de estudos o conjuge possui, mais
negativo é o impacto sobre o casamento, o mesmo resultado obtivemos em relação a
idade, quanto mais velho o conjuge, menor a propensão a se casar.

2Mormons, Testemunha de Jeová, LBV, Islamismo, Judaísmo, Tradições Indígenas e Esótericas,
Religiões Orientais e Religiões afro-brasileiras

3Foram escolhidas as religiões para a análise que possuem a maior quantidade de fiéis no Brasil,
segundo o Censo 2010 (IBGE)
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5 CONCLUSÃO
Pelo fato da religião ter um impacto sobre as escolhas e comportamentos dos indi-

víduos, todo o efeito que ela tem sobre grupos na sociedade deve ser estudado, ainda
mais quando esse efeito é sobre uma minoria. A exclusão de minorias sexuais pode
prejudicar o desenvolvimento econômico, através da discriminação sofrida no trabalho,
que levam ao indivíduo a desenvolver uma depressão, a ser excluído dos serviços de
saúde, que impacta numa diminuição no PIB em até 1,7% (Banco Mundial, 2014).

Por fim, deve-se levar em conta que outras variáveis também podem estar afetando
as escolhas dos indivíduos entre casar-se ou não, como a influência da família, a educação
e o grau de filiação à religião. O grau de filiação do individuo a uma religião foi uma
variável importante observada em outros estudos, mas que não foi possível trazer para
o caso do Brasil, dado que, não existem dados. Além disso, outro método de regressão
que observe o indivíduo em anos diferentes pode captar com mais robustez o possível
efeito da religião sobre o casamento. Buscou-se replicar a mesma análise para o ano
de 2000, mas segundo os dados desse ano, não havia casais de homossexuais no Brasil
ou esses casais foram quantificados de forma diferente, ou seja, o Censo de 2010 foi o
primeiro censo a quantificar os casamentos homossexuais no Brasil, inviabilizando a uso
de um painel na metodologia.
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A TEORIA MALTHUSIANA DA
POPULAÇÃO E O ILUMINISMO
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Resumo

As discussões sobre demografia do passado trazem, até hoje, ânimo aos debates acadê-
micos. Muito desse debate gira em torno da polarização que ocorreu entre Malthus e
alguns pensadores iluministas, tendo por oposição central a capacidade de aperfeiçoar-
se do ser humano. Assim, muitos pensadores subsequentes foram influenciados pela
crença na perfectibilidade, e a epistemologia que surgiu nas ciências econômicas foi di-
versa da de outras ciências sociais. Analisar-se-ão esses impactos sobre a visão de como
o homem se comporta nas ciências econômicas.
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1 INTRODUÇÃO
A discussão em torno do crescimento demográfico que ocorreu no século XVIII e

XIX entre Thomas Malthus e Condorcet, Godwin e outros iluministas é, até hoje, muito
frutífera do ponto de vista intelectual. As visões de ciência social e de comportamento
humano apresentadas nesse conflito resumiram um debate que se fez presente durante
grande parte do desenvolvimento posterior das ciências econômicas.

Para extrair algum ensinamento desse debate, é preciso retratá-lo e apresentar os
pontos fundamentais de cada abordagem, entendendo quais foram as conclusões de seus
raciocínios e quais foram as hipóteses subjacentes, para que seja, então, possível discutir
a positividade científica de tais abordagens e também das linhas de pensamentos nelas
lastreadas.

Nesse sentido, a corrente malthusiana será a primeira a ser analisada, que é curiosa-
mente muito conhecida em várias vertentes das ciências sociais e é ainda muito debatida.
A corrente seguinte será, de início, aquela discutida por Condorcet, que versa não só
sobre a questão demográfica, mas também sobre a constituição da humanidade como
um todo. Por fim, a análise de Godwin, que propõe a perfectibilidade nas instituições
políticas.

2 A TEORIAMALTHUSIANADO CRESCIMENTO
POPULACIONAL E SEUS PRECEITOS

A Europa, durante o período que compreende o final do século XVII e início do
século XVIII, apresentava uma tendência de crescimento populacional e econômico in-
teressante, que era caracterizada por um lento crescimento populacional e um cresci-
mento de renda per capita nulo. Como notam os autores Galor e Weil (2000), esse
período e os períodos que o antecederam foram marcados por um crescimento tecno-
lógico muito lento e em setores da economia intensivos em terra, como as atividades
agrícolas e pastoris.

Malthus não foi o primeiro a especular sobre as leis que regem o crescimento das
populações humanas, contudo foi o primeiro a ter sucesso na elaboração de uma es-
trutura convincente sobre o funcionamento da demografia. Sua teoria recebeu muita
atenção em sua época, inclusive por parte de outros grandes pensadores como Ricardo e
Stuart Mill. Tanta atenção se deveu, em grande parte, por sua refutação veemente dos
ideais de perfectibilidade dos seus predecessores, como constam em Condorcet, Godwin
e Owen (a quem foi endereçado o Ensaio de Malthus), e também pelo ar convincente
de seus argumentos (BLAUG, 1997).

O pessimismo que se atribui a Malthus está ligado ao cerne de sua teoria popu-
lacional, que é sedimentado em um forte pilar: a capacidade e a inclinação biológica
de reprodução humana superam sua capacidade de reprodução material, como se per-
cebe: “a tendência de toda vida a aumentar, se reproduzindo, além do que permitem
os recursos disponíveis para subsistência” (MALTHUS, 1798).

Malthus segue afirmando que o princípio de população exposto acima é válido para
a humanidade. O autor compara, então, a capacidade produtiva de alimentos, restrita
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pela oferta limitada de terras férteis, e o crescimento geométrico que a população te-
ria se irrestrita; e conclui que para haja qualquer equilíbrio é preciso que exista algo
para contrabalancear as marés populacionais. Essa comparação entre progressão arit-
mética para os meios de subsistência e geométrica para a população se tornou célebre,
e funciona como um resumo caricatural do princípio geral malthusiano.

Para que seu sistema lógico fizesse sentido e não provocasse a superpopulação e
miséria constantes, Malthus então descreveu dois sistemas de contrapesos para a po-
pulação, afirmando ainda que nenhum país jamais assistiu a um aumento irrefreado de
sua população, pois sempre havia um contrapesos em ação. Um desses freios é aquele
que acontece com o nível de renda abaixo da subsistência: a miséria e a fome então
controlariam a população, reduzindo a taxa de natalidade e aumentando a mortali-
dade em função da pobreza. As pessoas, temendo a miséria e a fome, controlariam
os impulsos biológicos praticando a abstenção, o que constitui um segundo freio, este
moralmente justo para o crescimento da população. Para Malthus, qualquer forma de
impedir a procriação que não a abstinência resultaria em vício. Em uma passagem
interessante, Malthus afirma que “quando a abstenção dá lugar a vícios, os males que
ocasiona são evidentes. A relação sexual onde se procura impedir a concepção parece
rebaixar a dignidade humana” (MALTHUS, 1798). Além disso, ele faz referência aos
vícios associados à prostituição e libertinagem.

Malthus então divide os freios ao crescimento demográfico entre positivos e preventi-
vos. Mais genericamente, chama de freios positivos “tudo aquilo que, em maior ou menor
grau, encurta a duração da vida humana”. São as fomes, a miséria, guerras, doenças e
desastres. Os freios preventivos são aqueles que atuam em função da antecipação que
o homem faz da fome e da miséria, que o leva à abstenção ou aos vícios. Malthus não
relacionou, com a devida importância, nenhum freio dissociado da miséria (como, por
exemplo, o desejo de manter um nível de vida mais elevado), o que certamente limitou
sua análise das consequências do princípio que ele postulava.

Quando falou sobre a expansão da capacidade produtiva da terra através de inova-
ções técnicas e da expansão para novos territórios, Malthus foi descrente na possibilidade
de eficácia desse tipo de medida. Sobre as novas terras, Malthus curiosamente argu-
mentou que seria moralmente errado doutrinar os povos de modo a ensiná-los a forma
mais produtiva de cultivo do solo. Isso é curioso pois entra em conflito com a visão
eurocêntrica que é predominante no restante de sua obra. Quanto às terras incultas,
Malthus alegou que o bônus gerado pela integração dessas terras seria pouco duradouro,
uma vez que a bonança gerada por esse excedente iria incentivar o crescimento da po-
pulação e anular o ganho, fazendo com que a sociedade retornasse à lógica anterior.
À implementação de novas técnicas, Malthus se refere como algo possível, porém não
admite a criação de novas técnicas além das já vigentes em seu tempo. A conclusão
de seu raciocínio nesse sentido é que “tendo em conta o estado da terra, ainda que sob
as circunstâncias mais favoráveis, [os meios de subsistência] não poderiam crescer com
maior rapidez do que supõe uma progressão aritmética” (MALTHUS, 1798).

A partir desse sistema, onde a população só se restringia em função da escassez de
meios de subsistência, Malthus concluiu (o que lhe rendeu a inimizade de muitos ho-
mens de letras e intelectuais iluministas) que quaisquer esforços para reduzir a miséria
humana não resultam em nada senão um agravamento da condição futura dos homens,
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uma vez que retiram os contrapesos que limitam o crescimento populacional. “Aliviar
a pobreza é retirar a salvaguarda ao crescimento excessivo” (MALTHUS, 1798). Dessa
forma, os princípios de Malthus não supõem nenhuma forma de reduzir consistente-
mente de reduzir a pobreza e a miséria, uma vez que, em função das limitações que
sua teoria impõe ao desenvolvimento de tecnologia e controle populacional, a descrição
adequada do crescimento demográfico é como uma corrida da população contra os meios
de produção, como foi posto por Ricardo com forte influência de Malthus.

O pensamento desenvolvido por Malthus pode ser criticado por alguns ângulos e
é passível de ser dito falacioso (BLAUG, 1997). Durante a exposição, Malthus se
utiliza de lógica e de argumentos empíricos, mas não se apoia fortemente em nenhum,
construindo, por fim, uma interação entre os conceitos que se torna muito difícil de
contestar, especialmente quando se considera a disponibilidade de dados da época. Por
exemplo, ao se ter evidência de crescimento econômico sem aumento da miséria, a
teoria explica dizendo que as pessoas estão controlando a taxa de natalidade. Além
disso, Malthus compara, em sua exposição, o crescimento potencial da população com
o crescimento acontecido dos alimentos.

À luz das teorias modernas do crescimento populacional, a explicação malthusiana
para o princípio geral da população se torna errônea. A ideia de que as populações
cresceriam a uma taxa geométrica esbarra no fato de que alguns determinantes da
taxa de fertilidade são intrinsecamente culturais e, assim, os números humanos são
controlados por fatores socioeconômicos que alteram os padrões culturais. De fato, o
desenvolvimento econômico parece alterar as condições culturais de modo a favorecer
menor fertilidade e assim controlar o crescimento exponencial. Além disso, a adição
de novas terras com comércio externo e novas técnicas de produção de alimentos faz
com que o crescimento da oferta de alimentos seja grande o suficiente para compensar
o crescimento da população, este último cada vez menor em função das mudanças
culturais.

Quanto à epistemologia de Malthus, ao escrever esse livro, o arcabouço axiomático
sobre a natureza humana que utiliza o autor é confuso. Ele compreende a racionalidade
de maneira diferente dos tempos atuais, pois assume que a racionalidade é não é perfeita,
como se diria no linguajar moderno. Os agentes não são capazes de aperfeiçoar seus
comportamentos sozinhos, apesar de serem capazes de distinguir, em sua perspectiva, o
que é melhor para si e os perigos futuros que suas ações. Seriam, no entanto, limitados à
sua visão de tamanho individual da vida e dos prazeres, sendo, portanto, limitadamente
racionais.

Esse padrão epistemológico é recorrente entre os pensadores clássicos, que assumiam
diversas vezes um conceito um tanto quanto confuso e não transitivo de racionalidade
para os agentes, o que dificultava a clareza de suas teorias. Já os neoclássicos levaram o
conceito de racionalidade para um nível mais intenso, onde os agentes são capazes de se
aperfeiçoar. Essa divisão é bastante pertinente ainda hoje, pois o arcabouço científico
da teoria econômica é muito confuso na definição de racionalidade. Isso será abordado
com mais detalhe adiante.
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3 O PENSAMENTOHUMANISTA E O CONCEITO
DE PERFECTABILIDADE

Os escritos aos quais Malthus endereça seus princípios são de autores fortemente
influenciados pelo humanismo dos ideais iluministas, que compreendem a natureza hu-
mana de forma muito diversa do primeiro e têm padrões morais muito diferentes de
Malthus. Quanto às características epistemológicas do que foi feito pelos humanistas,
o afastamento do método científico, ao menos nos textos criticados diretamente por
Malthus, é evidente. São textos de natureza filosófica, e que não foram incorporados
ao lugar-comum da teoria econômica.

O primeiro desses autores criticados por Malthus é o marquês de Condorcet. Ele foi
um iluminista francês contemporâneo à Revolução francesa (inclusive foi perseguida por
esta), que tem por obra magna o "Esboço de um Quadro Geral do Progresso do Espírito
Humano"(circa 1794), que é um hino otimista à humanidade e seu potencial. Este livro
é uma tentativa de elaborar as leis do progresso humano a partir dos acontecimentos
históricos e prever seu curso futuro. Apesar da ausência de método científico, as con-
clusões e previsões feitas por Condorcet (e criticadas por Malthus) foram tão próximas
do acontecido que foram quase proféticas, além de bem arrazoadas e definidas.

A teoria desenvolvida por Condorcet sobre população não é desenvolvida como a
de Malthus, e é solucionada por um conceito intimamente ligado ao humanismo dos
iluministas: a perfectibilidade do homem, sua capacidade de se aperfeiçoar utilizando o
desenvolvimento de ciências e artes para compreender e alterar o mundo. Há premissas
filosóficas sobre a natureza humana em conflito na contraposição da teoria malthusiana
e na visão de Condorcet. Enquanto o primeiro supõe estático o conhecimento humano
e suas tecnologias, o segundo o prevê dinâmico e crescente. Condorcet leva a ideia
de perfectibilidade ao limite, afirmando que não há limite. A humanidade é capaz
de se melhorar através da instrução e conhecimento indefinidamente. Ambos supõem
racionais os seres humanos, mas o inglês, ao deixar de analisar o progresso do espírito
humano; deixa de fora a tendência ao melhoramento do homem.

Vejamos essa passagem do "Esboço", tratando dos aperfeiçoamentos das artes de
cultivo do solo e de produção:

“Então um espaço de terra cada vez menor poderá produzir um conjunto de
artigos com maior valor,[...] se garantirá uma destruição menor de matéria-
prima.[...] Desta maneira, não só o mesmo terreno poderá alimentar um
número maior de pessoas, como estas serão ocupadas de forma menos pe-
nosa” (CONDORCET, 1794)

Essencialmente, a crença no aperfeiçoamento das artes e das ciências é o que espanta o
agouro malthusiano da superpopulação, pois garantirá a provisão de subsistência para
todos. Quando fala especificamente da questão do crescimento demográfico, Condorcet
evade uma resposta precisa, afirmando, após reconhecer o princípio de crescimento
populacional apontado por Malthus (mas afirmando que o estado de miséria se encontra
distante no tempo): “É impossível manifestar-se a favor o contrário à realidade futura de
um acontecimento que não terá lugar senão em uma época muito distante, uma época
na qual a espécie humana terá adquirido conhecimentos dos quais podemos apenas
formar uma ideia”.
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A discussão sobre os limites desse aperfeiçoamento é profunda e de difícil resolução,
com muitas divergências na filosofia, e é justamente neste ponto que Malthus concentra
suas críticas.

Em um primeiro ponto, Malthus afirma que, baseado no princípio extraído das
elucubrações feitas por si em seu livro; não se pode negar o problema da superpopulação
e que os iluministas prestam pouca atenção a tal matéria. Citando-o: “A uma pessoa
[...] que considere o mundo como exposto anteriormente [no Princípio de população]
não pode ser senão estranho que todos os escritores que se ocuparam da perfectibilidade
do homem sempre tratem da população de forma curta e ligeira” (MALTHUS,1798).
Implicitamente, Malthus acusa Condorcet, Godwin e os outros de serem parciais e
enviesados por suas crenças (estigma que caiu fortemente sobre o próprio Malthus na
posteridade). Ele critica, ainda, o fato dos autores da perfectibilidade julgaram a fome
e a miséria oriundas da superpopulação um fato muito distante, e nesse argumento
ele tem bastante razão, pois a fome e a miséria são relatos comuns da época quando
viveram.

Outro argumento utilizado por Malthus segue no sentido de contestar o progresso da
expectativa de vida do homem, que Condorcet afirmara ser indefinidamente ampliável
através dos avanços da medicina e dos bons hábitos. Naturalmente, Condorcet, ao
escrever tais previsões; ressalta que está se baseando em tendências gerais observadas e
também que não é possível, dada a natureza das conjecturas feitas por ele; tomá-las por
profecias. De qualquer maneira, Malthus utiliza lógica para tentar evidenciar o porquê
de não ser possível tal expansão indefinida; e o faz de modo convincente, uma vez que,
de fato, o corpo humano tem limitações de ordem fisiológica que o tornam perecível.
Além disso, Malthus aponta que tal desenvolvimento não seria desejável, pois agravaria
ainda mais o problema populacional.

Quando Malthus dedica sua atenção a Godwin, se concentra em realizar uma crítica
a suas hipóteses e suposições básicas a respeito da evolução das instituições humanas.
Godwin, que era um iluminista inglês, acreditava fortemente também na perfectibili-
dade do homem e, especialmente, no desenvolvimento de instituições sociais guiadas
pela razão. Assim como Condorcet, Godwin tenta fundamentar as suas suposições
no desenvolvimento pregresso do homem em suas faculdades mentais. A obra que foi
criticada por Malthus, "Uma Investigação sobre a Justiça Social"(1793), é justamente
um esforço para condensar em um sistema de instituições racionalmente orientadas os
pré-requisitos para a igualdade entre os homens.

A maior crítica de Malthus a Godwin se dá em duas frentes, a primeira é comum a
Condorcet: Godwin também supõe infinita a perfectibilidade, e então Malthus aponta
para as limitações físicas do mundo e dos seres humanos. A segunda tange o fato de
que Godwin não descreve os mecanismos por meio dos quais as instituições humanas
se aperfeiçoaram, e toma tal desenvolvimento como dado.

Na súmula desta discussão, é creditado aos iluministas o acerto histórico: obser-
vando com olhos de hoje, as explicações e previsões de Condorcet e Godwin foram mais
próximas dos acontecimentos reais, que revelaram uma capacidade de aperfeiçoamento
do homem, especialmente na ciência e nas técnicas associadas às ciências, que permiti-
ram uma parte do desenvolvimento esperado pelos iluministas. Malthus, por sua vez,
descreveu um fenômeno demográfico que é reconhecido até hoje, porém não foi capaz de
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reconhecer o movimento maior dentro do qual o seu princípio de população atuava. As
críticas que fazem ao seu trabalho, dizendo-o parcial e submisso a convicções morais,
são bastante válidas, e ratificáveis em seu texto. Apesar da vitória histórica, a teoria
dos iluministas é falha do ponto de vista científico , e as críticas feitas por Malthus
sobre os limites da perfectibilidade, são válidas. Malthus, no entanto, subestimou a
capacidade humana de aperfeiçoar, e assim criou uma teoria que foi verdadeira em uma
parte da história da humanidade, porém não geral o suficiente para explicar qualquer
fenômeno.

4 O DESENVOLVIMENTO EPISTEMOLÓGICO E
A DISCUSSÃO SOBRE POPULAÇÃO

As conclusões tiradas por Malthus e pelos iluministas foram muito diferentes, pois
enquanto uma previa a miséria incessante, a outra esperava um futuro brilhante. Tal
divergência só foi possível pois havia uma diferença fundamental nas características
axiomáticas de cada um das linhas de pensamento. De um lado, Malthus adotou, em
sua teoria, uma natureza humana definidamente racional e pensante, capaz de avaliar
prós e contras, e temer o futuro. No entanto, Malthus implicitamente limitava essa
racionalidade ao tratar da população pobre, sobre quem fala na maior parte de seu
livro. Assim, as pessoas de quem trata Malthus não são capazes de usar sua razão de
forma plena e melhorar as condições de sua vida por meio de nenhum mecanismo, fosse
este a inovação e a ciência ou a acumulação de meios de produção. Não argumento, aqui,
que tal concepção não tenha sido adequada à explicação do momento histórico do qual
tratava Malthus, mas sim que a restrição não era sobre a razão desses indivíduos (tais
indivíduos não eram desinteligentes), mas sim uma limitação de outros recursos, como
informação, conhecimento ou capital físico. Além disso, o conceito que usa Malthus é
confuso e mutante ao longo de seus escritos.

Os iluministas tinham uma visão radicalmente oposta da natureza humana, onde
assumiam que, em função dos progressos naturais do gênero humano, as diferenças entre
os homens se tornariam gradualmente menores (fenômeno esse que é, segundo Condorcet
e Godwin, o propósito das instituições humanas e de seu desenvolvimento), até o ponto
em que as restrições ao exercício da razão e da liberdade seriam extintos. Assim,
enquanto Malthus supõe intransponíveis as barreiras entre os homens, os iluministas
já as supunham superadas (ou superáveis), sem tratar precisamente desse processo
de superação. Tal suposição também pode, por sua vez, ser falaciosa a depender de
como é interpretada. Certamente ela não é adequada para a explicação do curto-prazo,
e dificilmente podemos extrair desse tipo de hipótese sobre a natureza humana uma
ciência que faça previsões dentro de alguma dimensão temporal, tanto que os filósofos
que seguiram tal linha de raciocínio não se prestaram a datar suas previsões.

Essa divergência sobre a natureza humana e a racionalidade, curiosamente, se reflete
com bastante clareza nas correntes de pensamento econômico posteriores. Os clássicos,
de início, seguiram um axioma para a racionalidade semelhante ao de Malthus (seme-
lhantes também em confusão), que coloca o ser humano como pensante e racional, mas
com os limites que pareciam emanar da natureza: o mundo real, por assim dizer, li-
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mitou a expansão da racionalidade nos autores clássicos. Ainda que acreditassem na
capacidade dos indivíduos de avaliar o que é melhor para si, não negavam que às ve-
zes poderiam, por exemplo, preferir prazeres imediatos a benefícios futuros, como na
situação da qual trata Malthus.

Após a chamada revolução marginalista, a corrente que passou a ser dominante,
neoclássica, herdeira dos clássicos; utilizou um conceito de racionalidade mais completo
e consistente, que supõe que os indivíduos são capazes de conhecer suas próprias ne-
cessidades e tomar decisões que otimizam sua felicidade dado suas restrições de renda
e coisas desse gênero. A corrente neoclássica, no entanto, ao supor que não existem
problemas de informação e conhecimento, aproxima seu conceito do ideal iluminista, o
que faz bastante sentido se consideramos o triunfo dessa corrente de pensamento. A
questão que surge é essa: o conceito adotado, semelhante ao da perfectibilidade; serve
mal ao propósito de uma ciência que se interesse pelo curto-prazo.

Após o surgimento da macroeconomia, novamente a racionalidade assumiu um pa-
pel confuso na teoria econômica. A busca pela descrição do comportamento agregado e
a observação do mundo colocaram em xeque a racionalidade neoclássica, e a descrição
do curto-prazo agregado, não tinha uma definição clara de racionalidade. A forma de
descrever o consumo, por exemplo, não partia de nenhum conclusão sobre o comporta-
mento dos indivíduos, e assumia simplesmente que havia uma proporção constante de
consumo que aumentava com a renda.

Baseando-se na crítica à epistemologia vigente entre macroeconomistas, que não
pressupunha uma forma de tomada de decisão individual, alguns economistas notáveis
argumentaram que era necessário voltar ao conceito de racionalidade dos microecono-
mistas neoclássicos. A teoria oriunda dessa corrente foi a da expectativa racional, com a
formulação de modelos sedimentados na forma individual de tomada de decisão a partir
da maximização de utilidade. Mais uma vez, a mesma crítica feita ao microeconomistas
neoclássicos pode ser feita a essa corrente da macroeconomia.

A questão que permaneceu em aberto foi como descrever um comportamento hu-
mano condizente com o curto-prazo, ou seja, baseada no conceito de racionalidade que
expus anteriormente, que fizesse sentido nas observações reais.

5 CONCLUSÃO
Dentro da demografia, que se desenvolveu de forma dissociada da economia em ge-

ral, a questão epistemológica sobre o comportamento humano ficou em segundo plano.
Apenas em alguns trabalhos recentes economistas dedicaram um olhar mais cuidadoso
sobre a questão da fertilidade e do crescimento populacional. A resolução dada pela
demografia foi uma descrição de um processo associado ao enriquecimento da sociedade,
chamado transição demográfica, que propõe que as sociedades têm um período de ex-
pansão demográfica associado ao crescimento da renda per capita e movido pela queda
da mortalidade enquanto os padrões sociais e culturais ainda incentivam a natalidade.
Após esse estágio, sucede uma queda acentuada da taxa de natalidade provocada pela
mudança cultural que o novo padrão de vida promove na sociedade.

Essa teoria explica muito bem o fenômeno ocorrido em diversos países, contudo
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não é uma teoria precisa sobre a decisão de ter filhos e a determinação da taxa de
crescimento populacional por isso. A transição demográfica supõe uma mudança no
comportamento das pessoas com o aumento de renda, mas não descreve uma forma
geral de compreender o crescimento demográfico, sendo assim de difícil generalização.
Suponhamos, por exemplo, que houvesse uma sociedade onde a riqueza incentivasse
o aumento no número de filhos sempre. Nesse caso, a teoria malthusiana se aplicaria
melhor, pois é essa a suposição que faz o inglês. Essa divergência ocorre por que o
comportamento humano não está sendo reduzido ao que lhe é elementar em nenhuma
das duas teorias.

A implicação de reduzir, como proposto, o comportamento humano ao elementar,
digamos, a racionalidade; para a demografia é complexo. O resultado seria, inevita-
velmente, uma teoria que é muito verdadeira e compatível com as observações, porém
geral demais para ser precisa. A questão que resta para o desenvolvimento de uma
demografia que seja cientificamente positiva é qual é o grau de detalhamento ideal para
explicar o mundo com precisão.
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Resumo

Com aproximadamente 1,14 milhão de advogados registrados na OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil), o Brasil teria atualmente cerca de 1 advogado para cada 183 pessoas.
Não bastasse esse número chamativo, o aumento recente no número de ingressantes no
curso de Direito justificaria uma maior atenção à situação do profissional da área. Desse
modo, o presente trabalho pretende analisar dados salariais, aliado à modelagem eco-
nométrica, para buscar indícios de pressões negativas como consequência do aumento
da oferta de trabalho, condicionada aos impactos do salário no aumento do número
de estudantes. Baseado no arcabouço teórico do Modelo Teia-de-Aranha, mostramos
que, a despeito de números chamativas associados a área, o mercado de trabalho para
advogados e juristas em geral tende a estacionariedade, estando bem comportado para
o período analisado, em termos salariais.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente no Brasil há cerca de 1,14 milhão de advogados regulares, segundo a

OAB - esse número representa uma média de 1 advogado a cada 183 pessoas. A título
de comparação, o número de profissionais registrados na área de administração não
ultrapassa 410 mil; o número de enfermeiros estaria em torno 482 mil, e 355 mil seriam
os profissionais de Educação Física, de acordo com o Conselho Federal de cada categoria.
Em comparação internacional, por exemplo, por meio de dados da ABA (American Bar
Association) e do CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe), estima-se uma
média de 1 advogado a cada 245 habitantes nos EUA, de 1:354 em Portugal e 1:1106
na França.

Segundo dados do Inep de 2016, o curso de Direito é o curso com maior número de
alunos matriculados – aproximadamente 860 mil, representando 10% do total de alunos
cursando ensino superior. O número de ingressantes, terceiro maior dentre os cursos
observados, foi de cerca de 255 mil alunos, tendo aumentado aproximadamente 30%
nos últimos 6 anos. O número de alunos concluintes foi de quase 108 mil, atrás apenas
dos cursos Administração e Pedagogia. Analisando a evolução desse indicador, vê-se
uma trajetória de rápida ascensão, com taxa média de crescimento de 7% ao ano.

Gráfico 1 - Comparação entre cursos

O aumento no número de pessoas graduadas na área, tudo o mais constante, por
efeito de oferta e demanda, pode pressionar os salários e gerar desemprego. A partir
desse cenário, o presente artigo procura estimar o impacto dos salários na escolha da
profissão, assim como o impacto do número de concluintes no salário, investigando
assim a ocorrência de ciclos na determinação dos salários, baseado no marco teórico do
Modelo Teia de Aranha.

As próximas seções do artigo abordarão uma breve revisão de literatura (seção 2),
uma descrição do Modelo Teia-de-Aranha adaptada ao presente contexto (seção 3); na
seção 4 serão apresentados resultados empíricos, divido em 2 abordagens, seguindo-se
um veredito acerca do cenário observado (seção 5) e, por último, a conclusão (seção 6)
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2 REVISÃO DE LITERATURA
A teoria econômica explica que a decisão de se formar ou não em um curso do Ensino

Superior, como o de Direito, baseia-se no quanto corresponderá o incremento salarial
advindo de tal formação e em qual é o custo de oportunidade envolvido em termos
de salários alternativos. Entretanto, essa informação sobre o futuro é indisponível,
sendo os salários vigentes uma aproximação imediata e a forma comum de se basear as
expectativas dos rendimentos futuros (BLAUG, 1975, pág. 26).

Agindo desse modo, os salários futuros podem ser superestimados e a área de tra-
balho pode acabar atraindo muitos interessados. Por consequência, é plausível que a
incapacidade de prever os salários gere um efeito negativo sobre o retorno futuro da
decisão, uma vez que salários superestimados podem levar a um excesso de oferta de
mão de obra. Nesse tipo de cenário, é a tomada de decisões partindo apenas da ma-
ximização de bem estar do ponto de vista privado que acarreta um prejuízo do ponto
de vista coletivo, pela falta de coordenação entre os agentes. De fato, a existências de
externalidades como essa é algo recorrente no mercado de educação, como nos lembra
Ramos (2015)

Na avaliação de deciusões de investimento, a melhor escolha desde o ponto
de vista dos indivíduos ou das famílias não coincide, necessariamente, como
o desejável desede a perspectiva da sociedade como um todo. As escolhas
dos indivíduos/famílias comparam os benefícios e custos que eles auferirão
no futuro, que não forçosamente correspondem aos benefícios e custos para
a sociedade.

3 MODELO TEIA-DE-ARANHA
Freeman (1976) ilustra o problema da escolha de ingressar no curso da seguinte

forma:

ENT = a1SAL
∗(0)− a2ASAL∗(0) + µ1 (1)

Onde ENT é a quantidade de pessoas que ingressam no curso, SAL∗ é a expectativa
de salário ao término da graduação e ASAL∗ é a expectativas dos salários alternativos
para o futuro. De fato, se tomarmos

SAL∗ = SAL
ASAL∗ = ASAL

ou seja, se igualarmos salário esperado ao salário vigente, basta explicar o salário vigente
em função do número de pessoas graduadas e relacionar o número de graduados com o
número de ingressantes em períodos anteriores para termos a base para o Modelo Teia
de Aranha.

O Modelo Teia de Aranha é um recurso analítico que busca captar o efeito dinâmico
sobre os preços exercido pelo gap temporal entre a decisão de ofertar um produto e a
disponibilidade dessa oferta. Ezekiel (1938) aponta que as condições necessárias para
se aplicar o modelo são: a) a oferta deve ser determinada como reação ao preços, sendo
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que o ofertante acredita que os preços vigentes serão mantidos e que sua própria reação
não afetará o mercado, assumindo-se competição perfeita; b) que o tempo necessário
para tornar a oferta disponível apresente um período em que a decisão de ofertar não
pode ser mudada, e c) que o preço dependa da oferta disponível.

Desse modo, ao se trabalhar com o mercado de trabalho para profissionais qualifi-
cados, como o caso dos mercado de advogados e demais profissões ligadas ao âmbito
jurídico, o Modelo torna-se aplicável, basta assumir a mão de obra como a oferta e as
vagas de emprego como a demanda no mercado, regidos pelo preço do trabalho – i.e.,
os salários.

Uma das principais vantagens do Modelo Teia de Aranha é a possibilidade de reco-
nhecer um padrão na determinação de preços, o qual pode oscilar de forma convergente,
contínua ou oscilante. O tipo de oscilação vai depender da forma como os indivíduos
reagem aos estímulos ou desestímulos do preço: se, por exemplo, um número exagerado
de indivíduos opta por ingressar no curso de Direito em virtude de um salário elevado
no momento da decisão, conforme discutido na seção anterior, o excesso de profissionais
no futuro poderá pressionar muito o salário; os baixos salários, por sua vez, podem afas-
tar os indivíduos da carreira e acarretar assim uma falta de profissionais no momento
posterior, a qual pode fazer com que os salários se elevem tanto quanto antes ou até
mais, perpetuando o ciclo e possivelmente até acentuando-o, a depender da intensidade
da reação à movimentação salarial.

Graficamente, a modelagem retorna três possíveis comportamentos para os preços:

Figura 1:
Flutuações Convergentes (Cenário 1)

o primeiro deles é um comportamento convergente, onde apesar de haverem oscila-
ções, essas tendem a ser diluídas - os preços se elevam e caem cada vez menos, havendo
convergência para o preço de equilíbrio (onde há igualdade entre oferta e demanda), o
qual, uma vez alcançado, se manterá por indefinidos períodos.
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Figura 2:
Flutuações Contínuas (Cenário 2)

Entretanto, é possível também que os preços flutuem continuamente na mesma taxa,
sem haver acentuação nem suavização, como nesse segundo caso.

Figura 3:
Flutuações Divergente (Cenário 3)

Fonte dos gráficos: Policonomics

De outro modo, cenário mais alarmante, os preços divergem cada vez mais, havendo
uma volatilidade crescente, com preços que se afastam continuamente do equilíbrio.

Nos gráficos, fica clara a premissa já discutida: o tipo de comportamento depende
da inclinação da curva a qual é, por definição, a responsividade dos agentes à mudanças
no preço (sendo o preço em questão os salários).

Apesar da dificuldade em implementar o modelo de fato, especialmente levando em
conta fatores como a viscosidade de preços, o modelo tem seu mérito por predizer um
comportamento padrão pra esse tipo de cenário, sendo um marco teórico profundamente
relevante a ser explorado ao longo do trabalho.

4 RESULTADOS
Para testar a hipótese de ocorrência do efeito teia de aranha para os salários dos pro-

fissionais de direito, usou-se dados do Censo da Educação Superior (CenSup) divulgados
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
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além de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), disponibilizados pelo
Ministério do Trabalho (MTE).

Realizou-se, então, duas abordagens: na primeira, busca-se traçar as relações pre-
vistas pelo modelo de forma direta, usando dados de quantidade de ingressantes e
de concluintes no curso de Direito, obtidos através do CenSup, além, claro, de dados
salarias obtidos pela RAIS, estes abarcando não só as médias salarias de advogados
como de demais profissões da área; na segunda, face os problemas a serem apontados
na primeira, busca-se os resultados previstos de forma menos sistemática, olhando-se
diretamente os dados salarias.

4.1 Primeira abordagem

Nessa etapa, buscou-se explicar, no primeiro momento, a quantidade de ingressantes
em função dos salários, e em seguida, mensurar o impacto do número de concluintes no
salário.

Em virtude da escassez de dados do CenSup, os anos considerados para a amostra
foram os anos de 1998 à 2015, compreendendo assim um espaço amostral relativamente
curto para se fazer inferências usando a modelagem padrão de séries temporais, razão
pela qual optou-se por expandir o número de observações segmentando os dados por
região e assim construir um painel. O problema dessa abordagem é desconsiderar efeitos
de migração inter-regionais - um aluno formado no Nordeste pode, sem causar surpresa,
trabalhar como advogado ou juiz em Brasília. Consequentemente, fez-se mister usar a
primeira diferença das variáveis, para evitar problemas com características peculiares
de cada região.

Além disso, os dados salarias foram usados não como propôs Freeman (1976), mas
como salários relativos de forma direta, fazendo a porporção entre os salários de advo-
gados, procuradores, juízes e juristas em geral e os salários dos demais profissionais que
possuem, no mínimo, ensino médio completo. A razão disso é não só tornar a análise
mais palatável - afinal, se o salário de advogados e juristas aumentarem mas também
aumentarem os das demais profissões que podem ser escolhidas como alternativas, não
há motivo para aumentar a demanda pelo curso de Direito -, como também de evitar
flutuações no salário nominal advindas de processos inflacionários, recorrentes no Brasil
para o período em questão.

Outra adaptação feita ao modelo de Freeman foi considerar que o valores das variá-
veis explicativas afetariam a quantidade de ingressantes principalmente 1 ano depois. A
razão disso é que, nos Estados Unidos, o período letivo começa, como no Brasil, após o
verão – entretanto, lá isso significa começar em outubro, enquanto aqui seria em março.
Desse modo, a escolha da carreira se dá, mais comumente, no ano anterior aqui, por
ocasião dos exames vestibulares de final de ano. Nesse caso, a variável explicada está
no periódo (t+1).

Por fim, foram estimadas, para o mesmo fim, duas regressões: no primeiro, exclui-se
a variável TotIng, que é um controle para o número de ingressantes (a partir do valor
total de alunos ingressantes no ensino superior) - o aumento no número de alunos em
direito pode ser decorrência de um expansão do ensino superior. Ainda assim, essa
variável não capta apenas o aumento natural - que seria por aumento populacional,

120



Laboratório de Economia: Monografias 2017

aumento no número de vagas, etc -, como também pode captar efeitos de aumentos
no salário relativos de outras áreas, o que faz com que a primeira regressão não seja
necessariamente descartável.

Tabela 1: Impacto no número de ingressantes

∆LnIng(t+1) Coef. Str. Err. t p-valor
∆rCLT(t) 0,054** 0,027 1,995 0,049
∆rCLTm(t−1/2) 0,066 0,043 1,518 0,133
∆rEST(t) 0,023 0,02 1,153 0,252
∆rESTm(t−1/2) 0,026 0,027 0,956 0,341
cons 0,043*** 0,011 3,952 0,000

No Obs. 85
DW Estat. 1,89
R2 6%

Nessa primeira regressão, a variação no log do número de ingressantes (∆ LnIng) foi
testada contra variações dos salários relativos. Esses, por sua vez, foram subdivididos
em salários dos celetistas (rCLT), ou seja, os profissionais do setor privado, e estatu-
tários (rEST), do setor público. Considerou-se também que não só os salários do ano
imediatamente anterior afetariam a escolha, como também salários de anos anteriores
- desse modo, controlou-se pela média dos salários nos períodos (t-1) e (t-2), deixando
os salários no período t a parte em razão de sua importância para a escolha final.

Como resultado, averigou-se que mudanças nos salários dos Celetistas no período
anterior ao ingresso é a variável com maior significância. Parece natural, por exemplo,
que mudanças no salários dos Estatutários não afetem tanto a escolha de ingressar ou
não em Direito, uma vez que há um leque de outros fatores que atraem o indíviduo
ao serviço público na área, incluindo o salário, mas que se destaca em nível e tende a
sofrer poucas variações.

Cabe destacar também o baixíssimo R2 da regressão - esse resultado esclarece que
grande parte da decisão de se engajar no curso está alheio a mudanças salarias.

Tabela 2: Impacto no núm. de ingressantes (com controle)

∆LnIng(t+1) Coef. Str. Err. t p-valor
∆rCLT(t) 0,034 0,021 1,624 0,109
∆rCLTm(t−1/2) -0,003 0,032 -0,087 0,931
∆rEST(t) -0,012 0,016 -0,760 0,450
∆rESTm(t−1/2) 0,007 0,020 0,341 0,734
∆rLnTotIng(t) 0,311*** 0,052 5,986 0,000
cons 0,007 0,009 0,845 0,401

No Obs. 80
DW Estat 2,26
R2 35,6%
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A segunda regressão, por sua vez, apesar de ter o mérito de um maior R2, aumentou
o p-valor da variável ∆rCLTt para 10,9, tornando-a insignificante ao nível de 10%, ainda
que muito próximo desse nível.

Por fim, estimou-se também o impacto do aumento no número de concluintes nos
salários dos Celetistas. A razão pela qual usamos essa variável dependente é simples: os
salários dos Estatutários não são submetidos tipicamente às leis de oferta e demanda.
Ainda assim, a variável rEST foi inserida como regressora, uma vez que o aumento no
salário relativos dos Estatutários da área podem diminuir a oferta de mão de obra para o
setor privado - seja por contratar profissionais ou por motivar as pessoas a dedicaram seu
tempo ao estudo para prestação de concurso -, consequentemente induzindo aumentos
no rCLT.

Aqui, analogamente, usou-se não só o número de concluintes no ano anterior, como
também a média dos períodos t-1 e t-2. Considera-se que os salários não se ajustam de
forma imediata, razão pela qual concluintes de anos passados podem ter maior efeito.

Tabela 3: Impactos nos salários

∆rCLT(t+1) Coef. Str. Err. t p-valor
∆LnCon(t) 1,676 1,475 1,137 0,260
∆LnConm(t−1/2) -3,265* 1,720 -1,898 0,062
∆rEST(t+1) 0,065 0,116 0,565 0,574
_cons 0,107 0,095 1,122 0,266

No Obs. 70
DW Estat 2,28
R2 6%

Como resultado, vê-se uma sinalização de que o número de concluintes pressiona,
de fato, os salários dos celetistas, gerando redução, conforme previsto pela teoria, se
considerado o nível de significância de 10%.

4.2 Segunda abordagem

Se, conforme sugerido pela abordagem anterior, há indícios de que o mercado de
advogados possa estar seguindo um modelo teia de aranha, seria possível verificá-lo a
partir dos dados salarias? A proposta dessa abordagem é que, caso realmente ocorra
um efeito cíclico nos salários relativos, o salário atual dependerá de salários anteriores,
o que motivaria a estimação de um modelo auto-regressivo.

A principal vantagem desse modelo é que, usando salários relativos, é possível abar-
car um período muito maior de tempo (uma vez que a RAIS tem dados a partir de
1985), e portanto não seria necessário a segmentação por regiões, sendo possível usar
dados agregados para todo país.

Seguindo a mesma linha teórica apresentada na abordagem anterior, considera-se
que reajustes salarias não são imediatos e, portanto, a variável escolhida foi uma média
dos períodos (t), (t-1) e (t-2), denominada BRA012, para assim aglomerar um tempo
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maior. Esse variável incorpora só os dados dos salários dos Celetistas, por apresentarem
maior volatilidade e por estarem mais sujeitas às pressões de oferta.

Como resultado, vê-se que a a primeira diferença da 8a defasagem da variável parece
ter correlação com a variação no período vigente. Essa defasagem não foi inserida de
forma aleatória: imagine um indivíduo que entrou no curso em 2009. De acordo com a
modelagem anterior, ele foi influenciado pelos salários dos três anos anteriores, ou seja,
estamos interessados na média salarial de 2008, 2007 e 2006. Se o aluno leva, em média,
5 anos para concluir o curso, o fará em 2013 e estará impactando os salários de 2014,
2015 e 2016. Desse modo, haveria correlação entre a média salarial dos anos entre 2016
e 2014 e dos anos entre 2008 e 2006, razão pela qual destaca-se a importância da 8a
defasagem.

Tabela 4: Cenário 2 - Modelo Autorregressivo

∆BRA012 Coef Str. Err. Z p-valor
BRA012 _cons 0,044* 0,023 1,921 0,055
ARMA L.ar 0,809*** 0,205 3,947 0,000
ARMA L2.ar -0,090 0,206 -0,435 0,663
ARMA L8.ar -0,194** 0,097 -1,995 0,046
sigma _cons 0,042 0,008 5,037 0,000

No Obs. 29
Wald chi2(3) 47,99
Prob >chi2 0,000

Podemos ver que o coeficiente negativo está de acordo com a teoria de que aumentos
nos salários hoje levam a redução salarial no futuro, já que aumenta a oferta de mão
de obra.

5 Verificando o tipo de oscilação
Se, de acordo com o os resultados das seções anteriores, há base empírica para traçar

o modelo teia-de-aranha, qual dos três tipos mais se adequa aos dados? Podemos partir
das duas abordagens para responder a essa questão, com o mesmo resultado.

Para a primeira abordagem, enfrentamos a latente dificuldade de imaginar um ce-
nário coeteris paribus para mudanças nas variáveis de interesse em um período apenas.
Felizmente, a estrutura do modelo nos dá pistas sobre o tipo de comportamento: de
acordo com as regressões, o baixo coeficiente entre a oferta de mão de obra e os salários
acusa um curva de oferta pouco inclinada - os estudantes se importam pouco com as
mudanças salariais -, o contrário sendo verdade para a curva de demanda. Desse modo,
a teoria aponta por um cenário convergente.

Se nos interessarmos por uma abordagem matemática, ainda que pouco intuitiva em
razão das variáveis de controle, podemos imaginar que a média do número de concluintes
nos dois últimos anos seja igual a quantidade de ingressantes 7 anos antes (assim,
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mantemos a média de duração do curso entre 5 e 6 anos). Desse modo, podemos dizer
que, tomando X como o conjunto de variáveis de controle, o resultado do modelo seria

∆rCLT(t+1) = −0, 176∆rCLT(t−6) +X + µ (2)

Portanto, fica claro por meio do baixo coeficiente que as variações ocorridas em t-6
serão diluídas e não acentuadas, sendo a evidência, novamente, favorável ao modelo
convergente. O mesmo resultado, porém de forma mais direta, é obtido ao se observar
a segunda abordagem, onde, considerando Y as demais variáveis do modelo

∆BRA012(t) = −0, 194∆BRA012(t−8) + Y + µ (3)

Novamente, a evidência aponta para o modelo convergente, com choques em períodos
anteriores impactando pouco no período corrente.

6 CONCLUSÃO
O presente artigo avaliou a dinâmica entre o número de alunos e os salários na área do

Direito, baseando-se na forma ambígua predita pelo modelo Teia de Aranha. Segundo
esse modelo, oscilações no salário seriam naturais, de acordo com a existência de gaps
temporais entre a decisão de participar do mercado (que corresponderia a ingressar no
curso) e a possibilidade real de fazê-lo (que seria a partir do momento em que se obtem
um diploma).

Apesar de ser uma área com bastante profissionais, ainda com perspectivas de ex-
pansão da oferta de mão-de-obra, os resultados dos modelos econométricos indicam a
existência de oscilações no salário relativo, porém que convergem para o equilíbrio, ou
seja, a partir de determinado momento, os salários relativos não sofreriam alterações
significativas, o que constitui um bom sinal a respeito do comportamento do mercado.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 O problema e sua importância

O problema do crescimento é tão complexo quanto fascinante. Para explicar a
diferença da taxa de crescimento econômico entre países, temos duas grandes visões.
De um lado está a abordagem neoclássica sobre a razão da existência desta diferença,
seja na tradição de SOLOW(1956) ou na linha da nova teoria do crescimento (conforme
apresentada, por exemplo, em (AGHION et al., 1998). Essa abordagem se concentra
principalmente nos determinantes da expansão do produto ao lado da capacidade de
oferta. Dentre esses determinantes estão o crescimento do capital, o crescimento do
trabalho e da produtividade total dos fatores. Por outro lado, encontra-se a abordagem
de THIRWALL(1979), assim como a de outros autores inspirados em Keynes, que supõe
que a demanda agregada restrita ao balanço de pagamentos, a longo prazo, se apresenta
como fator de limitação mais significativo no crescimento econômico.

De acordo com a visão de THIRWALL(1979) , a dinâmica fundamental do sistema
econômico é determinada pelo comportamento da demanda agregada, ao qual a oferta
agregada, dentro de certos limites, se adapta. Nesse sentido, a explicação fundamental
para as diferenças em termos de crescimento do produto deve ser buscada nas diferentes
taxas de crescimento da demanda agregada dos diversos países (FILHO;VALLE et al.,
2011).

A questão essencial então, como menciona FILHO;VALLE et al.(2011), e segundo
esses autores o elemento-chave para desvendar esse mistério é a ideia de restrição sobre o
crescimento da demanda. Em economias abertas, afirmamMCCOMBIE;THIRLWALL(1994),
a restrição dominante que atua sobre o aumento da demanda agregada é a restrição
externa.

O sucesso relativo da estratégia de promoção de exportação de alguns países asiáticos
como Hong Kong, Coréia do Sul, Cingapura e Taiwan reformou o importante conceito
do papel da demanda para o crescimento econômico a longo prazo. De fato, o declínio
da autossuficiência, as estratégias de substituição de importações e o sucesso dos países
orientados para a exportação levaram muitos economistas a se interessar pelo papel da
demanda externa no processo de desenvolvimento econômico (BLECKER et al., 2009).

No decorrer desse debate, é possível notar que a literatura recente de balance-of-
payments constrained growth tem buscado solucionar as críticas que foram levantadas
ao Modelo THIRWALL(1979) tais que a pouca validade nos países em desenvolvimento.
Muitos autores, inclusive, têm introduzido elementos importantes, como o problema
da fragilidade externa, inflação, controle do câmbio, mudança estrutural, etc. (SOA-
RES,2013), os quais têm afetado várias economias nos últimos anos, principalmente as
dos países em desenvolvimento. Assim, o Modelo de THIRWALL(1979), cuja conclusão
diz que a taxa de crescimento de um país pode ser estimada através da razão entre a
taxa de crescimento das exportações e a elasticidade-renda das importações, apresenta
algumas limitações, principalmente em um contexto empírico.

De acordo com o Banco Mundial, o crescimento real médio na África Subsaariana
aumentou o PIB em quase 3 pontos, ao longo das duas últimas décadas, um aumento
sem paralelo com qualquer outra área da economia global. A República Democrática
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do Congo teve uma taxa média de crescimento de 6,6 % entre 2005 e 2015. A maioria
dos autores analisam esse crescimento do ponto de vista tradicional, ou seja, analisar a
dinâmica das variáveis do lado da oferta. ARBARCHE;PAGE (2009)fazendo a mesma
análise, concluem que esse crescimento não foi acompanhado de melhorias nas variáveis
correlacionadas com o crescimento a longo prazo, como o investimento e o acúmulo de
capital. No entanto, o crescimento da República Democrática do Congo se mostrou
extremamente resiliente ao choque determinado pela crise econômica global. Dados
recentes do Banco Mundial mostram que sua taxa de crescimento real média em relação
a 2009-2014, igual a 6,9%, ficou bem acima da média mundial de 3,0% e da média dos
países do G7 (0,7%).

Assim, neste estudo, analisa-se o desempenho do crescimento econômico da Repú-
blica Democrática do Congo do lado da demanda, usando o modelo de crescimento
restrito pelo balanço de pagamentos (BoP). A questão principal da análise pode ser
expressa da seguinte forma: O crescimento econômico do Congo no período de 1961 a
2014 foi limitado pelo seu balanço de pagamentos? Para responder a essa pergunta, o
estudo emprega a abordagem do crescimento econômico sob restrição externa, tal como
desenvolvida a partir de THIRWALL(1979).

Portanto, o objetivo principal deste estudo é testar a Lei de THIRWALL(1979),
determinando desse modo, se o crescimento econômico da República Democrática do
Congo a longo prazo tem sido limitado pelo seu balanço de pagamentos. A questão
principal da análise pode ser expressa da seguinte forma: O crescimento econômico do
Congo no período de 1961 a 2014 foi limitado pelo balanço de pagamentos?

Além dessa introdução, o presente estudo é composto de um referencial teórico e
bibliográfico, da metodologia, dos resultados e da conclusão.

2 Referencial Teórico e Bibliográfico

2.1 Modelo de Thirlwall (1979)

Este Modelo, como foi mencionado anteriormente, tornou-se canônico nessa aborda-
gem de crescimento econômico e assume que o desempenho do balanço de pagamentos
equivale ao do balanço comercial. Portanto, essa Lei é derivada partindo-se das funções
de exportação e importação e da condição de equilíbrio do balanço de pagamentos:

X =

(
Pd
EPf

)η
Zε (1)

M =

(
EPf
Pd

)ψ
Y π (2)

Onde X representa as exportações, Z a renda internacional (renda mundial), M as
importações e Y a renda doméstica. Pd e Pf representam respectivamente os preços
domésticos (preços relativos do país) e os preços externos. E é a taxa de câmbio
nominal entre as duas moedas. As elasticidades-preço da demanda por exportações
e importações são denotadas respectivamente por η e ψ, e as elasticidades-renda da
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demanda por exportações são denotadas respectivamente por ε e π.
Em equilíbrio, temos:

PdX = EPfM (3)

Tirando logaritmos e diferenciando as expressões (1), (2) e (3), temos:

x̂ = η(p̂d − p̂f − ê) + εẑ (4)

m̂ = ψ(p̂f + ê− p̂d) + πŷ (5)

p̂d + x̂ = ê+ p̂f + m̂ (6)

Onde os chapéus denotam a taxa de crescimento. Substituindo as equações (2.3) e
(2.4) na equação (6), temos:

p̂d + η(p̂d − p̂f − ê) + εẑ = ê+ p̂f + ψ(p̂f + ê− p̂d) + πŷ (7)

(1 + η + ψ)(p̂d − p̂f − ê) + εẑ = πŷ (8)

ŷBP =
(1 + η + ψ) (p̂d − p̂f − ê)

π
+
εẑ

π
(9)

2.1.1 Condições de Marshall-Lerner

De acordo com a equação (9), a taxa de crescimento doméstica que equilibra a conta
corrente depende das elasticidades-preços da demanda doméstica por importação e da
demanda externa por exportação, isto é, das condições de Marshall-Lerner 1 + η + ψ e
da evolução da taxa de câmbio real p̂d − p̂f − ê.

Com efeito, caso as condições de Marshall-Lerner sejam verificadas, isto é, |η + ψ| >
1 e portanto 1 + η + ψ < 0, uma depreciação real do câmbio afeta positivamente o
crescimento econômico doméstico, enquanto uma apreciação real o reduzirá.

Caso a hipótese de Paridade do Poder de Compra (PPC) seja válida, ou seja, as
variações na taxa nominal de câmbio equilibram a inflação doméstica com a externa,
tem-se: p̂d − p̂f − ê = 0. Esta hipótese é crucial para a literatura que cobre o tema
(DIARRA, 2014).

2.1.2 Elasticidade-renda da demanda por importação

A equação (9) indica que uma forte elasticidade das importações em relação à renda
reduz a taxa de crescimento que equilibra o balanço de pagamentos da economia. O
coeficiente π representa o conteúdo do crescimento econômico local que "foge"para o
resto do mundo.
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2.1.3 Elasticidade-renda da demanda por exportação

Uma forte elasticidade das exportações do país em relação à renda do resto do mundo
favorece o crescimento econômico do país, especialmente se os parceiros comerciais
registrarem altas taxas de crescimento.

2.1.4 Taxa de crescimento do resto do mundo

Uma alta taxa de crescimento no resto do mundo, principalmente nos países parcei-
ros favorece as exportações da economia doméstica e isso contribui positivamente para
o seu crescimento. Assumindo a hipótese de PPC, temos:

ŷBP =
x

π
(10)

Onde x = εẑ é considerado como a taxa de crescimento das exportações e ŷ é a
taxa de crescimento do produto, consistente com a satisfação da restrição relativa ao
estabelecimento do equilíbrio externo, vindo a ser conhecida como a Lei de Thirlwall 1.

A forma mais fraca dessa Lei de Thirlwall não considera essas hipóteses e pode ser
escrita:

ŷBP =
ẑ

π
(11)

Dada a equação (10), o crescimento econômico, a longo prazo, de um país é di-
retamente proporcional ao produto entre a variação da renda externa e a razão entre
as elasticidades renda-demanda das importações. Assim, acredita-se que quanto mais
elevada for a taxa de crescimento das exportações ou quanto menor a elasticidade renda
da demanda por importações. maior será a taxa de crescimento de equilíbrio do balanço
de pagamentos.

SOARES(2013) ressalta que embora esse resultado já tivesse sido apresentado por
Harrod (1993) em uma perspectiva estática, foi a partir da abordagem dinâmica de
Thirlwall que o multiplicador de comércio ganhou importância, como principal meca-
nismo para entender o crescimento dos países e as mudanças estruturais. O próprio
Thirlwall (2011) afirmou a mesma coisa so seu artigo, Balance of payments constrained
growth models: history and overview.

Assim sendo, a equação (10) indica que, a longo prazo, a taxa de crescimento da
economia doméstica está condicionada à proporção da taxa de crescimento de suas
exportações, dividida pela elasticidade-renda da demanda doméstica por importação. É
com base nesta equação que THIRWALL(1979) concluiu que, para a maioria dos países,

1Krugman (1989) posteriormente derivou a mesma expressão, chamando-a, porém, sem fazer men-
ção a (THIRWALL, 1979), de Regra de 45◦.Isso não surpreende, dado que Krugman empregou a
mesma especificação do equilíbrio externo e as mesmas formas funcionais para o saldo comercial, além
de também supor a constância dos termos de troca no longo prazo. Krugman, entretanto, inverte o
sentido da causalidade: o crescimento de longo prazo, ao invés de ser endógeno à satisfação da restrição
externa, quando esta se interpõe de maneira incontornável, é determinada, à maneira convencional, por
fatores associados à oferta (acumulação e produtividade dos fatores de produção), estando a satisfação
da Regra de 45◦ garantida pelo ajustamento das elasticidades(CARVALHO;LIMA,2008
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a principal restrição ao crescimento econômico poderia ser o balanço de pagamentos,
pois este define o limite ao crescimento da demanda, à qual a oferta pode se adaptar.

A equação (10) permite prever os seguintes fatos:

• Dada a elasticidade de importação, países com altas taxas de crescimento das
exportações têm margens significativas em termos de crescimento econômico;

• Dada a taxa de crescimento das exportações, os países que dependem fortemente
da produção externa enfrentam restrições de crescimento significativas e têm taxas
de crescimento mais baixas;

• No curto prazo, uma taxa de crescimento abaixo de ŷBP é traduzida em superávits
comerciais; por outro lado, se um país tiver uma taxa de crescimento superior a
ŷBP , isso é inevitavelmente acompanhado por uma acumulação de déficits externos
financiados por parceiros comerciais.

A última previsão sugere maneiras de aprofundar o modelo canônico para se levar
em consideração a troca de capital entre as economias parceiras, o que pode ajudar a
aliviar a restrição externa a curto prazo. O aprofundamento incluirá a integração dos
fluxos de capital e o serviço de dívida no modelo inicial.

2.2 Extensões

O modelo canônico de Thirlwall foi objeto de vários testes empíricos que geraram
resultados robustos. De tal modo que, empiricamente, o modelo parecia explicar a ex-
periência de crescimento dos países desenvolvidos. Para os países em desenvolvimento,
no entanto, o modelo de THIRWALL (1979) não tinha bastante poder explicativo, visto
que a discrepância entre a taxa de crescimento dada pelo modelo e a taxa de cresci-
mento efetiva, era muito significativa para essa categoria de países. O próprio Thirlwall
reconhece essa falha afirmando:

Even while the 1979 model was being formulated, I realised that the model
might not fit well the developing countries because many of them are allowed
to run balance of payments deficits for considerable periods of time, financed
by various types of capital inflows. This led to extending the model to include
capital inflows (Thirlwall and Hussain, 1982; Thirwall, 2012)

Isto provocou a reformulação do Modelo de THIRWALL(1979). Portanto, de acordo
com THIRWALL;HUSSAIN (1982), os países em desenvolvimento recebem fluxos finan-
ceiros substanciais que lhes permitem relaxar a restrição do balanço de pagamentos.

Embora bastante simples e prática, a expressão que define a Lei de Thirlwall (10)
não leva em consideração um componente importante do balanço de pagamentos, espe-
cialmente para países em desenvolvimento como a República Democrática do Congo,
ou seja, as contas capital e financeira.

Incluindo as contas de fluxos de capitais e fazendo a suposição de equilíbrio no
balanço de pagamentos (e possível desequilíbrio no balanço comercial quando F 6= 0)
medido em unidades de moeda doméstica, temos:
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F + PdX = EPfM (12)

Onde as variáveis são as mesmas da equação (3), além do F que representa o valor
nominal do fluxo de capitais em moeda doméstica.

Tirando logaritmos e diferenciando as expressões (1), (2) e (12)2, temos:

θ(x̂+ p̂d) + (1− θ)f̂ = ê+ p̂f + m̂ (13)

Onde as letras minúsculas com chapéus continuam a representar as taxas de cresci-
mento das variáveis; θ e 1− θ são as parcelas das exportações e dos fluxos de capitais
somados aos da conta de serviços no total das receitas obtidas pelo setor externo.

Substituindo as equações (29) e (30) na equação (13), temos:

ŷ′BP =
(θη + ψ + 1)(p̂d − p̂f − ê) + (1− θ)(f̂ − p̂d)

π
+
θεz

π
(14)

θ representa a parcela de receitas de exportação no total das receitas para pagar a
conta de importação; f̂ é o crescimento dos fluxos de capital nominais; assim, f̂ − p̂d é
o crescimento dos fluxos de capital real, f̂r.

Essa taxa de crescimento (14) de qualquer país pode ser desagregada em quatro
componentes:

• Crescimento associado às condições reais de movimentos comerciais: pd−pf−ê
π

;

• Crescimento associado aos termos de movimentos comerciais combinados com as
elasticidades-preços das exportações e importações: (θη+ψ+1)(p̂d−p̂f−ê)

π
;

• Crescimento relacionado ao crescimento de renda no exterior: θεz
π
;

• Efeitos do crescimento do fluxo real do capital: (1−θ)(f̂−p̂d)
π

Pela hipótese da Paridade Poder de Compra, temos:

ŷ′BP =
(1− θ)f̂r

π
+
θx

π
(15)

Lembrando que x = εz
A equação (15) afirma que, além da taxa de crescimento das exportações e da elas-

ticidade da demanda doméstica por importação, a taxa de crescimento da economia
doméstica depende da taxa de crescimento dos fluxos financeiros reais recebidos. Con-
sequentemente, tendo em conta os fluxos financeiros do resto do mundo, é possível
aliviar a restrição externa ao crescimento da economia, desde que f̂r > 0

O principal resultado do modelo feito por THIRWALL;HUSSAIN(1982), desde que
conseguisse financiá-los com influxo de capitais; este influxo poderia representar um
alívio que permitiria ao país sustentar uma taxa de crescimento elevada. Contudo, se

2Para não sobrecarregar o trabalho com desenvolvimentos matemáticos, alguns passos foram omi-
tidos. O raciocínio é análogo ao do Modelo de THIRWALL(1979)

133



Laboratório de Economia: Monografias 2017

houvesse a zeragem da taxa de crescimento dos fluxos de capitais, ou ainda pior, se
esta taxa se tornasse negativa (afluxo de capitais), poderia vir a deprimir a taxa de
crescimento e mesmo torná-la negativa CARVALHO;LIMA (2008).

No entanto, alguns estudos recentes como (MCCOMBIE;ROBERTS et al., 2002)
mostram que a sustentabilidade dos fluxos de capital líquidos não ajuda a diminuir a
restrição do balanço de pagamentos no crescimento econômico. Na verdade, de acordo
com MORENO-BRID(1998),BRID(2001) e MORENO-BRID(2003) a sustentabilidade
da conta corrente a longo prazo exige que o déficit externo F e a renda doméstica
cresçam ao mesmo ritmo, isto é: fr = y = ŷ′BP

Neste caso, substituindo-se fr por seu valor na equação (15), temos:

ŷ′BP =
θx

π − (1− θ)
(16)

A equação (16) mostra que a taxa de crescimento prevista pelo modelo que integra os
fluxos de capital é diferente daquele dado pelo modelo básico. No entanto, MORENO-
BRID(1998), MORENO-BRID (2003) e THIRWALL(2012) mostram que as duas taxas
de crescimento são substancialmente iguais a longo prazo, quando não há déficit θ = 1.

Apesar da presença do fluxo de capital no modelo de THIRWALL;HUSSAIN (1982),
essa versão não leva em conta o endividamento externo acumulado ao qual corresponde
o serviço de juros. Assim, MORENO-BRID(2003) incorpora o serviço de juros da dívida
externa, cuja não-consideração na versão anterior de seu modelo configurava uma séria
limitação, que já havia sido apontada por BARBOSA-FILHO(2002).

MORENO-BRID(2003) reformula o modelo convencional de Thirlwall para cap-
turar o efeito da restrição criado por fluxos de capital incluindo, explicitamente, os
pagamentos de juros, que estão ausentes no seu modelo de 1998-1999 e no modelo de
THIRWALL;HUSSAIN (1982). A partir das funções de demanda de exportação e im-
portação, nas equações (29) e (30), ele sugere uma forma alternativa para esses modelos,
ou seja, somando-se as equações do modelo original para exportações e importações,
outro equilíbrio para o balanço de pagamentos pode ser expresso da seguinte forma:

ê+ p̂f + m̂ = θ1 (x̂+ p̂d)− θ2 (p̂d + r̂) + (1− θ1 + θ2)
(
p̂d + f̂

)
(17)

Onde r é a variação líquida dos juros e θ1 e θ2 são as relações mensuradas no período
inicial, com R representando o nível do pagamento de juros líquidos:

θ1 =
PdX

PfEM
(18)

θ2 =
PdR

PfEM
(19)

Ele também introduz nessas funções de demanda de exportação e importação uma
condição de acumulação de dívida sustentável, determinada pela razão da conta corrente
para o PIB como menciona ALENCAR;STRACHMAN(2014):

F

Y
= k (20)
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Em termos de taxas de variação, a equação (20) se torna:

f̂ + p̂d = y + p̂d (21)

A equação (21) representa a restrição de dívida. Substituindo a equação (21) na
(17) e resolvendo por y, o sistema das Equações (29), (30), (17), (18), (19) obtém a
taxa de crescimento econômico consistente com o equilíbrio, que inclui agora expli-
citamente os pagamentos de juros e impõe uma restrição ao endividamento externo
(ALENCAR;STRACHMAN, 2014):

ŷ′′BP =
θx

π − (1− θ)
=
θ1εz − θ2r + (1 + θ1η + ψ)(p̂d − p̂f − ê)

π − (1− θ1 + θ2)
(22)

Assumindo a hipótese de Paridade Poder de Compra p̂d − p̂f − ê = 0, temos:

ŷ′′BP =
θ1εz − θ2r

π − (1− θ1 + θ2)
(23)

ou ainda

ŷ′′BP =
θ1x− θ2r

π − (1− θ1 + θ2)
(24)

É evidente que, a partir da equação de equilíbrio do balanço de pagamentos, a taxa
de equilíbrio de longo prazo pode ser completamente alterada pelos fluxos de entrada e
saída de capital, acrescidos de juros e reembolsos da dívida.

Assim, se o influxo de capital possibilitar a mitigação de restrições externas, o
pagamento de juros sobre a dívida externa reduz a taxa de crescimento que o balanço
de pagamentos permite. Mas THIRWALL(2012) atesta novamente que ŷ′′BP ≈ ŷBP .

MORENO-BRID(2003) testa a adequação empírica do modelo aplicando-o ao caso
mexicano, no período de 1967 a 1999, e empregando a metodologia proposta por MC-
COMBIE (1997). Ele inclui variáveis para estimar barreiras não tarifárias na especifica-
ção das elasticidades da demanda de importação. Os resultados validaram essa versão
de Lei de Thirlwall.

LIMA; CARVALHO et al. (2009) incorporam os termos de troca, fluxo de capitais,
sem considerar qualquer restrição à sua entrada, e o pagamento de serviços do capital,
que incluirá não apenas a despesa com juros, mas toda a conta de serviços. O equilíbrio
é dado por:

PdX + PdF + PdR = EPfM (25)

Em que F continua sendo o valor real dos fluxos de capital e R é o valor real dos
serviços de capital, ambos medidos em moeda estrangeira.

Empregando-se novamente as funções de importação e exportação tradicionais, ou
seja, as equações (29) e (30), expressando as variáveis na equação (25) em termos de
taxa de crescimento e substituindo-se as equações. (29) e (30), obtém-se a seguinte
expressão para a nova formulação:
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ŷ′′BP =
θ1x+ (1 + ψ)(p̂d − p̂f − ê)− θ2r + (1 + θ1 + θ2)

π
(26)

O modelo desenvolvido por Carvalho e Lima (2009) é interessante porque considera
a conta de capital e os pagamentos por serviços de capital, bem como inclui os termos
de troca. É importante notar a ausência de restrições ao financiamento externo ou à
dívida externa.

A última tentativa de aprofundar o modelo THIRWALL(1979), como menciona
DIARRA(2014), consistiu em desagregar os agregados de comércio exterior por setor
(PASSINETTI, 1981; PASSINETTI, 1993), ou por países parceiros (BAGNAI; RIE-
BER; TRAN, 2012). Obtemos o que é chamado de lei de Thirlwall generalizada.

Assim, de acordo com BAGNAI; RIEBER; TRAN (2012), o modelo que distingue
parceiros torna possível identificar a restrição que cada parceiro comercial impõe ao
crescimento econômico local. Da mesma forma, PASINETTI(1981), PASINETTI(1993)
e ARAUJO;LIMA(2007) distinguem setores de atividade, e, a partir desse estudo, se
entende que o crescimento pode ser melhorado por mudanças estruturais que afetam a
composição setorial de exportações e/ou de importações.

A abordagem multissetorial da Lei de Thirlwall, introduzida por ARAUJO;LIMA
(2007) pode ser interpretada como um mecanismo alternativo, comparado aos dois
principais instrumentos de política econômica, presentes no modelo original, que são as
exportações e o câmbio (SOARES,2012). O resultado principal apresentado por esses
autores permite que haja o crescimento econômico em uma economia, sem a necessidade
de expansão da renda mundial, que é algo muito importante nas outras versões da Lei
de Thirlwall. Nesse arcabouço teórico, as elasticidades-renda são ponderadas pela parti-
cipação do setor no volume de exportação e importação. Dessa maneira, uma alteração
na composição das exportações e importações teria importante papel, não somente no
processo de crescimento da economia, mas também na capacidade de promover uma
mudança estrutural (SOARES,2012).

Em suma, o modelo canônico de THIRWALL (1979) é o modelo básico da teoria
do crescimento econômico restrito pelo balanço de pagamentos. De acordo com a Lei
de Thirlwall descrita acima, pode-se supor que o equilíbrio de longo prazo da conta
corrente do balanço de pagamentos impõe um limite superior na taxa de crescimento
de uma economia. Este limite é igual a razão entre a taxa de crescimento de suas
exportações e a elasticidade-renda de sua demanda nacional de importações. A curto
prazo, no entanto, a taxa de crescimento real pode ser diferente da prevista pelo modelo,
mas neste caso, o país registra desequilíbrios comerciais.

2.3 Revisão da Literatura Empírica

Desde a publicação do artigo formalizando a Lei de Thirlwall em 1979, muitos
economistas em diversos países, utilizando vários métodos de validação, se concentraram
em buscar a validade empírica desta Lei. O primeiro trabalho empírico realizado foi
aplicado às economias desenvolvidas. THIRWALL(1979) verificou empiricamente sua
hipótese com base em dados de 18 países industrializados. Sua pesquisa mostra que
a taxa de crescimento observada em cada país está próxima da taxa de crescimento
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limitada pelo balanço de pagamentos (com exceção do Japão). Ou seja, o autor foi
capaz de recomendar que, se um país deseja acelerar seu crescimento econômico, ele
deve remover a restrição relacionada ao balanço de pagamentos. Em outras palavras,
deve promover as exportações para afrouxar a restrição do equilíbrio da conta corrente
do balanço de pagamentos.

Após os estudos de THIRWALL(1979), vários trabalhos testaram a hipótese de que
o crescimento econômico de longo prazo seria restrito ao seu balanço de pagamentos.

JEON(2009) analisando o caso da China de 1979 a 2002, chega a um resultado
favorável à Lei de Thirlwall, que implica na relevância da abordagem do papel da
demanda para o crescimento econômico na China. O estudo conclui que a taxa média
de crescimento real e a taxa de crescimento prevista para economia chinesa foram,
estatisticamente, idênticas.

DIARRA (2014) analisando se os países do UEMOA3 tiveram seus crescimentos
econômicos restritos aos seus balanços de pagamentos, chega à conclusão que a lei de
Thirlwall não é válida para os 5 países analisados.

Na busca de saber se o crescimento econômico brasileiro foi restrito ao seu balanço de
pagamentos, de 1951 a 2008, ALENCAR;STRACHMAN(2014) usaram a metodologia
de crescimento restrito ao balanço de pagamentos, desenvolvida por LIMA;CARVALHO
et al(2009). As variáveis foram estimadas utilizando o VEC (vector error correction).
Concluiu-se que a taxa de crescimento econômico no Brasil foi restrita pelo setor externo
no período analisado, validando a principal hipótese da Lei de Thirlwall.

Em alguns casos, esse modelo não consegue explicar os fatos ocorridos nas econo-
mias. NAKABASHI, analisando o caso brasileiro, conclui que o Modelo de Thirlwall
é compatível em alguns momentos da história da economia brasileira, principalmente
entre os períodos de 1952 a 1955 e 1980 a 1983. Em outros casos, o modelo não mostrou
ter um grande poder explicativo, principalmente na década de 1980, quando o desem-
penho da economia brasileira foi afetado por crises que atingiram as expectativas dos
agentes.

Por outro lado, grande parte do trabalho empírico realizado nos últimos anos se
concentrou na validação da Lei para o caso dos países em desenvolvimento. Esses estu-
dos são baseados em THIRWALL;HUSSAIN(1982), os quais destacam as características
específicas desses países, principalmente o fato de que eles se beneficiam de fluxos de
capital maciços. Como concluído em THIRWALL;HUSSAIN (1982), esses estudos tam-
bém validam a Lei.

No caso da República Democrática do Congo, quase não existem estudos publicados
nesse campo de pesquisa. Esta mesma observação, pode ser constatada para vários
países em desenvolvimento.

Usando a abordagem pós-keynesiana de crescimento econômico restrito ao balanço
de pagamentos, com foco na contribuição comercial Sul-Sul, BAGNAI; RIEBER; TRAN(2015)
estimaram o modelo por Cointegração do painel, em uma amostra de 20 países da África
subsaariana, de baixa e média renda, usando dados anuais de 1990 a 2008, e conside-
rando três áreas parceiras: a própria África subsaariana, os países desenvolvidos da
Ásia e o resto do mundo. Os resultados mostraram que, na última década, a restrição

3União Econômica e Monetária do Oeste Africano
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Quadro 1: Resumo da revisão de literatura
Autor País Método Aceitação
Alencar e Strachman, 2014 Brasil VEC Sim
Alonso, 1999 Espanha Cointegração-VEC Sim
Álvarez-Ude e Gómez, 2008 Argentina Cointegração Sim
Vazquez, Javier e Risso, 2007 Bolívia Média Móvel Sim
Atesoglu, 1993 Canadá Cointegração e choque estrutural Sim
Bagnai, Rieber e Tran, 2013 22 países da OCDE Gregory e Hansen (1996) Sim
Bagnai, Rieber e Tran, 2015 Países da África Subsaariana FMOLS ?
Bajo-Rubio, 2012 Espanha Cointegração Sim
Bértola, Higachi e Porcile, 2002 Brasil MQO Sim
Blecker, 1998 Estados Unidos Cointegração- VEC Sim
Britto e McCombie, 2009 Brasil ARDL-OLS Não
Diarra, 2014 5 países da UEMOA ARDL- UECM Sim
Ferreira e Canuto, 2003 Brasil Cointegração Sim
Fida, Zakaria e Hashmi, 2009 Paquistão Cointegração Não
Hansen e Kvedaras, 2004 Estados Bálticos Cointegração Sim
Holland, Vieira e Canuto, 2004 América Latina VEC Misto
Hussain, 1999 29 países africanos e 11 asiáticos Cointegração Sim
Jayme, 2003 Brasil ARDL-UECM Sim
Jeon, 2009 China ARDL-UECM Sim
Lenzafame, 2011 22 países da OCDE ARDL, PMG er MG Sim
McCombie, 1997 Estados Unidos, Reino Unido e Japão Cointegração Misto
Moreno-Brid, 2003 México Cointegração Sim
Nell, 2003 South African Development Community Cointegração Misto
Ozturk e Acaravci, 2010 África do Sul ARDL UECM Sim
López e Thirlwall, 2006 17 países da América Latina Rolling Regression Sim para 9 países
Razmi, 2005 Índia Cointegração VEC Sim
Revuelta e Fidalgo 12 países( Europa, América, Ásia e África) Cointegração VEC Misto
Samimi, Nouri e Hosseinzadeh, 2011 Irã ARDL-UECM Não
Grullón, 2011 República Dominicana Cointegração Sim
Soukiazis, Cerqueira e Antunes, 2012 Portugal Modelo de equação simultânea Sim
Thirlwall e Hussain, 1982 20 países em desenvolvimento MQO Sim
Thirwall 1979 Países da OCDE MQO Sim

Fonte: Autor, adaptado de Thirwall(2011) e Diarra (2014)

do balanço de pagamentos da África subsaariana foi relaxada.
O quadro a seguir, inspirado em THIRWALL(2012) e DIARRA (2014), fornece

uma visão geral dos estudos realizados, presentes na literatura de restrição ao setor
externo. É possível observar que a maioria dos trabalhos validou a Lei de Thirlwall,
com a exceção de Hansen e Kvedaras (2004), SAMIMI;NOURI;HOSSEINZADEH(2011)
e DIARRA (2014). Esta grande aceitação da Lei de Thirlwall levou o próprio Thirlwall a
argumentar, em 2011, que as reservas cambiais são uma grande restrição ao crescimento
econômico de muitos países pobres. De acordo com ele, uma melhor performance das
exportações, com uma taxa elevada e com uma menor elasticidade-renda da demanda
por importações, levaria o país para um maior crescimento econômico. As reservas
cambiais são um recurso escasso, mais raro do nessas economias em muitos contextos.

3 METODOLOGIA
Mostra-se neste capítulo, os conceitos metodológicos que dão sustentação aos tes-

tes econométricos empregados neste estudo, afim de verificar a validação da Lei de
THIRWALL (1979) no caso da economia congolesa. Foi empregado o método de Mí-
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nimo Quadrado Ordinário para testar a Lei de Thirlwall. Mas antes de adotá-lo, foi
realizado o teste de raiz unitária para se saber se as séries são estacionárias.

3.1 Raiz Unitária

Foram utilizados três testes para testar a existência da raiz unitária. O primeiro
foi o teste de Dickey-Fuller Aumentado, conhecido como o teste ADF (Augmented
Dickey-Fuller). Este requer o estudo sobre esta regressão:

∆yt = β0 + β1t+ δyt−1 +
n∑
i=1

αi∆yt−1 + εt (27)

Onde β0 é o intercepto, β1 é o coeficiente de tendência, δ é o coeficiente de presença
da raiz unitária e n é o número de defasagens tomadas nas séries. A hipótese nula,
aqui, é dada por H0 : δ = 0. Faz-se uma regressão de ∆yt em yt−1, i∆yt−1,...,i∆yt+p−1
e se calcula a estatística t dada por:

t =
δ̂

se(δ̂)
(28)

sabendo-se que δ̂ é o estimador de δ e se(δ̂) é o estimador para o desvio padrão
do erro de δ. Os valores críticos da estatística t foram tabelados por Dickey e Fuller
através da simulação Monte Carlo e variam nos casos da presença somente de intercepto,
presença somente de tendência e presença de ambos.

O outro teste usado é o teste Phillips-Perron. É bom lembrar que o teste ADF
ajusta o teste DF para tratar de possíveis correlações seriais nos termos de erro ao
adicionar os termos de diferença defasados do regressando. Phillips e Perron utilizam
os métodos estatísticos não paramétricos para tratar da correlação serial nos termos
de erro, sem adicionar os termos de diferença defasados, uma vez que a distribuição
assintótica do teste Phillipes-Perron é a mesma da estatística do teste ADF.

3.2 Dados

A robustez de um estudo empírico depende, em parte, da qualidade dos dados
utilizados. Para atingir o objetivo principal deste trabalho, precisou-se obter as séries
históricas das variáveis seguintes: exportação, importação, taxa de câmbio nominal,
produto interno bruto, renda mundial, preço doméstico e preço externo.

Todas as séries são anuais e foi usada a taxa de crescimento de cada variável de 1961
a 2014.

Os dados dos preços domésticos, preços externos e taxa de câmbio nominal foram
obtidos na base de dados de Penn World Table 9.0. As séries das exportações, impor-
tações, produto interno bruto e a renda mundial foram obtidas no World Development
Indicador.
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3.3 Explicação de como testar a Lei de Thirlwall

A verificação da Lei de Thirlwall pode se fazer de várias maneiras. Aqui estão alguns
métodos utilizados:

• A primeira estratégia, proposta por MCCOMBIE(1997), consiste em estimar pri-
meiro a elasticidade-renda das importações, compatível com o equilíbrio do ba-
lanço de pagamentos, para depois compará-la à elasticidade-renda observada das
importações. Caso as duas elasticidades não sejam estatisticamente diferentes, a
Lei de Thirlwall não pode ser rejeitada, ou seja, ela vale.

• O outro método é aquele usado por HUSSAIN(1979). Este consiste em estimar
primeiro a taxa de crescimento de acordo com o modelo, e, depois em regredir a
taxa de crescimento prevista pelo modelo sobre a taxa de crescimento observada,
ou seja, regredir yBP = β0 + β1y + ε e testar β1 = 1 e β0 = 0. A Lei de Thirlwall
vale caso a hipótese nula H0 não seja rejeitada.

• Neste trabalho, foi estimado o método à moda de HUSSAIN(1979), mas com al-
gumas modificações. Primeiro, estima-se as funções de exportações e importações
para se obter as elasticidades, as quais serão usadas no cálculo do produto restrito
pelo balanço de pagamento. Após se derivar a função logarítmica, as expressões
são expressas deste modo:

x̂ = η(p̂d − p̂f − ê) + εẑ (29)

m̂ = ψ(p̂f + ê− p̂d) + πŷ (30)

Antes de se estimar o modelo, verifica-se se as séries das exportações e importações
têm raiz unitária.

Testa-se o modelo dy = γŷb + β com dy = ŷ − ŷb e γ = α− 1

As hipóteses nulas seriam γ = 0 e β = 0, e as hipóteses alternativas seriam γ 6= 0
e β 6= 0. A teoria estará valendo caso as hipóteses nulas não sejam rejeitadas.
Assim, poder-se-á afirmar que o crescimento econômico da República Democrática
do Congo, entre 1961 e 2014, foi restrito ao seu balanço de pagamento.

4 RESULTADOS

4.1 Resultados do teste da Raíz Unitária

A ausência das séries fez com que se utilizassem os dados de 1961 a 2014. A tabela
a seguir apresenta os resultados dos testes da raiz unitária que foram realizados. Foram
feitos os testes clássicos de Dickey-Fuller Aumetado (ADF), Dickey- Fuller-Generalize
Least Square (DF-GLS) e o teste NG Perron. A combinação desses três permitirá a
comprovação da robustez dos resultados.
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Os valores da estatística t no caso do teste ADF e DF GLS deram significantes a 5%.
Isto quer dizer que a hipótese nula é rejeitada, e assim, podemos concluir que as séries
do produto (y), das importações (m) e da taxa de câmbio real (p) são estacionárias.
No caso do teste NG Perron, os testes também deram significantes. Ou seja, as séries
dos dados usados são estacionárias.

4.1.1 Elasticidade-preço e Elasticidade-renda da demanda das importações

• Para obter o valor da elasticidade-renda da demanda, foi estimada a equação
(30), e como consta na figura 1 adiante, o coeficiente de y, ou seja, a elasticidade-
renda da demanda, foi significante. Portanto, foi rejeitada a hipótese nula. A
elasticidade-preço da demanda das importações deu um valor negativo e não sig-
nificante.

• Do ponto de vista econômico, a elasticidade-renda significante e positiva valida a
hipótese de uma propensão marginal a importar positivo, enquanto a elasticidade-
preço não significante valida a hipótese de um efeito de preço de longo prazo não
significativo para todos países. A hipótese p̂d − p̂f − ê = 0, isto mostra que, a
longo prazo, a evolução dos preços relativos não afeta o volume das importações
da República Democrática do Congo.

• Baseando-se nos resultados abaixo, pode-se concluir que o ajuste do balanço de
pagamentos é efetuado essencialmente via volumes do comércio e que o efeito do
preço é desprezível a longo prazo.

4.2 Teste da Lei de Thirlwall

Como foi enunciado no capítulo anterior, para verificar a validade da Lei de Thirlwall
no Congo, foi necessário estimar a taxa de crescimento prevista no modelo, yBP , e, em
seguida regredir a diferença de y − yBP sobre yBP . Caso os coeficientes da regressão
sejam não significantes, ou seja, a hipótese nula não seja rejeitada, isto levaria a dizer
que y = yBP . Neste caso, a Lei de Thirlwall seria válida.

Comparando a média da taxa de crescimento efetivo e a taxa estimada pelo modelo,
foi observada uma taxa média de crescimento de aproximadamente 1,33% ao ano, e a
taxa estimada foi de 4,82% ao ano. Assim, a taxa de crescimento restrito ao balanço de
pagamento representa um limite superior à taxa de crescimento da economia congolesa.
Deste modo, a hipótese desenvolvida por THIRWALL(1979) não pode ser rejeitada.
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Figura 1: Elasticidade preço e renda das importações

Observa-se que a taxa de crescimento efetiva da economia congolesa é um pouco
mais de 3 vezes menor do que a taxa prevista pelo modelo. De acordo com as previsões
do modelo, isto implicaria que o país tivesse um superávit comercial. Mas o Congo
teve um déficit importante nas suas contas comerciais. Esse resultado seria um limite
a essa literatura de crescimento econômico restrito ao balanço de pagamentos. Mas
vale lembrar que a República Democrática do Congo depende muito dos fluxos de
capitais estrangeiros. Portanto, a inclusão dessa variável levaria a um outro resultado.
A dificuldade de encontrar os dados, fez com que o trabalho se limitasse ao modelo
canônico de 1979.

Vários estudos empíricos chegaram a esse resultado, tais como os de THIRWALL;
HUSSAIN, 1982 e ALONSO, 1999. De acordo com THIRWALL;HUSSAIN(1989), dos
20 países considerados no estudo, 14 economias, das quais 13 delas eram de países de
em desenvolvimento, tiveram uma taxa efetiva inferior à taxa prevista pelo modelo.

THIRWALL; HUSSAIN (1982) explicam este resultado comparando a taxa de cres-
cimento das exportações do país com a sua taxa de crescimento dos fluxos de capital.
As economias que crescem a um ritmo mais lento do que a taxa prevista pelo modelo
são as dos países, cuja taxa de crescimento dos fluxos de capital líquidos ao longo do
período, é menor que a taxa de crescimento de suas exportações. Baseando-se nos re-
sultados apresentados na figura 2 acima, observa-se que o p-valor não é significante a
1%, 5% nem a 10%. Deste modo, não se rejeita a hipótese nula, concluindo assim que
o crescimento econômico da República Democrática do Congo foi restrito ao seu setor
externo, ou seja, a Lei de THIRWALL(1979) está valendo neste caso.
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Figura 2: Regressão do produto (y) sobre o produto restrito ao balanço de pagamento (yb)

5 CONCLUSÃO
O objetivo desse trabalho foi analisar se o crescimento econômico da República

Democrática do Congo foi restrito ao seu balanço de pagamentos. Assim, a elasticidade
renda das importações permitiu que fosse estimada o modelo desejado (THIRWALL,
1979).

Baseando-se nos resultados apresentados, observa-se que o p-valor não é significante
a 1%, 5% nem a 10%, a estatística t foi significante em todos os cenários. Assim, não
se rejeita a hipótese nula, concluindo-se que o crescimento econômico da República
Democrática do Congo foi restrito ao seu setor externo, ou seja, a Lei de Thirlwall foi
validada neste caso.

A escassez dos dados para economia congolesa, levou a estimar somente o modelo
canônico de 1979. Assim, acredita-se que a inclusão de outras variáveis tais que fluxo
de capitais e o pagamento de juros poderiam resultar a um resultado diferente.

Desse modo, uma das políticas para que haja um crescimento econômico na Re-
pública Democrática do Congo, maior que o atual, é o relaxamento do setor externo.
Portanto, pode-se adotar para o país uma política voltada para fora, ou seja, aumentar
a taxa das exportações e reduzir a taxa das importações.
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O IMPACTO DO PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

(PAC) NA ECONOMIA: UMA
ANÁLISE INSUMO-PRODUTO
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Resumo

Esse trabalho usa do instrumental de Matriz Insumo-Produto (MIP) para analisar o
impacto do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) na economia brasileira. A
análise será feita a partir da Análise de Impacto criada por Guilhoto (2009). Além
disso, o presente trabalho buscará estudar especificamente o impacto do programa nas
seguintes variáveis: emprego, remunerações, valor adicionado, excedente operacional
bruto, impostos sobre importação, ICMS, IPI e outros impostos. Foram gerados apro-
ximadamente 3.826.850,66 milhões de empregos, 87.360,08 milhões de remunerações,
55.693,27 milhões de excedente operacional bruto, 171.826,25 milhões de valor adicio-
nado, 1.384,62 milhões de impostos sobre importação, 5.824,1 milhões de ICMS, 909,83
milhões de IPI e 8.189,92 milhões de outros impostos. Por fim, percebe-se que o setor
de construção foi o mais afetado pelos investimentos do programa.

Palavras-chave: Matriz insumo-produto, análise de impacto, Programa de Aceleração
do Crescimento.
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1 INTRODUÇÃO
Sendo visado para o resgate do planejamento estratégico e a retomada dos investi-

mentos em setores vitais do Brasil, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é
um dos maiores programas feitos pelo Governo Federal e busca a modernização do país,
assim como a inclusão social e a aceleração do crescimento econômico. Atualmente se
encontra em seu terceiro estágio, que corresponde a metas trançadas para o período de
2015 a 2018. Além da meta de elevar a qualidade de vida dos brasileiros, o programa
carrega a responsabilidade de gerar milhares de empregos com suas obras, sendo fonte
de renda para milhares de famílias brasileiras. Entretanto, não há um consenso sobre a
eficiência da logística do programa, sobre a alocação dos recursos públicos e o quanto
as variáveis econômicas e sociais são impactadas.

Dado a dimensão do PAC e a importância do investimento em infraestrutura re-
alizado pelo mesmo, o presente trabalho busca mensurar o impacto que o programa
teve na economia brasileira, tomando como parâmetro o investimento feito em infra-
estrutura no ano de 2015. Para tanto, este trabalho se destinará a estudar apenas a
parcela do programa destinada a investimentos em infraestrutura e, além disso, para
realizar a análise de impacto do programa, será utilizado o instrumental de matriz
insumo-produto (MIP). A partir de tal análise, buscar-se-á ter indicações sobre a efi-
ciência do programa no ano analisado e chegar a conclusão de qual foi o impacto do
PAC nas seguintes variáveis: emprego, remunerações, excedente operacional bruto, va-
lor adicionado e impostos, sendo estes o ICMS, IPI, outros impostos e impostos sobre
importação.

Na segunda sessão, será apresentado o Programa de Aceleração do Crescimento,
assim como a meta estipulada para o período entre 2015 e 2018 e o que o programa con-
seguiu concluir no ano de análise, 2015. Na terceira sessão, a metodologia é explicada,
começando por uma explicação do próprio instrumental de matriz insumo-produto, que,
por se tratar da interdependência entre os setores, é um excelente instrumental para
se averiguar o impacto que a mudança em um setor específico ou um elemento da de-
manda final pode geral nos demais setores ou na economia como um todo (MORTARI
e OLIVEIRA, 2016). No presente trabalho, irá se averiguar como uma mudança no
investimento -elemento da demanda final- e, mais especificamente, no investimento do
PAC, impactou a economia.

Ainda na terceira sessão, a metodologia de estimação de uma MIP e a análise de
impacto feita a partir disso, será especificada e detalhada em termos explicativos e
algébricos, seguindo a metodologia adotada por Guilhoto (2009) e Guilhoto e Sesso Filho
(2005). Já a quarta sessão se baseia na mostra dos resultados conseguidos seguindo
a metodologia descrita na sessão anterior e, por fim, a quinta sessão apresentará a
conclusão do trabalho.
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2 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCI-
MENTO (PAC)

O Programa de Aceleração do Crescimento é um programa do Governo Federal cri-
ado em 2007, que tem como objetivo promover um melhor planejamento e fornecer
investimento para obras de infraestrutura. Tais investimentos atuariam em três eixos
principais: infraestrutura logística (rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos),
infraestrutura energética (geração e transmissão de energia, exploração e produção de
petróleo e gás, refino, petroquímica e indústria naval) e infraestrutura social e urbana
(como os programas Minha Casa, Minha Vida e Luz para Todos, financiamento ha-
bitacional, urbanização, assentamentos, saneamento, prevenção em áreas de risco e
pavimentações) (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2017). Os empreendimentos
na área de logística podem contribuir para um aumento da integração entre as diferentes
regiões do Brasil; na área energética, os empreendimentos estão visando cada vez mais
fontes limpas e renováveis de energia; e na área social e urbana, os empreendimentos
são fundamentais para impulsionar economias locais, distribuição de renda e inclusão
social (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2015).

O programa foi estruturado como um plano estratégico que, além de contribuir para
o desenvolvimento de setores estruturais do país, garantiria um aumento de empregos
e de geração de renda (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2017). Ademais, o
programa busca a melhoria da qualidade do gasto público e transparência, uma vez que
o grupo responsável pela gestão do PAC tem a obrigação de divulgar os balanços em
modo público. Evidencia-se, portanto, o quanto foi gasto, como o dinheiro foi aplicado,
as obras de infraestrutura que já foram finalizadas e os investimentos que foram feitos
em um determinado período de tempo.

Em termos de gestão, o programa estipula metas para serem alcançadas e foi esti-
pulado como meta para o PAC executar investimentos na ordem de R$ 1,04 trilhão no
período de 2015 a 2018. Em termos de execução, em 2015, ano analisado no presente
estudo, o PAC destinou R$ 251,7 bilhões em investimentos. Sendo assim, neste ano
foi executado 24,2% do que havia sido previsto para o período. Além disso, 23,8% das
ações concluídas previstas para tais anos (R$ 672 bilhões) foram concluídas em 2015,
totalizando o valor de R$ 159,7 bilhões. Desse montante de obras concluídas, tem-se
que 4,9 bilhões foram destinados para infraestrutura logística, 63,6 bilhões foram des-
tinados para infraestrutura energética e 91,2 bilhões foram para infraestrutura social e
urbana (2 BALANÇO PAC, 2016).

Dentro de infraestrutura logística, foram realizados em 2015, 86 km de adequação e
duplicação de rodovias, 184 km de construção e pavimentação de rodovias, 2.398 km de
obra nas ferrovias Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul, FIOL e Transnordestina, dois
terminais hidroviários foram concluídos, dez empreendimentos portuários foram finali-
zados e sete empreendimentos em aeroportos foram entregues, dentre eles a reforma do
pátio do Aeroporto Santos Dumont (RJ). Em infraestrutura energética, foram acres-
cidos 5.217 MW ao sistema elétrico, instalou-se 1578 km de linhas de transmissão,
perfurou-se 27 novos poços exploratórios de petróleo e gás e foram entregues quatro
grandes navios. Por fim, em infraestrutura social e urbana, 445305 de unidades habi-
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tacionais foram entregues, 32 pavimentações foram feitas, assim como 38 UPAs, 2.942
UBSs, 31 CEUs, 385 creches e pré-escolas foram concluídas. Ademais, houve vários
empreendimentos para urbanização e saneamento (2 BALANÇO PAC, 2016).

Tendo em vista a quantidade de investimento feito pelo programa em infraestrutura,
algo que tem a capacidade de elevar a competitividade de uma economia, melhorar as
condições de comunicação, fornecimento de energia e promover efeitos multiplicado-
res e dinamizadores da economia (NETO e FERREIRA, 2010), considera-se razoável
supor que o PAC tenha impacto no produto nacional. A partir dessa percepção, o pre-
sente trabalho busca medir tal impacto utilizando-se do instrumental insumo-produto
e considerando o ano de 2015 e os investimentos realizados no mesmo.

3 METODOLOGIA
A metodologia adotada neste estudo se baseia no instrumental de matriz insumo-

produto, que possibilita fazer uma análise detalhada da estrutura produtiva. Dessa
forma, o presente estudo estimou a matriz insumo-produto de 2015 a partir de dados
das Tabelas de Recursos e Usos (TRU’s) deste mesmo ano divulgados pelo IBGE . Para
tanto, utilizou-se a metodologia de Guilhoto (2009) e Guilhoto e Sesso Filho (2005).

Com intuito de se analisar o impacto do investimento do PAC na economia, utiliza-se
da análise de impacto, também desenvolvida por Guilhoto (2009).

3.1 Matriz insumo-produto (MIP)

A teoria da matriz insumo-produto foi desenvolvida pelo economista Wassily Le-
ontief na década de 1930. Tal teoria permite uma retratação da estrutura econômica
pautada na interdependência das atividades produtivas. Baseada na teoria do fluxo
circular da renda, a MIP trata da discrição da economia em termos de fluxos e transfe-
rências integradas de insumos e produtos entre todos os setores produtivos de um país
(SILVA e OLIVEIRA, 2015). As relações econômicas sintetizadas representadas na te-
oria, mostram a ligação dos bens e serviços de um setor que podem ser utilizados como
consumo intermediário ou demanda final de outros setores na economia. Estes mesmos
setores que produzem bens e serviços e são demandados, seja por consumo intermediário
ou demanda final, também demandam outros bens e serviços da economia (MORTARI
e OLIVEIRA, 2016). Neste modelo é possível observar quais setores ofertam determi-
nados produtos, quais setores demandam e quem compra de quem. Portanto, a MIP
evidencia a complexidade do setor produtivo e a correlação dos setores da economia.

A Matriz Insumo e Produto é composta por três partes. A primeira delas representa
o consumo intermediário, a segunda retrata o valor adicionado- que é composto pela
remuneração dos fatores de produção e o excedente operacional bruto-, os impostos,
subsídios e importações. Por fim, a terceira parte é composta por fatores da demanda
final, que são consumo das empresas, famílias e governo, investimento (formação bruta
de capital fixo e variação de estoque) e exportações. Nesta representação, as relações
e transações de demanda são ordenadas em colunas e as de oferta são ordenadas em
linhas (GUILHOTO, 2009). A partir da apostila desenvolvida por Guilhoto (2009),
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pode-se ter uma boa noção da estrutura de uma MIP:

Figura 1: Estrutura da MIP

Fonte: Guilhoto (2009).

Em termos algébricos matriciais, o modelo de Leontief pode ser expressado da se-
guinte forma:

Ax+ f = x (1)

Sendo A uma matriz nxn dos coeficientes aij, em que cada um destes deve ser obtido
da seguinte maneira:

aij =
zij

xj
(2)

Onde aij é o coeficiente técnico em que se identifica a quantidade de insumo do setor
i que é necessário para se produzir uma unidade monetária do produto final do setor j.
Zij é a produção do setor i que é usada para o consumo intermediário pelo setor j. Por
fim, xj representa a produção total no setor j.

Já x e f de (1) são vetores de ordem nx1, em que cada entrada do vetor coluna x
representa o valor da produção de um setor específico e a demanda final é representada
pelo vetor f.

Podemos, então, escrever (1) da seguinte forma:

x(A− I) = f (3)

x = (I − A)−1f (4)

Chamando (I − A)−1 de Z, temos:

x = Zf (5)

A matriz Z é chamada de matriz inversa de Leontief ou a matriz de coeficientes
diretos e indiretos. Cada coeficiente desta matriz nos diz o quanto o setor i deve
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produzir para cada unidade de demanda final do setor j, considerando o impacto direto
e indireto da variação da produção entre os setores i e j.

3.2 Estimativa da MIP (2015)

Para estimar-se uma MIP com os dados de Tabelas de Recursos e Usos do IBGE
e seguindo a apostila de Guilhoto (2009), precisa-se primeiro estimar uma matriz de
Preços Básicos de consumo intermediário e demanda final. Para tanto, calculamos uma
matriz distribuição a partir da matriz de consumo intermediário e demanda final a preço
do consumidor dada pelo IBGE. Fazemos isso dividindo o consumo intermediário de
cada setor pela demanda total do mesmo. A partir deste resultado, calcula-se a matriz
de margens de transporte, margens de comércio, impostos (ICMS, IPI, impostos sobre
importação e outros impostos) e importação. Para isso, deve-se multiplicar a matriz
distribuição pelos valores de cada uma das variáveis dados pelo IBGE. É importante
ressaltar que na estimativa da matriz de importação e de impostos sobre importação
se desconsidera a exportação no calculo da matriz de distribuição, diminuindo-se, por-
tanto, o valor das exportações na demanda final e total de cada setor.

No cômputo da Matriz a Preço Básico devemos obedecer a seguinte relação:
Oferta Nacional a Preço Básico (ONPB) = OGPC – OI – MGC – MGT – IIL
Em que, OGPC é a oferta global a preço do consumidor, que é a tabela de consumo

intermediário e demanda final dada pelo IBGE; OI é a oferta internacional, dada pela
matriz de importação; MGC é margem de comércio, dada pela matriz de margem de
comércio; MGT é a margem de transporte, dada pela matriz de margem de transporte;
e IIL é impostos indiretos líquidos, dado pela matriz dos impostos ICMS, IPI, impostos
sobre importação e outros impostos. Sendo matriz OGPC já dada e as demais obtidas
a partir das matrizes de distribuição calculadas.

Calculada a Matriz a Preço Básico, precisamos dos seguintes valores:

• V que é uma matriz nxm e representa a produção da economia e onde o elemento
vij corresponde ao bem j produzido pelo setor i -é a transposta da matriz de
produção dada pelo IBGE-;

• U é a Matriz de Preço Básico estimada, onde uij é o valor do produto i utilizado
pelo setor j em seu processo de produção;

• Q é um vetor mx1 de produção total, por produto – é a soma das colunas de V-;

• X é um vetor nx1 de produção total, por setor, de dimensão nx1 -é o valor da
produção dado pelo IBGE-.

A partir destes valores obtemos:

B = U(X)−1 (6)

D = V (Q)−1 (7)
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Em que:

bij =
uij

xj
(8)

dij =
vij

qj
(9)

A matriz B é a matriz dos coeficientes técnicos de cada setor em relação a cada
produto correspondente, utilizado como insumo. Já a matriz D representa a proporção,
para cada bem, dos setores que o produzem na economia (GUILHOTO, 2009).

Obtemos, portanto, uma Matriz dos coeficientes técnicos inter setoriais ao multi-
plicar a matriz D (nxm) pela matriz B (mxn). Multiplicamos a matriz resultante da
operação anterior pelo valor total da produção e obtemos o primeiro quadrante da MIP
(nxn). O segundo quadrante obtemos pegando o valor adicionado que é dado pelo IBGE
e a importação e os impostos dados pelas matrizes de importação e de impostos calcu-
ladas anteriormente. Por fim, o terceiro quadrante da matriz obtemos multiplicando a
matriz D (nxm) pela demanda final (mxp) -exportações, consumo, formação bruta de
capital fixo e variação de estoque- obtida em ONPB.

3.3 Análise de impacto

Para fazermos uma análise de impacto, utilizaremos o modelo descrito em (4):
x = (I − A)−1f . Neste trabalho estamos interessados em mensurar o impacto que
a mudança dos investimentos – elemento da demanda final - feitos pelo PAC teriam
sobre emprego, remunerações -salário e contribuições sociais-, valor adicionado - é o va-
lor gerado quando os bens e serviços são transformados durante o processo produtivo e
adquiridos-, excedente operacional bruto - o saldo resultante do valor adicionado, tendo
sido deduzido as remunerações pagas aos empregados, os rendimentos dos autônomos
e os impostos líquidos- e impostos. Portanto, para mensurar o impacto de variações na
demanda final (f), temos:

∆x = (I − A)−1∆f (10)

∆V = v̂∆x (11)

Em que, ∆x é um vetor coluna nx1, que mostra a variação da produção e ∆f é,
também, um vetor coluna, mas que mostrará o impacto sobre variáveis da demanda
final de interesse -neste caso, estamos interessados na variação de investimento-. Neste
caso a matriz A é construída com base na Matriz Insumo Produto estimada. Para
obtê-la, divide-se, então, cada valor setorial pela produção total deste mesmo setor.
Além disso v̂ é uma matriz diagonal nxn, onde seus elementos da diagonal principal são
os seguintes coeficientes:

vij =
V j

xj
(12)

Obtemos o coeficiente para cada setor dividindo o valor utilizado da variável em
análise na produção pela produção total do setor correspondente. Este coeficiente
poderá ser obtido para todas as variáveis que buscamos estudar.
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4 APLICAÇÃOMETODOLÓGICA E RESULTADOS
Para calcularmos o ∆f vamos considerar que o todo o investimento em infraestru-

tura do PAC foi absorvido pela Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF), a parte do
investimento destinado a bens de capital. Dessa maneira, consideramos que a estrutura
de nosso investimento é a formação bruta de capital fixo de cada setor dividido pela
formação bruta de capital fixo total. Depois de determinarmos a estrutura de inves-
timento da economia naquele período, daremos o choque de investimentos feito pelo
PAC em 2015, que foi do montante de R$ 251,7 bilhões. Portanto, multiplicaremos
cada valor do vetor de estrutura de investimentos pelo valor de investimentos feito pelo
PAC e obteremos a variação de investimento ( ∆f ) ocorrido em 2015 por conta do
programa. A partir deste resultado e calculando a matriz (I − A)−1, obtemos o ∆x -
variação na produção- a partir de (10).

Tabela 1: Estrutura de Investimento, Variação de Investimento e Variação de Produção.

FBKF Estrutura ∆f ∆x

1. Agricultura, inclusive o apoio
à agricultura e a pós-colheita 2.521 0,002758 594,9602 1860,587

2. Pecuária, inclusive o apoio à
pecuária 14.079 0,015403 3322,451 3778,341

3. Produção florestal; pesca e
aquicultura 773 0,000846 182,4115 754,4574

4. Extração de carvão mineral e de
minerais não-metálicos 9 9,71E-06 2,094814 2218,612

5. Extração de petróleo e gás, inclusive
as atividades de apoio 13.365 0,014622 3154,062 6103,466

6. Extração de minério de ferro, inclusive
beneficiamentos e a aglomeração 203 0,000222 47,84417 822,7659

7. Extração de minerais metálicos
não-ferrosos, inclusive beneficiamentos 46 5,02E-05 10,83278 434,2747

8. Abate e produtos de carne, inclusive os
produtos do laticínio e da pesca 317 0,000347 74,87522 283,9948

9. Fabricação e refino de açúcar 234 0,000256 55,26701 351,433

10. Outros produtos alimentares 475 0,00052 112,0777 926,8908

11. Fabricação de bebidas 205 0,000224 48,33154 168,2777

12. Fabricação de produtos do fumo 73 8,04E-05 17,33775 20,31004

13. Fabricação de produtos têxteis 134 0,000146 31,5559 473,625
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14. Confecção de artefatos do vestuário
e acessórios 97 0,000106 22,83043 107,6539

15. Fabricação de calçados e de
artefatos de couro 225 0,000247 53,19437 103,5418

16. Fabricação de produtos da madeira 144 0,000158 34,03054 1843,388

17. Fabricação de celulose, papel e
produtos de papel 469 0,000514 110,7878 1583,512

18. Impressão e reprodução de gravações 72 7,91E-05 17,05186 542,1807

19. Refino de petróleo e coquerias 3 3,48E-06 0,751063 8674,953

20. Fabricação de biocombustíveis 46 5,08E-05 10,94833 460,8949

21. Fabricação de químicos orgânicos e
inorgânicos, resinas e elastômeros 615 0,000673 145,1283 3756,865

22. Fabricação de defensivos,
desinfestantes, tintas e químicos diversos 879 0,000961 207,3494 3570,225

23. Fabricação de produtos de limpeza,
cosméticos/perfumaria e higiene pessoal 472 0,000516 111,3335 385,4579

24. Fabricação de produtos farmoquímicos
e farmacêuticos 954 0,001044 225,0895 372,3431

25. Fabricação de produtos de borracha e
de material plástico 1.020 0,001116 240,6978 6009,119

26. Fabricação de produtos de minerais
não-metálicos 371 0,000406 87,57055 13104,51

27. Produção de ferro-gusa/ferroligas,
siderurgia e tubos de aço sem costura 803 0,000878 189,466 7890,542

28. Metalurgia de metais não-ferrosos e
a fundição de metais 559 0,000612 131,9702 2831,161

29. Fabricação de produtos de metal,
exceto máquinas e equipamentos 7.519 0,008227 1774,537 8743,168

30. Fabricação de equipamentos de
informática, produtos eletrônicos e ópticos 26.343 0,028821 6216,667 8438,678

31. Fabricação de máquinas e
equipamentos elétricos 13.934 0,015245 3288,37 6594,476

32. Fabricação de máquinas e
equipamentos mecânicos 59.847 0,065477 14123,45 18021,77

33. Fabricação de automóveis,
caminhões e ônibus, exceto peças 49.249 0,053883 11622,54 12222,83
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34. Fabricação de peças e acessórios
para veículos automotores 1.765 0,001932 416,6415 3854,04

35. Fabricação de outros equipamentos
de transporte, exceto veículos
automotores

8.689 0,009506 2050,518 2607,179

36. Fabricação de móveis e de
produtos de indústrias diversas 9.640 0,010547 2275,094 2803,138

37. Manutenção, reparação e instalação
de máquinas e equipamentos 8.430 0,009223 1989,427 4671,175

38. Energia elétrica, gás natural e
outras utilidades 246 0,000269 58,03598 4583,752

39. Água, esgoto e gestão de resíduos 12 1,26E-05 2,718858 1114,133

40. Construção 521.685 0,570766 123114,2 137164,7

41. Comércio 64.783 0,070878 15288,48 36254,62

42. Transporte 3.894 0,00426 918,9086 12278,15

43. Alojamento 9 9,88E-06 2,132017 449,6477

44. Alimentação 9 9,95E-06 2,146325 381,4136

45. Edição e edição integrada à impressão 40 4,33E-05 9,349394 166,2154

46. Atividades de televisão, rádio, cinema
e gravação/edição de som e imagem 4 4,38E-06 0,944383 1096,73

47. Telecomunicações 267 0,000292 63,04874 1777,606

48. Desenvolvimento de sistemas
e outros serviços de informação 58.057 0,06352 13701,16 15735,64

49. Intermediação financeira, seguros
e previdência complementar 527 0,000577 124,4321 8580,877

50. Atividades imobiliárias 143 0,000156 33,64952 2108,276

51. Atividades jurídicas, contábeis,
consultoria e sedes de empresas 1 1,13E-06 0,24325 5983,448

52. Serviços de arquitetura, engenharia,
testes/análises técnicas e P & D 7.461 0,008162 1760,643 4235,783

53. Outras atividades profissionais,
científicas e técnicas 4 3,91E-06 0,844221 2770,026

54. Aluguéis não-imobiliários e gestão
de ativos de propriedade intelectual 475 0,00052 112,154 1815,295

55. Outras atividades administrativas e
serviços complementares 57 6,23E-05 13,43428 4148,122
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56. Atividades de vigilância, segurança
e investigação 6 6,9E-06 1,488119 1047,434

57. Administração pública, defesa e
seguridade social 11.269 0,012329 2659,297 3495,118

58. Educação pública 17.676 0,019339 4171,446 4247,558

59. Educação privada 972 0,001063 229,2693 518,5501

60. Saúde pública 1.641 0,001795 387,1939 392,8347

61. Saúde privada 82 8,93E-05 19,27057 31,02873

62. Atividades artísticas, criativas e
de espetáculos 5 5,37E-06 1,159016 139,7447

63. Organizações associativas e outros
serviços pessoais 105 0,000115 24,77085 650,8165

64. Serviços domésticos 0 0 0 0

Total 914.008 1 215700 388557,4

Fonte: Elaboração Própria. Valores em 1 000 000 R$.

Após se calcular a variação da produção e a variação do investimento, precisamos
calcular (11). Para isso, cada valor setorial de cada uma das variáveis de interesse será
dividido pela produção total do setor correspondente, criando, portanto, os coeficientes
de cada uma das variáveis. Em Valor Adicionado, por exemplo, cada valor setorial
será dividido pelo Valor Adicionado total da produção. O vetor criado nesta opera-
ção gerará o coeficiente do Valor Acionado e o mesmo serve para as demais variáveis.
Em sequência, multiplicaremos cada um desses vetores colunas por ∆x, valor encon-
trado anteriormente. Assim, teremos o quanto de cada variável será gerada em cada
setor, levando em conta a variação da produção causada pelo investimento do PAC em
infraestrutura no ano de 2015.

Tabela 2: Coeficientes das variáveis em análise

Empregos Rem. VA EoB I. s/ M ICMS IPI OI

1. 19,308408 0,084452 0,527405 0,222699 0,001622 0,019387 0,000223 0,014859

2. 45,255572 0,156841 0,521457 0,088375 0,001172 0,023509 0,000644 0,010986

3. 29,76113 0,067847 0,752553 0,333282 0,000357 0,011394 0,000231 0,006925

4. 6,8341864 0,204733 0,448741 0,219683 0,003751 0,012133 0,001919 0,022391

5. 0,3979963 0,128721 0,427691 0,291934 0,001803 0,007996 0,000515 0,027237

6. 0,9543154 0,082441 0,453358 0,364889 0,002545 0,011041 0,001025 0,022063

7. 2,1055083 0,140595 0,275849 0,126684 0,003064 0,013382 0,001213 0,028225

8. 2,8879066 0,100847 0,158218 0,048899 0,000776 0,023354 0,001091 0,01789
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9. 3,7680273 0,175176 0,153705 -0,03052 0,000223 0,006524 0,000207 0,025104

10. 4,8844638 0,114099 0,191689 0,056688 0,001678 0,019036 0,001386 0,015862

11. 2,51991 0,109976 0,299867 0,180851 0,002233 0,029787 0,008343 0,027826

12. 1,2046539 0,091421 0,282286 0,184169 0,001343 0,02254 0,009484 0,012157

13. 13,342128 0,215206 0,288068 0,033556 0,011493 0,022038 0,001231 0,020237

14. 27,650958 0,288783 0,406659 0,017552 0,01409 0,02564 0,001391 0,017211

15. 12,145953 0,243115 0,336449 0,071734 0,00911 0,03553 0,002033 0,017362

16. 14,3558 0,222281 0,370092 0,082406 0,002512 0,02749 0,00266 0,016724

17. 2,5106489 0,142935 0,283643 0,131085 0,002767 0,02043 0,002691 0,023982

18. 10,22087 0,291532 0,431161 0,098033 0,002558 0,021001 0,00368 0,019019

19. 0,0619554 0,018664 0,097568 0,076805 0,000115 0,017941 0,000242 0,076503

20. 2,5022058 0,146472 0,20261 0,052076 0,000793 0,009825 0,000161 0,020846

21. 0,6950657 0,077543 0,174799 0,090907 0,004469 0,012277 0,000417 0,032714

22. 1,2777106 0,125423 0,202661 0,069585 0,007308 0,012858 0,001233 0,030938

23. 3,4596912 0,138085 0,207461 0,047659 0,005534 0,02677 0,004232 0,027233

24. 1,7682847 0,193455 0,399279 0,197492 0,002519 0,024192 0,000814 0,018988

25. 4,4082889 0,203141 0,257752 0,044608 0,010527 0,015806 0,004185 0,024815

26. 7,3020241 0,223325 0,309817 0,066876 0,002339 0,025041 0,001599 0,026832

27. 1,2191511 0,118838 0,214062 0,088472 0,002107 0,011306 0,000842 0,025434

28. 1,7638291 0,102131 0,219639 0,111333 0,001854 0,011153 0,000607 0,025682

29. 7,9415464 0,248266 0,375834 0,088091 0,005153 0,014689 0,002991 0,019051

30. 1,6901736 0,11872 0,160957 0,033224 0,00925 0,026413 0,014 0,029836

31. 3,0958082 0,200589 0,236632 0,028251 0,009794 0,016517 0,004931 0,025133

32. 3,398614 0,233517 0,312033 0,07084 0,009586 0,012411 0,003599 0,022468

33. 1,1613291 0,138119 0,153026 0,009212 0,013936 0,01432 0,006713 0,027664

34. 4,0763153 0,253855 0,261231 -0,0004 0,010467 0,015213 0,004423 0,023027

35. 2,2365775 0,190493 0,236499 0,037852 0,006641 0,018035 0,010342 0,020464

36. 11,163882 0,229154 0,445694 0,1885 0,004564 0,020022 0,003314 0,015141

37. 8,1497438 0,19025 0,355187 0,096302 0,010169 0,013301 0,005205 0,020252

38. 0,5876289 0,061871 0,32772 0,260837 0,001502 0,048889 0,00085 0,02237

39. 8,3410773 0,267468 0,600175 0,295075 0,000799 0,012079 0,00053 0,01805
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40. 13,664043 0,200233 0,468155 0,137079 0,003167 0,016848 0,002371 0,018315

41. 17,145719 0,313117 0,622945 0,230828 0,000878 0,008892 0,000718 0,015131

42. 9,321214 0,259995 0,448147 0,138612 0,001519 0,01856 0,000938 0,020832

43. 18,587036 0,400333 0,547103 0,093497 0,000949 0,02242 0,002022 0,015124

44. 22,110484 0,214245 0,490126 0,11538 0,000962 0,03228 0,007276 0,018111

45. 8,1396564 0,341502 0,427463 0,054037 0,000388 0,016687 0,001729 0,023313

46. 4,0201134 0,239471 0,443323 0,15729 0,000533 0,007684 0,00086 0,030341

47. 1,4486305 0,107533 0,40551 0,266066 0,000327 0,02601 0,000311 0,028873

48. 6,1753348 0,372034 0,658786 0,217649 0,000526 0,005841 0,001338 0,016302

49. 2,0881344 0,249287 0,635694 0,369984 9,49E-05 0,005266 0,000157 0,024026

50. 0,7639327 0,012296 0,913826 0,89257 0,000113 0,001245 0,000115 0,006369

51. 9,1069261 0,279255 0,668155 0,226058 0,000357 0,006861 0,00059 0,014048

52. 8,2571283 0,30992 0,633307 0,177743 0,001325 0,008078 0,001222 0,016488

53. 5,3247801 0,118707 0,354414 0,173704 0,000304 0,010562 0,000599 0,023496

54. 7,1993999 0,231005 0,646889 0,395996 0,000926 0,008645 0,000963 0,017009

55. 19,830528 0,479182 0,704534 0,181744 0,00085 0,011713 0,001282 0,011602

56. 21,626079 0,708597 0,824503 0,071756 0,000374 0,005231 0,000406 0,008651

57. 7,077805 0,608703 0,707515 0,098623 0,000182 0,005544 0,000162 0,017701

58. 13,496052 0,796501 0,832598 0,036083 0,000386 0,005262 0,000399 0,00595

59. 22,425546 0,620289 0,691913 0,005091 8,54E-05 0,007013 0,00024 0,013176

60. 10,624666 0,634512 0,665033 0,030515 0,00104 0,013013 0,000585 0,010803

61. 13,060355 0,30435 0,598556 0,144947 0,002274 0,0215 0,001615 0,01006

62. 28,474748 0,31697 0,552655 0,07681 0,000476 0,009969 0,000704 0,0182

63. 27,475383 0,271399 0,487884 0,043829 0,000944 0,020343 0,001336 0,020132

64. 102,92958 1 1 0 0 0 0 0

Fonte: Elaboração Própria. Valores em 1 000 000 R$.

Tabela 3: Variáveis em análise geradas

Empregos Rem. VA EoB I. s/ M ICMS IPI OI

1. 35924,97 157,1298 981,2835 414,3507 3,017744 36,07059 0,414663 27,64597

2. 170991 592,5976 1970,242 333,9118 4,427173 88,82565 2,434934 41,50756

3. 22453,5 51,18792 567,7693 251,447 0,269436 8,596596 0,17445 5,224933
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4. 15162,41 454,2235 995,5814 487,3908 8,321698 26,91882 4,256747 49,67616

5. 2429,157 785,6459 2610,397 1781,81 11,00242 48,80513 3,142896 166,2399

6. 785,1781 67,82948 373,0076 300,2184 2,094255 9,084565 0,843447 18,15262

7. 914,3691 61,05682 119,7943 55,01586 1,330562 5,811503 0,526769 12,25754

8. 820,1504 28,64008 44,93318 13,88714 0,220297 6,632371 0,309837 5,080611

9. 1324,209 61,56256 54,01713 -10,7259 0,078322 2,292681 0,072628 8,822325

10. 4527,364 105,7571 177,6747 52,54362 1,555645 17,64451 1,28428 14,70202

11. 424,0448 18,5065 50,46087 30,43326 0,375764 5,012567 1,403917 4,68258

12. 24,46657 1,856772 5,733238 3,740473 0,027279 0,457789 0,192629 0,246905

13. 6319,166 101,9268 136,4362 15,89291 5,443478 10,43771 0,582798 9,584635

14. 2976,735 31,08867 43,77843 1,88959 1,516815 2,760258 0,149769 1,8528

15. 1257,614 25,17257 34,83651 7,427465 0,943261 3,678844 0,210511 1,797701

16. 26463,31 409,7496 682,2228 151,9055 4,631366 50,67427 4,90329 30,82864

17. 3975,643 226,3399 449,1515 207,5751 4,381123 32,35155 4,260588 37,97505

18. 5541,558 158,063 233,7672 53,1517 1,386874 11,38645 1,995328 10,31166

19. 537,4605 161,905 846,3998 666,2782 0,993528 155,6384 2,102857 663,6601

20. 1153,254 67,50812 93,38175 24,00169 0,36545 4,528505 0,074285 9,607964

21. 2611,268 291,3169 656,6957 341,5262 16,7901 46,12165 1,566521 122,9005

22. 4.561,715 447,788 723,5453 248,4356 26,0922 45,90604 4,402795 110,4548

23. 1333,565 53,22604 79,96763 18,37055 2,133 10,31889 1,631367 10,49727

24. 658,4085 72,0318 148,6688 73,53474 0,937776 9,007728 0,302951 7,070047

25. 26489,93 1220,7 1548,861 268,0526 63,2587 94,98097 25,14789 149,119

26. 95689,42 2926,564 4059,999 876,3745 30,65248 328,151 20,94835 351,6265

27. 9619,763 937,697 1689,066 698,0883 16,62696 89,2067 6,642232 200,6893

28. 4993,683 289,1486 621,833 315,2008 5,248894 31,57664 1,71813 72,71005

29. 69434,28 2170,632 3285,981 770,1966 45,05726 128,4268 26,14896 166,5685

30. 14262,83 1001,839 1358,266 280,3682 78,05982 222,8907 118,1407 251,7792

31. 20415,23 1322,779 1560,461 186,2991 64,58933 108,9178 32,51783 165,7381

32. 61249,03 4208,385 5623,38 1276,663 172,7629 223,6612 64,85643 404,9131

33. 14194,73 1688,208 1870,407 112,5917 170,3416 175,0266 82,04871 338,1358

34. 15710,28 978,3664 1006,795 -1,53075 40,34011 58,6318 17,04512 88,74886
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35. 5831,158 496,6494 616,5955 98,68594 17,31341 47,02136 26,96321 53,35452

36. 31293,9 642,3509 1249,343 528,3905 12,79396 56,12467 9,290357 42,44269

37. 38068,88 888,6898 1659,142 449,8417 47,50223 62,12962 24,3129 94,60067

38. 2693,545 283,6005 1502,188 1195,612 6,885641 224,0973 3,898449 102,5381

39. 9293,073 297,9946 668,6751 328,7531 0,889985 13,45791 0,590214 20,1096

40. 1874224 27464,92 64214,31 18802,37 434,4679 2310,94 325,1836 2512,221

41. 621611,6 11351,95 22584,64 8368,585 31,82151 322,3895 26,01902 548,5611

42. 114447,2 3192,259 5502,411 1701,902 18,65175 227,888 11,51369 255,7806

43. 8357,619 180,009 246,0036 42,04085 0,426495 10,08124 0,909394 6,800393

44. 8433,24 81,71613 186,9409 44,00769 0,366985 12,31221 2,775308 6,90784

45. 1352,936 56,76281 71,05088 8,981766 0,064479 2,773717 0,287415 3,87492

46. 4408,978 262,635 486,2058 172,5042 0,584298 8,427235 0,943018 33,27548

47. 2575,094 191,1512 720,8378 472,9605 0,581428 46,23598 0,553634 51,32505

48. 97172,85 5854,189 10366,42 3424,846 8,279324 91,91929 21,05377 256,5146

49. 17918,02 2139,1 5454,815 3174,789 0,81431 45,18909 1,345639 206,168

50. 1610,581 25,92436 1926,597 1881,785 0,238055 2,623781 0,24344 13,427

51. 54490,82 1670,905 3997,873 1352,604 2,138508 41,05217 3,530252 84,05505

52. 34975,4 1312,755 2682,551 752,8793 5,612799 34,21863 5,176472 69,83988

53. 14749,78 328,8214 981,7373 481,1655 0,840927 29,25779 1,659214 65,08373

54. 13069,03 419,3423 1174,294 718,8498 1,681326 15,69383 1,747301 30,8765

55. 82259,45 1987,707 2922,492 753,8982 3,526962 48,58668 5,318713 48,12503

56. 22651,88 742,2085 863,6117 75,15936 0,391648 5,47863 0,425484 9,061219

57. 24737,76 2127,489 2472,849 344,6986 0,636677 19,37601 0,565502 61,86709

58. 57325,26 3383,186 3536,507 153,2664 1,638655 22,34988 1,69485 25,27272

59. 11628,77 321,6512 358,7917 2,639861 0,044289 3,636362 0,124379 6,832317

60. 4173,737 249,2583 261,2481 11,98754 0,40869 5,111898 0,229785 4,2436

61. 405,2462 9,443599 18,57242 4,497529 0,070546 0,667131 0,050106 0,312139

62. 3979,194 44,29491 77,2306 10,73376 0,066574 1,393058 0,098367 2,543384

63. 17881,43 176,631 317,5228 28,52435 0,614397 13,23971 0,869729 13,10217

64. 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3826851 87360,02 171826,3 55693,27 1384,627 5824,105 909,8277 8189,925

Fonte: Elaboração Própria. Valores em 1 000 000 R$.
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A Tabela 2 nos mostra o coeficiente de emprego, remunerações (Rem.), valor adici-
onado (VA), excedente operacional bruto (EoB), impostos sobre importação (Imp. s/
M), ICMS, IPI e outros impostos (OI) respectivamente. Ao multiplicarmos cada um
destes vetores separadamente por ∆x, obteremos o quanto foi gerado das variáveis em
cada setor e em toda a economia com o investimento do Programa de Aceleração do
Crescimento. Obtem-se, portanto, com esta última operação a Tabela 3. Além disso,
a primeira coluna da Tabela 2 e 3 correspondem aos setores da economia descritos na
primeira coluna da Tabela 1.

Considerando que todo o investimento em infraestrutura é absorvido pela formação
bruta de capital fixo e seguindo a metodologia de Guilhoto (2009) e Guilhoto e Sesso
Filho (2005), chega-se a seguinte conclusão: foram gerados no total 3826850,59 milhões
de empregos, 87360,02318 milhões de remunerações, 55693,27282 milhões de excedente
operacional bruto, 171826,25 milhões de valor adicionado, 1384,627376 milhões de im-
postos sobre importação, 5824,105451 milhões de ICMS, 909,8277474 milhões de IPI e
8189,924986 milhões de outros impostos.

Em termos setoriais, o setor de construção apresenta o maior valor entre os setores
em todas as variáveis:

Tabela 4: O quanto foi gerado no setor de construção

Construção
Emprego 1.874.224
Remunerações 27.464,92
Valor Adicionado 64.214,31
Excedente Operacional Bruto 18.802,37
Impostos sobre Importação 434,4679
ICMS 2.310,94
IPI 325,1836
Outros Impostos 2.512,221
Fonte: elaboração própria. Valores em 1 000 000 R$.

Pode-se concluir, portanto, que os investimentos feitos pelo PAC tiveram um im-
pacto considerável na economia do país, tendo em vista a variação das variáveis anali-
sadas. Percebe-se, também, que este impacto se deu principalmente no setor de Cons-
trução, um resultado consistente com o intuito do programa e das obras que foram
realizadas em nome do mesmo no ano de 2015.

5 CONCLUSÃO
O trabalho analisa o impacto do Programa de Aceleração de Crescimento na econo-

mia brasileira no ano de 2015 e, mais especificamente, no número de empregos gerados,
assim como remunerações, excedente operacional bruto, valor adicionado e impostos.
Com o intuito de saber qual foi a variação das variáveis citadas, o trabalho propõe a
utilização do instrumental de matriz insumo-produto e, mais especificamente, da análise
de impacto feita a partir disso.
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A metodologia aplicada baseada na MIP é de grande importância para o planeja-
mento econômico, pois torna possível verificar a eficiência de uma política pública ou de
um programa do governo ao permitir a verificação das repercussões em diferentes seto-
res, dado uma alteração em algum elemento da demanda final. Além disso, a partir de
uma variação na demanda final, o modelo permite ver o quanto a produção de um setor
mudou ao ser estimulado por tal alteração e quais foram os setores mais beneficiados
por isso (DRUM, 2010). Porém, o modelo é baseado em algumas hipóteses simplifi-
cadoras como, por exemplo, que há retornos constantes de escala, que os coeficientes
técnicos são constantes ao longo do tempo e que a utilização dos recursos é feita com
máxima eficiência. Além disso, alguns autores como Carvalheiro (1998), apontam que
há diversas restrições em relação a elaboração das matrizes, como a defasagem entre a
coleta dos dados e a publicação dos mesmos.

A partir dos resultados obtidos no estudo, nota-se que o PAC impactou a economia,
gerando valores consideráveis em todas as variáveis estudadas. Além disso, nota-se que
o setor de Construção foi o mais impactado, gerando um valor maior do que todos os
outros em todas as variáveis analisadas. Entretanto, é importante ressaltar que para
avaliar o impacto dos investimentos do PAC na economia, utilizou-se o montante de
investimento total do programa em infraestrutura no ano de 2015 e como tal montante
impactou todos os setores da economia. Não foi feito, portanto, uma análise setorial,
já que não foi possível identificar os setores que receberam investimento e qual o va-
lor do mesmo. Dessa forma, o presente trabalho apresenta uma análise e resultados
preliminares, considerando apenas o investimento total e não uma análise setorial mais
detalhada.
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo analisar as principais mudanças de agregação
do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) entre dezembro de 2011 e janeiro 2012 e
como elas refletem os padrões de consumo e gastos das famílias brasileiras. O trabalho
consistirá na análise de uma base de dados criada com a finalidade de compilar dados
fornecidos pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) a fim de compre-
ender quais itens foram incluídos e excluídos e quais foram as mais notáveis variações
nos pesos dos grupos, subgrupos, itens e subitens pertencentes ao IPCA.
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1 INTRODUÇÃO
A taxa de inflação é um índice que mede o efeito médio do aumento dos preços de

determinados bens e serviços. É um agregado macroeconômico construído com base em
uma determinada cesta de bens voltada para um tipo específico de agente econômico.

No entanto, essa agregação faz com que muito da dinâmica do processo inflacionário
se perca, visto que os preços dos bens e serviços apresentam comportamentos peculiares
e que podem variar muito entre si. (SERVILHANO, 2011)

Desde 1989, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passou
a computar os índices de peso de cada subitem, até 2017 houveram quatro mudanças
na agregação dos subitens do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Diante disso, o objetivo deste trabalho é esclarecer quais grupos e quais subitens
que compõe o Índice de Presos ao Consumidor Amplo (IPCA) que foram incluídos ou
excluídos na última mudança do índice entre 2011 e 2012 e quais foram as principais
mudanças na agregação desses subitens e nos seus pesos para o cálculo do índice.

Isso permitirá uma maior compreensão acerca das mudanças nos padrões de consumo
das famílias brasileiras. Desse modo, será possível uma análise mais desagregada, que
permitirá um conhecimento mais aprofundado acerca dos determinantes e dos efeitos
da inflação nesse período. (SERVILHANO, 2011)

O IPCA foi escolhido como índice por ser o indexador oficial da meta inflação no
Brasil. Diante disso, e para uma análise mais detalhada da inflação, foi construída uma
base de dados que contêm os pesos atribuídos a todos os grupos, subgrupos, itens e
subitens que compõem esse índice entre 2011 e 2012.

Dessa forma, será analisado a metodologia do índice, buscando verificar como os
padrões de consumo da população durante determinado período interferiram na deter-
minação dos pesos para esse indicador. Logo, a compreensão da Pesquisa de Orçamento
Familiar (POF) torna-se essencial para o escopo desse trabalho.

Quanto a estrutura esse trabalho foi dividido em seis partes sendo: Introdução,
na qual o intuito da realização do trabalho é apresentado; Base de Dados, essa parte
foca na metodologia utilizada para a realização do trabalho e na explicação do IPCA e
de que forma o peso dos seus subitens são determinados; Mudanças na agregação, na
qual os resultados do trabalho são apresentados, Produtos que não sofreram alterações;
Conclusão e Referências Bibliográficas.

2 BASE DE DADOS
Para a construção da base de dados utilizada nesse presente trabalho foram compila-

dos dados fornecidos pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) período
entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012.

2.1 Metodologia

A base de dados foi construída por meio de compilação dos pesos atribuídos a todos
os grupos, subgrupos, itens e subitens que compõem o IPCA entre dezembro 2011 e
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janeiro de 2012.
Os dados referentes aos pesos de cada subitem pertencente ao IPCA foram obtidos no

Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Devido as diferenças na agregação
dos subitens entre os dois períodos analisados foi necessário a formulação de uma nova
base de dados, informando a exclusão ou inclusão de um subgrupo, item ou subitem e
variação do peso destes no período analisado.

Além disso, foram analisados quais itens e subitens não sofreram alterações em seus
pesos e quais grupos passaram por maiores modificações de inclusões e exclusões de
subitens.

2.2 Índice de preços ao consumidor amplo (IPCA)

O Sistema Nacional de Preços ao Consumidor (SNIPC) foi concebido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística em 1978, sendo o responsável por elaborar o Índice
Geral de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA foi
criado tendo como objetivo medir as variações de preços referentes ao consumo pessoal.
Ele começou a ser produzido em dezembro de 1979, e em 1999, tornou-se o indicador
principal utilizado pelo Banco Central do Brasil para controle da meta inflacionária.

Esse indicador mede a inflação de um conjunto de bens e serviços comercializados
no varejo tendo como base a variação dos preços das cestas de consumo das famílias que
possuem rendimento mensais de 1 a 40 salários mínimos, qualquer seja a fonte desses
rendimentos e que residem nas áreas urbanas de regiões de abrangência do Sistema
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (SNIPC).

O SNIPC engloba as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador,
Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Distrito Federal e os muni-
cípios de Goiânia e Campo Grande. Segundo a sexta edição do relatório metodológico
do SNIPC divulgado pelo IBGE, a definição da população e do objetivo desse indicador
leva em conta dois principais critérios: a cobertura, pois mede a inflação sobre a ótica
do consumo pessoal de mais de 90% das famílias residentes nas áreas de abrangência
do SNIPC e a estabilidade do consumo, pois ao se estabelecer uma faixa entre um e
quarenta salários mínimos, são excluídos os extremos da distribuição.

Ou seja, rendimentos menores que um salário e maiores que quarenta foram excluí-
dos do cálculo do índice, pois apresentam instabilidade e atipicidade nos padrões de
consumo, segundo o IBGE.

A unidade de coleta são estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que
se localizam na região de abrangência, e concessionária de serviços públicos 1 e internet,
sendo que sua coleta se estende, geralmente, do dia 1 ao 30 do mês de referência.

Quanto a estrutura de ponderação, o cálculo do IPCA leva em consideração os orça-
mentos familiares, presentes nos resultados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF),
que analisa os hábitos de consumo, a alocação de gastos e a distribuição dos rendimen-
tos das famílias brasileiras. A versão mais recente é a POF 2008-2009 publicada pelo

1São acordos nos quais a Administração Pública transfere a execução de um serviço público a um
particular mediante a uma tarifa paga pelo usuário
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IBGE. Sua compreensão é importante, pois os dados apresentados nessa pesquisa são
fundamentais para a determinação dos pesos dos subitens no IPCA.

O SNIPC também divide hierarquicamente o IPCA em: grupos, subgrupos, itens e
subitens. De acordo com o relatório metodológico do SNIPC publicado pelo IBGE em
2012, os subitens e itens que compõem esse índice são agregados em nove grandes grupos
seguindo uma lógica de organização que agrupa categorias de consumo de mesma na-
tureza, sendo eles: Alimentação e bebidas, Habitação, Artigos de residência, Vestuário,
Transportes, Saúde e cuidados pessoais, Despesas Pessoais, Educação e Comunicação.

2.3 Cálculo dos pesos

Segundo a relatório metodológico publicado em 2012, para a determinação do peso
de cada subitem do IPCA são definidos dois tipos de tratamentos: o geral e o específico.
O tratamento geral é utilizado para grande maioria dos itens pesquisados pelo SNIPC,
enquanto o tratamento específico só é adotado quando as peculiaridades de determi-
nado subitem impedem de se adotar o geral. O tratamento específico só será utilizado
para os subitens correspondentes a Automóveis, Farmacêutico, sazonais alimentícios,
Seguro, Jogos de azar, Manutenção e conservação de moradia e Cartórios.

O método geral consiste em:

1. A partir da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), expandir anualmente, os
valores das despesas de consumo familiar, coletados em diferentes períodos;

2. Deflacionar as despesas anuais para uma data referencial para a transformação
de valores monetárias a preços constantes;

3. Somar as despesas realizadas pelas famílias para cada subitem;

4. Calcular a razão entre a soma das despesas familiares com determinado subitem
e a despesa total que abarca os gastos com todos os subitens consumidos pelas
famílias

Os quatro passos podem ser descritos pela equação abaixo:

WJ =

∑n
e=1 peXej∑n
e=1 peXe

(1)

Wj=Peso do Subitem j;
n=Número Total de Domicílios;
Xej=Despesa da Família “e” no Subitem j;
Xe=Despesa Total da Família “e”; e
pe=fator de expansão da amostra da POF atribuído ao domicílio.
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3 MUDANÇAS NA AGREGAÇÃO
Conforme dito anteriormente, a forma de agregação dos subitens do IPCA passou

por quatro alterações. O quadro a seguir apresenta a data dessas alterações.

Quadro 1: Datas das alterações da agregação do IPCA de 1989 a 2012

ALTERAÇÕES DATAS

Início Julho de 1989
1◦ Janeiro de 1991
2◦ Agosto de 1999
3◦ Julho de 2006
Atual Janeiro de 2012

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

A análise da base de dados permitiu que fossem observadas as mudanças que ocor-
reram na agregação dos subitens do IPCA entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012.

O principal fator avaliado será a inclusão ou exclusão de subitens e os motivos que
levaram a isso. Além disso, será analisado quais foram os grupos que sofrerem maior
variação nos seus pesos.2

Foram observadas noventa e uma mudanças de agregação, sendo quarenta inclusões
e cinquenta e uma exclusões de subitens no período analisado. A análise também
permitiu quais os grandes grupos de agregação sofreram maiores alterações.

O grupo Alimentação sofreu ao todo, incluindo exclusões e inclusões, quarenta e
duas modificações, sendo o grupo que sofreu mais alterações de agregação. Seguido
pelo grupo de Saúde e Cuidados Pessoais que sofreu dez modificações, sendo cinco
exclusões e cindo inclusões.

A média das alterações observadas foi de aproximadamente 5,06 por grupo e o desvio
padrão da amostra foi de aproximadamente 6,07 indicando que houve uma diferença
significativa no número de alterações em cada grupo. A tabela abaixo apresenta os
dados de inclusão e exclusão por cada grupo do IPCA observados no período analisado.

Tabela 1: Número de inclusões e exclusões por grupos do IPCA entre 2011 e 2012

GRUPOS N◦ de Exclusões N◦ de Inclusões

1-Alimentação 20 22
2-Habitação 6 3
3-Artigos de Residência 3 4
4-Vestuário 2 1
5-Transportes 3 1
6-Saúde e Cuidados Pessoais 5 5
7-Despesas Pessoais 5 1

2Para esse trabalho foram utilizadas apenas as duas casas decimais do peso de cada um dos subitens
a fim de simplificar a análise.
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8- Educação 6 1
9-Comunicação 1 2

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

De acordo com exposto pelo SNIPC, as inclusões e exclusões devem-se ao fato que
é necessário simplificar as estruturas de consumo do IPCA. Dessa forma, subitens que
apresentam peso inferior a 0,01% são excluídos, os que apresentam peso maior que
0,01% e menor que 0,07% são incluídos apenas se assegurarem que o item ao qual faz
parte tenha cobertura de 70% dos gastos realizados com os componentes do item.

Os subitens que apresentam peso igual ou superior a 0,07% são obrigatoriamente
parte da estrutura de consumo do IPCA e sua inflação mensal, em 12 meses, e ao ano
juntamente com os pesos correspondentes e os dados de inflação dessazonalizada são
divulgados pelo IBGE periodicamente.

Ao observar a variação dos pesos entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 é percep-
tível que certos grupos apresentaram maiores módulos de variação do que outros. Isso
sinaliza que esses determinados grupos possuem agregados a eles subitens que se torna-
ram mais (variação positiva) ou menos (variação negativa) importantes no orçamento
e no padrão de consumo das famílias.

As mudanças no peso podem se dar devido as altas ou baixas de preço o que leva as
famílias consumirem mais ou menos de um determinado produto interferindo no peso
que esse subitem terá no orçamento familiar. Mas também podem se dar devido as
mudanças de preferências dos agentes, não sendo necessariamente vinculadas ao preço.

Dos nove grupos analisados o que obteve maior módulo de variação foi Educação
que apresentou uma redução de 2,8 pontos no seu peso em janeiro de 2012 comparado a
dezembro de 2011. Os grupos Habitação e Transportes também apresentaram mudanças
consideráveis em relação aos outros grupos, sendo de 1,37 e 1,85 pontos respectivamente.
A tabela a seguir apresenta a variação no peso de cada grupo no período analisado.

Tabela 2: Variação do peso de cada grupo do IPCA entre dezembro de 2011 e janeiro de
2012

GRUPOS Variação do Peso

1-Alimentação -0,34
2-Habitação 1,37
3-Artigos de Residência 0,78
4-Vestuário -0,27
5-Transportes 1,85
6-Saúde e Cuidados Pessoais 0,33
7-Despesas Pessoais -0,6
8- Educação -2,84
9-Comunicação -0,29

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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3.1 Análise por grupo

Para uma análise mais aprofundada é importante estudar quais foram os principais
subgrupos, itens e subitens que contribuíram para variação de cada um dos nove grandes
grupos do IPCA e também quais subitens específicos foram incluídos ou excluídos. Esse
estudo permite que sejam identificados as pequenas alterações na estrutura de consumo
familiar dentro das abrangências do SNIPC.

3.1.1 Alimentação e bebidas

O grupo Alimentação e bebidas apresentou variação de -0,34 pontos no seu peso
durante o período observado. Ao estudar isoladamente os subgrupos, itens e subitens
que compõe esse grupo foi possível observar que maior módulo de variação de peso se
deu no subgrupo Alimentação fora de domicílio, que apresentou redução de 0,41 pontos
no seu peso.

Ou seja, houve redução da participação da Alimentação fora de domicílio no orça-
mento das famílias em 2012. Essa redução pode ter si dado por diferentes fatores. De
acordo com Batalha et al. (2004) e Lambert et al. (2005), fatores como modernização
do trabalho e dos transportes, aumentos na renda e melhorias na vida doméstica são
fatores que podem influenciar o comportamento alimentar.

A despesa familiar com alimentos, em geral, não varia proporcionalmente a variações
na renda. (LAMBERT et al., 2005). Ou seja, aumentos ou diminuições no nível de renda
familiar não geram modificações de mesma proporção nos gastos alimentares consumo.

No entanto, de acordo com Liu et al.(2013), quando se observa a despesa com
Alimentação fora de domicílio essas variações na renda tornam-se diretamente propor-
cionais aos gatos com o consumo de alimentos fora do lar.

É notável que as inclusões e exclusões também refletem a alteração nos padrões
de consumo familiar, pois elas ocorrem pela redução ou aumento do peso do subitem
no orçamento familiar seguindo os parâmetros abordados anteriormente. O quadro a
seguir apresenta a relação dos subitens incluídos e excluídos do grupo Alimentação.

Quadro 2: Produtos excluídos e incluídos do grupo Alimentação e bebidas entre 2011 e 2012

Subitens Excluídos Subitens Incluídos

Fava Amido de Mulho
Chuchu Flocos de Milho
Gelatina Mandioquinha (batata-baroa)
Doce de Leite Balas
Melhão Agrião
Ameixa Abacate
Outras vísceras Laranja-baía
Peixe-tainha Morango
Peixe-sardinha Carne de Carneiro
Peixe-linguado Peixe-bandejo
Peixe-pargo Peixe-cavalinha
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Peixe-piramutaba Peixe-pacu
Peixe-acará Peixe-dourado
Leite fermentado Peixe-castanha
Leite com sabor Peixe-salmão
Feijoada em conserva Peixe-tilápia
Cogumelo em conserva Peixe-tucunaré
Colorau Peixe-peroá
Molho de soja Peixe-pintado
Chopp Carne de Porco salgada e defumada

Coco Ralado
Pepino em conserva

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

3.1.2 Habitação

O grupo Habitação apresentou variação de 1,37 pontos no seu peso durante o período
observado. O subgrupo Encargos e manutenção foi que sofreu maior variação, seu peso
comparado ao período anterior aumentou em 1,37 pontos. Dentro desse subgrupo o
subitem Aluguel residencial teve maior destaque apresentando variação de 0,76 pontos.

O crescimento do subitem Aluguel residencial indica que as famílias brasileiras têm
destinado uma maior parte do seu rendimento mensal à gastos com moradia, em especial
o aluguel.

O quadro a seguir apresenta a relação dos subitens incluídos e excluídos do grupo
Habitação.

Quadro 3: Produtos excluídos e incluídos do grupo Habitação entre 2011 e 2012

Subitens Excluídos Subitens Incluídos

Ferramentas Vidro
Azulejo e piso Revestimento de piso e parede
Pedras Telha
Vassoura
Cera para assoalho
Limpador com amoníaco
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

3.1.3 Artigos de residência

O grupo Artigos de Residência apresentou variação de 0,78 pontos. Os subgrupos
que apresentaram maior destaque são Móveis e utensílios, e Aparelhos eletrônicos, com
variações de 0,18 e 0,15 pontos, respectivamente.

Outro ponto interessante é que dentro do subgrupo Aparelhos eletrônicos o item
Tv, som e informática apresentaram um aumento de 0,49 no seu peso em comparação
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com o mês anterior. Isso indica que o consumo de tais produtos tem ganhado mais
importância no orçamento das famílias brasileiras.

O quadro a seguir apresenta a relação dos subitens incluídos e excluídos do grupo
Artigos de Residência.

Quadro 4: Produtos excluídos e incluídos do grupo Artigos de Residência entre 2011 e 2012

Subitens Excluídos Subitens Incluídos

Máquina de Costura Móvel infantil
Lâmpada Chuveiro elétrico
Conserto de bomba d’ água Antena

Manuntenção de microcomputador
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

3.1.4 Vestuário

O grupo vestuário foi o que apresentou menor módulo de variação sendo de -0,27
pontos no seu peso. O subgrupo que sofreu maior módulo de variação foi Roupas
apresentando uma redução de -0,29 pontos em comparação com dezembro de 2011.
Dentro desse subgrupo o item que sofreu maior redução foi Roupa infantil.

O quadro a seguir apresenta a relação dos subitens incluídos e excluídos do grupo
Vestuário.

Quadro 5: Produtos excluídos e incluídos do grupo Vestuário entre 2011 e 2012

Subitens Excluídos Subitens Incluídos

Roupa de banho feminina Acortinado(mosquiteiro)
Fralda

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

3.1.5 Transportes

O grupo Transportes apresentou variação de 1,85 pontos no seu peso. Um ponto
interessante de análise é que apesar de o grupo ter apresentado crescimento de sua
importância no orçamento familiar o subgrupo Transporte público sofreu uma redução
considerável quando comparado a outros subgrupos sendo de -1,94 pontos.

Um dos motivos dessa redução pode ter sido o aumento do consumo de veículos
próprios, visto que esse grupo apresentou variação de 2,99 pontos, sendo umas das
maiores variações observadas em todos os subgrupos do IPCA no período analisado.

Em contrapartida com a aumento da importância do veículo próprio no orçamento
familiar, também foram observados reduções de peso nos itens Trem e Metrô sendo de
-0,04 e -0,19, respectivamente.

O quadro a seguir apresenta a relação dos subitens incluídos e excluídos do grupo
Transportes.
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Quadro 6: Produtos excluídos e incluídos do grupo Transportes entre 2011 e 2012

Subitens Excluídos Subitens Incluídos

Ferry-boat Trasnsporte hidroviário
Barco
Reboque

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

3.1.6 Saúde e cuidados pesssoais

O subgrupo Saúde e Cuidados Pessoais apresentou o menor módulo de variação
de seu peso sendo de 0,33. O subgrupo que apresentou maior módulo de variação foi
Serviços de Saúde que sofreu uma redução de 0,73 pontos em comparação com o período
anterior.

Os itens Dentista e Aparelho Ortodôntico sofreram reduções que contribuíram para
a redução de 0,73 no subgrupo Serviços de Saúde sendo elas de -0,28 e -0,16, respecti-
vamente.

Outros itens interessantes de serem analisados são Médico, Fisioterapeuta e Psicó-
logo. O item Médico não sofreu alteração de seu peso entre dezembro de 2011 e janeiro
de 2012 sendo que sua importância no orçamento familiar permaneceu a mesma.

Os itens Fisioterapeuta e Psicólogo antes de janeiro de 2012 eram agregados a um
único item, Tratamento psicológico e fisioterápico. Como ambos os itens ganharam
maior importância no orçamento familiar eles se tornaram itens separados apresentando
pesos de 0,05 e 0,08, respectivamente, sendo que em dezembro de 2011 juntos eles
apresentaram peso de 0,05.

Dentro do grupo Saúde e Cuidados pessoais outro subgrupo que apresentou consi-
derável variação foi Produtos farmacêuticos e óticos que cresceu 0,58 pontos, sendo que
o item Produtos farmacêuticos foi o que apresentou maior crescimento com variação de
0,58 pontos.

O quadro a seguir apresenta a relação dos subitens incluídos e excluídos do grupo
Saúde e Cuidados Pessoais.

Quadro 7: Produtos excluídos e incluídos do grupo Saúde e Cuidados Pessoais entre 2011 e
2012

Subitens Excluídos Subitens Incluídos

Antimicótico e parasita Dermatológico
Lente de grau Fisioterapeuta
Tratamento fisiológico e fisioterápico Psicólogo
Asilo Fralda descartável
Radiografia Produto para barba
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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3.1.7 Despesas pessoais

O grupo Despesas pessoais sofreu variação de -0,6 pontos. O item Revelação e
cópia pertencente ao subgrupo Recreação, fumo e fotografia foi o que apresentou maior
variação crescendo 4,21 pontos mesmo que o grupo no total ter apresentado variação
negativa.

O item Recreação também pertencente ao subgrupo Recreação, fumo e fotografia
foi o que apresentou maior variação negativa, tendo uma redução de -3,25 pontos em
comparação com o período anterior.

O item Conselho de classe pertencente ao subgrupo Serviços pessoais que apresentou
variação positiva crescendo 3,82 sendo um dos que apresentou variação mais significa-
tiva.

O quadro a seguir apresenta a relação dos subitens incluídos e excluídos do grupo
Despesas Pessoais .

Quadro 8: Produtos excluídos e incluídos do grupo Despesas Pessoais entre 2011 e 2012

Subitens Excluídos Subitens Incluídos

Barbeiro CD e DVD
Cartório
Disco laser
Material Esportivo
Filme e flash descartável

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

3.1.8 Educação

O grupo Educação apresentou variação de -2,84 pontos sendo o grupo que apresentou
a maior redução de peso observada no período analisado. Essa redução indica que esse
grupo tem perdido parte importância no orçamento das famílias brasileiras.

Nesse grupo a análise de certos itens é importante. Dentre eles os subitens: Creche,
Ensino infantil, Ensino fundamental, Ensino médio, Ensino Superior, Pós-graduação
pertencentes ao item Cursos regulares, e Curso de idioma e Atividades físicas perten-
centes ao item Cursos diversos.

O item Cursos Regulares sofreu redução de 4,99 pontos em seu peso. Os subi-
tens pertencentes a esse grupo que apresentaram variações negativas foram o Ensino
fundamental e Ensino superior com -1,13 e -1,9, respectivamente. Já os itens: Creche,
Educação Infantil, Ensino médio e Pós-graduação apresentaram variações positivas, au-
mentando sua importância no orçamento familiar apresentando variações de 0,09; 0,17;
0,66; e 0,42, respectivamente.

O motivo pelo quais variações ocorreram são muitos amplos e decorrem de diversos
fatores, no entanto o estudo dos fatores que influenciam esses gastos e a forma como se
dão é de extrema importância.

De acordo com Curi; Menezes Filho. (2010), compreender a despesa com educação
das famílias brasileiras de acordo com as faixas de renda permite que se observe qual

175



Laboratório de Economia: Monografias 2017

a importância que essas famílias dão à educação. Além disso, também permite uma
análise da relação entre demanda por escolas públicas e privadas e sua relação com a
renda.

Segundo, Long e Toma (1988), a demanda por escola particulares se dá por fatores
como: renda familiar, religião e características tais como educação, raça e idade do
chefe da família. Essa demanda também pode se dá por condições de oferta como
custos relativos e oferta relativa de escolas nas redes privadas e que tem aumentado sua
importância ao longo do tempo.

Como as variações na renda e no preço de um produto influenciam o consumo de
determinados bens e válido apontar que os gastos de educação com pré-escola(incluindo
creche), ensino fundamental e ensino médio também sofrem influencia desses fatores. A
sensibilidade desses gatos em relação a cada um desses fatores é reflexo da complexidade
e das desigualdades da economia brasileira. (CURI; MENEZES FILHO; 2010)

A análise da base de dados permitiu a conclusão que o mesmo com a diminuição do
peso do Ensino superior no orçamento das famílias brasileiras houve crescimento dos
gastos com Pós-graduação visto que seu peso sofreu aumento no período analisado.

A demanda efetiva por cursos de idioma também aumentou juntamente com os
gatos familiares das famílias com esses cursos e sua importância no orçamento fami-
liar. O subitem Atividades físicas foi um item incluído e apresentou um crescimento
extremamente alto quando comparado a outros itens que foram incluídos nesse período.

Esse aumento nos gastos com atividade física e cursos de idioma representam mesmo
com redução dos gastos com educação no geral, indica que as famílias brasileiras tem
adaptado seus padrões de consumo.

O quadro a seguir apresenta a relação dos subitens incluídos e excluídos do grupo
Educação.

Quadro 9: Produtos excluídos e incluídos do grupo Educação entre 2011 e 2012

Subitens Excluídos Subitens Incluídos

Curso supletivo Atividades físicas
Autoescola
Ginástica
Natação
Balé
Escolhinha de esporte

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

3.1.9 Comunicação

O grupo comunicação apresentou variação de -0,29 pontos no seu peso. Os subitens
que apresentaram maior variação foram Telefone com internet- pacote e Tv por assina-
tura com internet ambos incluídos em janeiro de 2012 e apresentando pesos de 0,84 e
0,36, respectivamente.
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Percebe-se que pacotes que incluem internet tornaram-se mais importantes no or-
çamento familiar visto que as famílias brasileiras passaram a demandar mais tais bens
e consequentemente a aumentar o dispêndio com eles.

O quadro a seguir apresenta a relação dos subitens incluídos e excluídos do grupo
Comunicação.

Quadro 10: Produtos excluídos e incluídos do grupo Comunicação entre 2011 e 2012

Subitens Excluídos Subitens Incluídos

TV a cabo Telefone com internete-pacote
TV por assinatura com internet

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

4 PRODUTOS QUE NÃO SOFRERAM ALTERA-
ÇÕES

A análise da base de dado também permitiu que fosse observados subitens que
não apresentaram mudanças no peso mesmo com a mudança de agregação do IPCA
realizada entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012.

Como esses produtos não apresentaram variações é possível concluir que sua im-
portância no orçamento das famílias brasileiras permaneceu constante, sendo assim os
gastos com esses produtos não sofreram grandes modificações.

O quadro a seguir apresenta os setenta e quatro entre itens e subitens que não
sofreram variações no período analisado.

Quadro 11: Produtos que não sofreram alteração nos seus pesos entre 2011 e 2012

Farinha de arroz Peixe-pescadinha Molho de soja
Farinha vitaminada Peixe-tainha Cafezinho
Farinha de mandioca Peixe-sardinha Matrial de eletrecidade
Inhame Peixe-cavala Vassoura
Mandioca(aipim) Peixe-linguado Desinfetante
Abóbora Peixe-cação Inseticida
Gelatina Peixe-pargo Móvel para copa e cozinha
Chocolate e
achocolatado em pó Peixe-pescada Cortina

Doce de frutas em pasta Caranguejo Flores naturais

Alface Carne e peixes
industruializados Roupa de banho

Coentro Presunto Liquidificador
Couve Leite com sabor Conserto de televisor
Repolho Margarina vegetal Sapato infantil
Banana-da-terra Ervilha em conserva Tecido
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Limão Feijoada em conserva Artigos de armarinho
Maracujá Palmito em conserva Barco
Melancia Salsicha em conserva Pedágio
Melão Patê Antialérgico e brocodilatador
Ameixa Cogumelo em conserva Médico
Laranja-pera Atum em conserva Produto para cabelo
Goiabada Leite de coco Desodorante
Fígado Sal refinado Costureira
Peito Colorau Depilação
Pescados Fermento Material esportivo
Peixe-anchova Maionese

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

5 CONCLUSÃO
Este trabalho permitiu ama análise mais desagregada do IPCA, de forma a estudar

particularmente cada grupo que compões esse índice e seus principais subgrupos, itens
e subitens que o compõem. Além disso, foi possível compreender como se calcula os
pesos de cada subitem e também resumir partes da metodologia desse índice.

Também foi esclarecido que as mudanças de agregações, ou seja, exclusões e inclusões
de subitens e as alterações nos pesos das estruturas que compões o IPCA refletem as
mudanças nos padrões de consumo das famílias brasileiras.

178



Laboratório de Economia: Monografias 2017

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CURI, A. Z.; MENEZES FILHO, N. A. Determinantes dos Gastos das Famílias com
Educação no Brasil. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 40, n. 1, p. 1–39, 2010.
Disponível em: <http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/1244/1067>.

SEVILHANO, T. www.econstor.eu. , 2011.

BATALHA, M. O.; LUCCHESE, T.; LAMBERT, J.L. Hábitos de consumo alimentar
no Brasil: realidade e perspectivas. In: Batalha MO. Gestão do agronegócio: textos
selecionados. São Carlos, Edufscar, Capítulo 2, 2004

LAMBERT J.L.; BATALHA M.O.; SPROESSER R. L.; SILVA A. L.; LUCCHESE, T.
As principais evoluções dos comportamentos alimentares: o caso da França. Revista de
Nutrição, vol. 18, n. 5, p. 577- 91, 2005

LIU, M.; KASTERIDIS, P.; YEN, S.T. Breakfast, lunch, and dinner expenditures away
from home in the United States. Food Policy, vol. 38, p. 156–164, 2013.

LONG, J. E.; TOMA, E. F. The determinants of private school attendance, 1970-1980.
The Review of Economics and Statistics, v. 70, n. 2, p. 351-357, May 1988.

INSTITUTO BRASILEITO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA. Sistema Nacional de
índices de Preço ao Consumidor(SNIPC) 2012.

INSTITUTO BRASILEITO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares (POF) 2008-2009.

INSTITUTO BRASILEITO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA. Sistema IBGE de Re-
cuperação Automática (SIDRA) 2011-2012

179



UMA ABORDAGEM SOBRE O
CANAL DO CRÉDITO PARA A

ECONOMIA BRASILEIRA

Mariana Souza Galvão1

Orientadora: Marina Delmondes de Carvalho Rossi

Resumo

Este trabalho procura identificar evidências empíricas do canal do crédito na economia
brasileira durante o período compreendido entre março de 2011 e julho de 2017. Com
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1 INTRODUÇÃO
Um questionamento tem permeado o debate macroeconômico: haja vista que a

política monetária afeta a economia real, então quais seriam os mecanismos responsáveis
pela interligação dessas duas esferas?

Souza Sobrinho (2003) indica que esse questionamento pode ser compreendido sob
duas perspectivas.

A primeira delas é a visão monetarista que, de maneira geral, ressalta que a política
monetária afeta o produto real e a demanda agregada por meio de mudanças na taxa
de juros nominal de curto prazo.

Em contraste, a visão do crédito indica que a perspectiva monetária é um mecanismo
incompleto, demonstrando fragilidades teóricas e empíricas. A principal falha da teoria
monetarista consiste em assumir a existência exclusiva de dois ativos: moeda e títulos, os
quais seriam substitutos perfeitos. Empiricamente, Bernanke e Gertler (1995) ressaltam
que o monetarismo apresenta resultados divergentes em termos de magnitude e tempo,
além de não explicar três importantes puzzles.

Como forma de complementar a perspectiva monetária, os defensores da visão do
crédito ressaltam a importância deste mecanismo para a transmissão da política mo-
netária, demonstrando que as lacunas do monetarismo são supridas ao se considerar
problemas informacionais e de seleção adversa na relação entre firmas e instituições
financeiras.

Este trabalho parte dessa relação de complementaridade para verificar as evidências
empíricas do canal do crédito para a economia brasileira, através das possíveis alterações
no timing de resposta do produto a variações na taxa de juros, tendo como referencial
metodológico o trabalho do Souza Sobrinho (2003).

Para tanto, a análise estará dividida em quatro seções: revisão de literatura, descri-
ção dos dados, testes econométricos e conclusões.

2 REVISÃO DE LITERATURA
O direcionamento da política monetária objetivando a estabilidade inflacionária

modificou-se ao longo das últimas décadas.
Até meados da década de 70, a condução da política monetária tinha como referen-

cial a teoria keynesiana, vinculada ao trade-off entre inflação e desemprego, expresso
pela curva de Phillips.

A abordagem keynesiana tradicional prevê que uma política monetária expansionista
aumenta a liquidez da economia, reduzindo a taxa nominal de juros. Esse aumento,
por sua vez, reduz o custo do capital, dada a inflação, aumentando o investimento e a
demanda agregada.

Com o advento das expectativas racionais, a condução da política monetária tomou
um novo curso, a partir da substituição da tradicional visão keynesiana.

Conforme Barro (1984), este novo paradigma alterou a forma com que os macroeco-
nomistas avaliam o comportamento da autoridade monetária e a maneira de se formular
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os modelos. Sob expectativas racionais, os efeitos de alterações na política monetária
podem ter efeitos adversos, dependendo de sua previsibilidade e consistência temporal.

Diante disso, buscou-se, a partir de então, delinear modelos em que não só a esta-
bilidade inflacionária estivesse em foco, mas também a credibilidade da política mone-
tária. Para tanto, procurou-se minimizar os efeitos do viés inflacionário na condução
da política monetária, elaborando mecanismos em que se reduzissem os estímulos da
autoridade monetária causar inflação.

Os argumentos de Taylor (1993) partem desse princípio, consolidando como objeti-
vos centrais da política monetária a manutenção da inflação dentro da meta e produto
próximo ao potencial, dado que a credibilidade dos bancos centrais é fundamental para
condução da economia dentro dos parâmetros desejáveis.

Desta forma, a taxa de juros torna-se um importante instrumento de ação da auto-
ridade monetária e de transmissão das decisões, pois tanto as expectativas de inflação,
quanto a inflação contam certo grau de rigidez, fazendo com que, ao menos a taxa de
juros de curto prazo seja parcialmente controlável.

Além da taxa de juros, a política monetária é capaz de afetar a economia real por
outros canais, a saber: canal do crédito, canal da taxa de câmbio, canal das expec-
tativas, canal dos preços dos ativos e canal das taxas de mercado. Esses mecanismos
podem ser esquematizados na figura a seguir:

Figura 1: Canais de transmissão da política monetária

Fonte: Marcatti (2011)

O canal de crédito, em específico, afeta a economia real por meio dos mercados
de crédito. Além da oferta de crédito ser influenciada pela política monetária, Souza
Sobrinho (2003) sumariza algumas especificidades deste mecanismo:

1. as assimetrias de informação são a fundamentação teórica do canal;

2. o canal de crédito não é um mecanismo distinto de transmissão, mas sim uma fonte
adicional de propagação dos choques macroeconômicos, com efeitos assimétricos
e heterogêneos
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3. a eficácia de uma política monetária é fortemente afetada pela existência deste
canal.

Dentre as imperfeições do canal de crédito, duas formas decorrentes das assimetrias
de informação têm maior importância na relação entre as fontes de financiamento e
devedores: o racionamento de crédito e o efeito lock-in.

O racionamento é caracterizado pela não concessão de recursos para certos toma-
dores, mesmo que estejam aptos a pagar todos os requerimentos do contrato da dívida,
inclusive juros mais altos ou mesmo outras exigências. Isso decorre, basicamente, das
especificidades da função do retorno esperado, em que um aumento da taxa de juros, a
partir de certo ponto, pode atrair indivíduos propensos ao risco, em vez dos avessos, o
que aumenta o risco de default.

O efeito lock-in desponta na relação firma-banco, em que o tomador de crédito
“prende-se” à instituição financeira, de modo que os custos da mudança podem ser
demasiadamente altos, tornando-a inviável. Sobre isso, Sharpe (1990) indica que a essa
relação é “personalizada”, no sentido que cada banco tem consegue observar e ter acesso
a mais informações de seus clientes do que os demais, permitindo a obtenção de lucros
extraordinários com base no histórico de sucessos anteriores dos clientes.

Ainda em relação às especificidades deste canal, Bernake e Gertler (1995) 1 acrescen-
tam que o crédito pode ser entendido por meio de dois outros mecanismos: empréstimos
bancários (banking leading) e balanço patrimonial (balance sheet). O primeiro subcanal
diz respeito à forma com que a política monetária afeta o mercado de crédito, já o
segundo refere-se a maneira com que a relação credor e devedor pode ser impactada
pela política monetária. Em suma, esses dois submecanismos indicam que os efeitos
das alterações na taxa de juros vão além do custo do crédito, mas também influenciam
no patrimônio ou fluxo de caixa e na facilidade de se conceder crédito.

A atuação das assimetrias nestes subcanais gera um hiato entre o custo do crédito
interno e externo, denominado “prêmio de financiamento externo”. Desta forma, cho-
ques que afetam a riqueza líquida do tomador influenciam o prêmio de financiamento
externo, que, por sua vez, impactam na formação de gastos com investimento das firmas.
Em outras palavras, uma expansão monetária reduziria a taxa de juros, melhorando a
situação financeira das firmas (balance sheet), minimizando as assimetrias de informa-
ção e prêmio de financiamento externo, resultando em um aumento no investimento e
produto.

Souza Sobrinho (2003) esclarece isso em outros termos. Supondo que o investimento
da firma seja K e que a riqueza líquida seja W<K, então precisará de financiamento.
Em situações de informação perfeita, o hiato entre os recursos internos e externos não
ocorre e o investimento ótimo é dado por K*. Na presença de assimetrias, o custo
incremental do financiamento torna-se crescente (curva S1) no volume financiado, por
conta do financiamento externo. Esse comportamento crescente faz com que o investi-
mento (K1) seja inferior a K*. O custo do financiamento externo, por sua vez, aumenta
mais que proporcionalmente a um aumento na taxa de juros, visto que as assimetrias

1Para estes autores, os efeitos quantitativos de um choque na taxa de juros não são claros, isto é,
a magnitude e a defasagem dessas alterações não são muito bem definidas.
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acentuam o risco de default do tomador.

Figura 2: Política monetária e canal do crédito

Fonte: Souza Sobrinho (2003)

Logo, um aumento na taxa de juros (r), provoca um deslocamento na oferta dos
fundos externos (S), reduzindo o investimento ótimo (K), ou seja, o aumento em r
amplifica a magnitude da política monetária, reduzindo o investimento e aumentando
o custo dos fundos. Portanto, o canal do crédito amplifica e propaga o efeito da taxa
de juros.

Quanto à relação entre a eficácia da política monetária e o canal do crédito, Ber-
nanke e Blinder (1995) incorporam o mercado de crédito ao modelo IS-LM. Desta forma,
operações de mercado aberto deslocam a LM e CC para a esquerda, resultando em uma
renda inferior. Em uma situação que o canal do crédito fosse desconsiderado, esse des-
locamento geraria uma renda intermediária, isto é, yIS. Desta forma, o canal de crédito
amplificaria e tornaria os efeitos de uma mudança na política monetária mais eficiente.

Figura 3: Efeito da política monetária e canal de crédito via banking lending

Fonte: Souza Sobrinho (2003)
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A literatura empírica sobre o canal do crédito é convergente com essas evidências
teóricas e fornece uma descrição mais detalhada sobre o funcionamento desse mecanismo
para a conjuntura brasileira.

Sob essa perspectiva, Souza Sobrinho (2003) aponta que as velocidades do crédito e
do spread bancário são instrumentos relevantes para prever comportamento do produto
futuro, o que não se aplica ao agregado monetário. Além disso, partindo do teste para
o canal de crédito sugerido por Bernanke e Blinder (1992), houve uma confirmação da
existência do canal do crédito para economia brasileira, evidência que se torna mais
fraca ao analisar a estrutura a termo da taxa de juros. Desta forma, para o período
compreendido entre 1996 e 2001, a maior parte das previsões teóricas foi confirmada,
através de testes de causalidade de Granger, resposta a impulso e velocidade de Ramey,
assim como a estimativa da IS e CC.

Carneiro, Sales e Wu (2006) partem do papel deste canal como transmissor de
choques de demanda por meio do balanço de pagamento das empresas, funcionando
como um multiplicador financeiro na economia via taxa de câmbio. Assim, a partir da
estimação da demanda por crédito via OLS, averiguou-se que o mercado de crédito ajuda
a propagar e amplificar o impacto de choques temporários. Os resultados convergiram
para o fato de que a elevação da taxa de juros é eficaz para reduzir o nível de atividade
via demanda por crédito. Desta forma, para o período entre 1996 e 2002, estimou-se
que o aumento de 1% da taxa de juros reduz em 0,5% a demanda por crédito.

Marcatti (2011) constatou que para o período de 2002 a 2010 a taxa Selic é ainda um
bom previsor do produto, porém com uma eficiência inferior à constatada pelo trabalho
de Souza Sobrinho (2003), partindo da mesma metodologia. Ainda em comparação ao
trabalho do Souza Sobrinho (2003), verificou-se que o canal de crédito ficou mais rápido
e eficiente.

Araújo et al. (2014) verificaram a operabilidade do canal de crédito na economia
brasileira entre 2001 e 2011, constatando uma redução no timing de resposta do produto
a um choque na taxa de juros ao se levar em consideração o crédito nas estimativas.
Para tanto, partiram da estimação por vetores estocásticos de correção de erros (VEC)
com duas curvas IS, em que uma delas incorporava o canal do crédito. Posteriormente,
foram feitas análises impulso-resposta, teste de causalidade de Granger e estimativa de
velocidade.

Diante disso, as avaliações feitas pelos estudos empíricos para diferentes cenários
da economia brasileira constatam a existência do canal de crédito e enfatizam o papel
deste mecanismo para a transmissão ou intensificação de choques – fato previsto pela
perspectiva teórica descrita anteriormente.

3 DADOS
As séries utilizadas podem ser subdivididas em três classes: indicadores de crédito,

de política monetária, mercado monetário e de produção.
Os indicadores de crédito são compostos por séries referentes ao crédito total do
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sistema financeiro2, crédito com recursos livres3, taxa média de juros sobre crédito com
recursos livres e spread bancário médio4.

Já o indicador de política monetária é dado pela taxa de juros Selic-overnight,
utilizada em termos nominais.

As séries referentes ao mercado monetário são: M1 e títulos públicos indexados à
Selic em poder do público.

Os indicadores de produção são os índices de produção de bens de capital, interme-
diários, consumo duráveis e não durável, bem como da indústria com um todo.

Os dados utilizados têm frequência mensal e compreendem o período entre março
de 2011 e julho de 20175. Os valores foram ajustados sazonalmente e estão em termos
reais6, com exceção do indicador de política monetária7.

Os indicadores de política e de crédito foram extraídos do Banco Central, bem como
o M1. Os dados sobre os títulos públicos provêm do Tesouro Nacional. Os indicadores
de produção, por sua vez, foram obtidos do IBGE, enquanto o IGP-DI tem como fonte
o IPEA-data.

A tabela a seguir fornece uma síntese das estatísticas descritivas das variáveis de
interesse. Os dados foram previamente tratados, corrigindo o efeito inflacionário8 e
sazonal. Além disso, os valores estão expressos em termos do logaritmo natural.

2O crédito total do sistema financeiro engloba as operações contratadas nos segmentos de créditos
livre e direcionado.

3Consiste no agregado de maior importância neste estudo, visto que inclui os empréstimos dados
pelas condições de mercado e, por isso, mais sensíveis às mudanças na política monetária.

4Diferença entre a taxa média de juros das novas operações de crédito contratadas no período de
referência no Sistema Financeiro Nacional e o custo de captação referencial médio.

5O período de análise foi definido com o intuito de complementar os estudos sobre o assunto para
o período mais recente da economia e verificar similaridades e/ou divergências

6Ajustados pelo IGP-DI, sendo janeiro de 2017 o período base.
7Isto é, a Selic.
8Com exceção da Selic, como indicado anteriormente.
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Tabela 1: Descrição dos dados

Fonte: Elaboração Própria

4 TESTES ECONOMÉTRICOS

4.1 Teste de raiz unitária

Antes de executar os testes econométricos de interesse, submeteram-se as séries
de interesses ao teste de raiz unitária de Dickey-Fuller aumentado sequencial (ADF
Sequencial). Os testes constataram que cinco das doze séries não têm raiz unitária.
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Tabela 2: Teste para raiz unitária

Fonte: Elaboração Própria

O teste ADF sequencial foi construído de maneira recursiva e rejeitou a hipótese de
raiz unitária para a Selic, crédito total e com recursos livres, títulos públicos, bens de
capital, intermediários e não-duráveis.

Por outro lado, a primeira diferença foi suficiente para que todas as séries tornassem
estacionárias, como indicam os gráficos a seguir:

Figura 4: Séries estacionárias após diferenciação

Fonte: Elaboração Própria
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4.1.1 Teste de causalidade de Granger

A princípio, foram realizados testes de causalidade de Granger a partir de equações
bivariadas em primeira diferença9, contendo de duas a nove defasagens10. Os resultados
estão expressos na tabela abaixo:

Tabela 3: Causalidade de Granger bivariado

Fonte: Elaboração Própria

Por meio da hipótese de que uma variável não-Granger causa produto, verificou-se
que não é possível rejeitar a hipótese de que o crédito causa produto para todas as
defasagens. Para as demais variáveis, não se pode aceitar a hipótese de causalidade do
produto. Ao se testar o sentido reverso, ou seja, o produto causando as demais variáveis,
observa-se que nenhuma teve efeitos expressivos, isto é, não se aceita a hipótese de que
o produto causa essas variáveis.

Diante disso, as principais conclusões obtidas são:

1. O agregado monetário não aparenta afetar a atividade econômica;

2. Para todas as defasagens, o crédito é capaz de indicar movimentos futuros do
produto, podendo ser um indicador auxiliar no produto

3. O agregado monetário não apresenta problemas severos de endogeneidade, quanto
comparado a outros estudos. As demais variáveis, por outro lado, parecem ter
um poder preditivo reduzido por essa questão.

4.2 Funções de resposta a impulso

Para a construção das FRIs, estimou-se um VAR contendo o crédito total, a pro-
dução industrial, o agregado monetário, os títulos públicos e a Selic. Foram utilizadas
duas defasagens, escolhidas com base no comparativo da significância de vários modelos.

9Embora os efeitos em primeira diferença levem um período maior que em nível para serem percebi-
das, optou-se por utilizar essa configuração por conta dos problemas estatísticos diagnosticados pelos
testes estatísticos. Esse aspecto também foi considerado na estimação do VAR.

10Werlang at al. (2000) indicam que os efeitos da política monetária sobre o produto, no Brasil,
manifestam-se de maneira completa entre seis e nove meses.
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O objetivo deste teste é verificar a resposta das variáveis indicadas anteriormente
a um choque na Selic e, com isso, avaliar o mecanismo de transmissão de política com
base no comportamento observado.

Os resultados encontrados estão expressos na figura a seguir:

Figura 5: Funções de Resposta a Impulso a um choque na Selic

Fonte: Elaboração Própria
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Um choque na Selic parece diminuir rapidamente o crédito, fato que está de acordo
os fatos estilizados relatados pela literatura. Considerando a predominância do crédito
de curto prazo frente ao volume total, que geralmente é demandado pelas empresas
como fonte de capital de giro, então esse movimento verificado para o crédito pode
explicar também a produção industrial.

Os títulos públicos parecem reagir positivamente ao choque da Selic, algo esperável,
dado que são indexados a essa taxa.

As principais conclusões obtidas foram:

1. A produção industrial e o agregado do crédito parecem reagir rapidamente a
choques na Selic, constatação que pode ser justificada pela natureza de curto
prazo dos empréstimos.

2. O comparativo entre o comportamento dos títulos e do crédito parece sugerir que
os bancos brasileiros optam por uma alocação mais conservadora em situações
de contração monetária. Desta forma, há um aumento na demanda por ativos
líquidos (títulos) e redução dos pouco líquidos (crédito). Esta constatação está
alinhada com os modelos teóricos de Bernanke e Blinder (1992).

3. O comportamento do agregado monetário em relação ao choque na Selic deve ser
interpretado com cautela, tendo em vista os resultados do teste de causalidade.

5 CONCLUSÕES
Os mecanismos de transmissão são importantes suportes para a formulação de po-

lítica monetária e, quando desconsiderados, podem ocasionar efeitos inesperados ou
indesejáveis. Desta forma, a avaliação desses canais, em específico, o do crédito passou
a ser objeto de contribuições teóricas em relação à existência e eficiência na economia
brasileira.

Os resultados econométricos encontrados são qualitativamente semelhantes àqueles
encontrados por estudos de períodos anteriores: o crédito e a produção industrial são
bastante sensíveis a choques na Selic, o que está relacionado com a curta maturidade
dos contratos de crédito.

Além disso, uma contração monetária sugere que os bancos reagem às incertezas na
fonte de recursos, por meio da substituição de ativos menos líquidos por mais líquidos.

O teste de causalidade indicou que o crédito afeta o produto com defasagem inferior
ao encontrado no trabalho de Souza Sobrinho (2003), mas é idêntico ao encontrado por
Marcatti (2011) entre 1996 e 2010. Isso sugere que o canal do crédito tornou-se mais
rápido quando comparado ao período compreendido entre 1996 e 2001.

Algumas ponderações devem ser feitas em relação aos resultados obtidos. A primeira
delas relaciona-se com a endogeneidade, a qual parece afetar as variáveis de interesse,
como demonstrado no teste de causalidade. Esse problema pode ser amenizado por
meio de testes baseados na velocidade (Ramey), seguido da estimação de VAR/VEC
e análise de resposta a impulso. Além disso, a importância marginal deste canal não
foi avaliada, podendo ser feita por meio de testes baseados em estimativas da IS e CC,
conforme indicado por Bernanke e Blinder (1992).
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1 INTRODUÇÃO
Em um contexto de avaliações econômicas, modelos simplificados, teóricos e redu-

cionistas são úteis para os estudos da atuação isolada de cada variável. Esse método
de estudo é de autoria atribuída a Descartes (2001[1637]) e fundamenta todo o conhe-
cimento cientifico moderno. De acordo com ele, uma vez entendida a mecânica que
orienta cada variável e depois interligando-as, é possível compreender o fenômeno em
sua totalidade. Na tentativa de compreender o fenômeno, modelos são criados. Espo-
radicamente, esses modelos criados tornam-se insatisfatórios, ou ultrapassados e uma
nova perspectiva revoluciona o campo de estudo (LAKATOS, 1967). A questão abor-
dada nesse documento é se a modelagem do comportamento da economia está ou não
na iminência de uma revolução desse tipo.

A Ciência Econômica mainstream – tanto em sua forma clássica-ricardiana quanto
neoclássica – desenvolveu-se seguindo os preceitos do método dedutivo. Defesas dessa
abordagem podem ser encontradas em autores tão diversos e separados no tempo como
Stuart Mill (1974[1848])), Lionel Robbins (1932) e Milton Friedman (1953). Stuart
Mill (1996) compara a Economia com a Geometria: a partir de primeiros princípios
simplificados, o economista e o geômetra desenvolve resultados que guardam semelhança
com a realidade objetiva. No caso do comportamento humano, Stuart Mill (1974[1848])
apresenta um ancestral daquilo que viria a ser conhecido como o homem econômico,
qual seja, a representação simplificada do comportamento humano que interessa ao
economista. Robbins (1932) é ainda mais enfático ao afirmar que existem generalizações
universais do comportamento econômico e que essa é a área de estudo da economia, as
escolhas.

Ocorre que muitos foram e são aqueles que enxergam nesse homem econômico uma
simplificação prejudicial para a explicação do comportamento humano efetivo. Uma
tentativa recente de reconstrução do homem econômico vem sendo desenvolvida pela
Economia Comportamental que, com novos paradigmas e métodos, traz à tona um
modelo de comportamento econômico mais complexo e multifacetado.

O presente trabalho tem dois objetivos fundamentais. O primeiro é apresentar
a justificativa da teoria econômica mainstream em relação à adequação do homem
econômico como modelo explicativo. Em segundo lugar, apresentamos as principais
críticas feitas pela economia comportamental centrada em quatro aspectos principais:
o interesse econômico, a racionalidade, a disposição de informação e o egoísmo; aspectos
que são pressupostos na sua teoria. Como os artigos da economia comportamental que
envolvem essa comparação costumam banalizar os pressupostos do homem econômico
tradicional, a contribuição desse artigo é promover uma defesa imparcial de ambas as
teorias.

O artigo divide-se em duas partes. Na primeira seção haverá uma exposição do pro-
cesso de formação do modelo mainstream do homem econômico e suas características,
assim como a sua importância para a economia neoclássica e por fim, a sua defesa.
Na segunda parte há a desconstrução do conceito do homem econômico com base no
que dizem os economistas comportamentais por meio de exemplos e pesquisas recentes,
salientando também a semelhança que existem entre essas duas correntes de pensa-
mento. Ao final apresenta-se algumas conclusões quanto à semelhança existente entre
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as imperfeições do agente econômico, e a utilidade de usar o modelo comportamental.

2 HOMEM ECONÔMICO MAINSTREAM
O modelo tradicional de homem econômico é cunhado por Adam Smith, Lionel

Robbins e John Stuart Mill. Esse modelo passou historicamente por diferentes nuan-
ces desde Smith, até a consolidação do modelo em Mill, sendo esse último a base do
que chamamos de homem econômico mainstream ou simplesmente Homem Econômico.
Observa-se que as mudanças do modelo foram muitas influenciadas pela filosofia da
época e orientam-se a se encaixar na concepção do autor.

2.1 A História do Homem Econômico

Adam Smith foi o responsável por iniciar o debate do comportamento humano na
ciência econômica. Sua formação influenciou fortemente sua concepção do comporta-
mento humano, que pode ser destilada das suas duas obras renomadas: A Teoria dos
Sentimentos Morais (a qual ele considera ser sua principal obra, referido como TSM
neste documento); e A Riqueza das Nações (sua obra mais famosa, referido no docu-
mento como RN).

Na TSM, explora-se o ser humano como aquele ser centrado em obter a aprovação da
sociedade por meio do autocontrole, reagindo às virtudes com recompensas, enquanto
impõe punição aos vícios. Dessa forma, ele se esforça a ter um comportamento virtuoso,
alcançando a simpatia a partir do compartilhamento de emoções (AVILA, 2014).

Na RN, o autor mostra seu lado mais economista. Criando uma ruptura entre o
mundo do egoísmo (economia) e o mundo da simpatia (moralidade), as quais poderiam
ser analisadas em diversos prismas sem conflitos. Sob tal contexto, o homem, na eco-
nomia, age de maneira egoísta. Essa separação marcaria a emancipação da economia
em relação à filosofia (AVILA, 2014). No livro, a busca da satisfação pessoal levaria a
um maior nível de bem-estar geral na sociedade, montando as bases do que se conhece
hoje como liberalismo.

As obras lidas em conjunto evidenciam dois lados da mesma moeda da natureza
humana. O homem que quer ser aceito pela sociedade também efetua trocas, que é um
caso específico de socialização, a socialização econômica (AVILA, 2014). A socialização
em específico se dá pela troca de trabalho em forma de mercadorias.

Cada um na sociedade, pela divisão do trabalho, se empenha para ter riqueza, mas
sem ferir a lei da justiça, mesmo que essas relações de troca sejam extremamente impes-
soais. Dessa forma, o egoísmo em Smith se dá pela busca do seu próprio interesse, mas
sujeito a uma sociabilidade geral, que inclui moderação de vícios, manter a simpatia;
manter um comportamento prudente na sua busca. Além disso, existe um interesse no
bem-estar da outra pessoa mesmo se isso não a afeta diretamente (AVILA, 2014). Esses
dois aspectos que abrandam o egoísmo podem ser vistos a seguir:
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Por mais egoísta que se suponha o homem, evidentemente há alguns prin-
cípios em sua natureza que o fazem interessar-se pela sorte dos outros, e
considera a felicidade deles necessária para si mesmo, embora nada extraia
disso senão o prazer de assistir a ela (SMITH, 1999, p. 5).
[Assim] na corrida por riqueza, honras, e privilégios, poderá correr o mais
que puder, tensionando cada nervo e cada músculo, para superar todos os
seus competidores. Mas se empurra ou derruba qualquer um destes, a tole-
rância dos espectadores acaba de todo. É uma violação à eqüidade, que não
podem aceitar (SMITH, 1999, p. 104).

A afirmativa de Smith sobre o interesse em benefício próprio é normalmente retirada
de forma simplista do contexto global do texto, levando a crer que Smith cria em um
homem puramente egocêntrico. No entanto, uma leitura cuidadosa demonstra que
Smith tinha a noção de que a interação com o grupo tornava o homem um ser moral
(AVILA, 2014).

John Stuart Mill é considerado o "estabelecedor do homem econômico"1 e, por
conseguinte, a referência básica para defini-lo. Mill era um homem do seu tempo, e
como tal, tivera fortes influências filosóficas do momento, as quais cabe destacar o
utilitarismo e o individualismo metodológico. Para entender o que hoje chamamos de
homem econômico, é necessário entender cada uma dessas filosofias que penetraram as
bases desse modelo.

O pensamento utilitarista foi uma doutrina filosófica que teve como proponentes
principais o Jeremy Bentham e também o próprio Mill, e tinha como base o princípio
da utilidade, que é o bem-estar adquirido como resultado da escolha de uma ação. Em
sua filosofia pessoal, "a liberdade, a autonomia, o autocultivo, o altruísmo"influenciam
a conduta das pessoas (MATTOS, 1997, p. 86). Contudo, para a delimitação da ciência
econômica, abstrai-se tudo isso e considera-se os agentes como seres dotados apenas de
objetivos materiais e egoístas, com racionalidade e capacidade de escolher a melhor
decisão (MATTOS, 1997). Esse seria o individualismo metodológico. Disposto nas
palavras de Mill (1974[1848]):

Ora, o que comumente se entende pelo termo "economia política"não é a
ciência da política especulativa, mas um ramo daquela ciência. Não trata
do todo da natureza humana enquanto modificada pelo estado social, nem
da conduta global do homem em sociedade. Diz respeito ao homem somente
enquanto um ser que deseja possuir riqueza e que é capaz de julgar a eficá-
cia comparativa dos meios para obter aquele fim. Prediz unicamente aqueles
fenômenos do estado social que ocorrem em consequência da busca da ri-
queza (p.300).

Hayek (1948) trata desse individualismo proposto por Mill de individualismo falso,
em contraposição ao individualismo de Smith, que seria o verdadeiro. Hayek assume
que o indivíduo não é isolado de suas relações sociais. Assim, é um egoísmo que age
para o benefício próprio, mas que as relações sociais são levadas também em conside-
ração. Enquanto isso, o individualismo metodológico tenta explicar os indivíduos como
o núcleo central, assim todos os fenômenos econômicos seriam explicáveis com base na
compreensão do agente isolado de qualquer influência externa; o interesse próprio é o

1Persky (1995) ressalta que Mill nunca tinha usado o nome "homem econômico"nos seus escritos,
embora o termo tenha vindo do seu trabalho.
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único motor propulsor da ação humana. Para aqueles que seguem essa linha de pen-
samento, a comunidade é apenas um agregado de indivíduos, e assim, os interesses da
sociedade são meramente o somatório dos interesses individuais (PAULANI, 1999 apud
AVILA, 2014).

Mill encara a ação humana sob duas perspectivas antagônicas. O primeiro é a da
natureza humana como tendo uma característica universal, anistórica e abstrata, sendo
esse o núcleo das ciências sociais. Essa perspectiva é o que chamamos de individualismo
metodológico (MATTOS, 1997). Por outro lado, ele abraçava também a perspectiva
de que o homem só pode ser explicado em meio a um estado social, sendo ele um
ser concreto, histórico e mutável (MATTOS, 1997). A questão é que a primeira das
categorias pertence à economia, de acordo com o autor, enquanto que a outro pertence
a outra categoria da filosofia mental pura, a moral ou ética, criando assim a cisão entre
as duas áreas (MATTOS, 1997).

Em geral, o que Mill altera no pensamento de Smith é o individualismo metodológico
e a extrema simplificação da teoria do comportamento humano para definir a economia.
Já Robbins, a seguir, retoma algumas características smithianas, mas como a definição
do homem econômico é comumente atribuída a Mill, no documento, homem econômico
mainstream se referirá basicamente à concepção de Mill.

Lionel Robbins (1932) foi o responsável por transformar a economia da ciência da
produção para um objeto de estudo centrado no processo de decisão. Ele destaca a
importância da escolha como centro da disciplina. A contribuição de Robbins, dentre
outros aspectos, é a ideia de diferenciar o que é interesse pessoal do que é egoísmo. Uma
vez que a felicidade do outro também pode ser uma fonte de utilidade para o mesmo.
Assim, ações de natureza filantrópica podem ser considerados de "seu interesse pessoal",
e trazer satisfação, muito embora não seja classificada como uma ação essencialmente
egoísta.

A concepção de Robbins (1932) sobre a economia é o seu papel de responder as
respectivas consequências que derivam de cada escolha, pois a racionalidade para ele é
justamente o entendimento das alternativas rejeitadas. A responsabilidade da decisão
em si, no entanto, está fora do escopo da economia e deve ser tomada mediante as
preferências específicas dos agentes. Ademais, sabendo as preferências específicas, é
possível fazer uma previsão de como as pessoas se comportarão.

2.2 Pontos principais

Apesar de cada autor apresentar um pouco de divergência, para fins de análise, po-
demos definir o homem econômico com base nas seguintes características: 1) As pessoas
são movidas basicamente pelos incentivos financeiros. 2) As pessoas são racionais. 3)
Possuem informação suficiente para tomar a melhor opção. 4) São egoístas. A seguir,
detalhes sobre cada característica:

1)Incentivos. O modelo de Mill descreve o homem econômico como um homem que
somente deseja possuir riqueza, sendo refreado apenas pela aversão do trabalho e o
desejo de satisfação imediata de indulgências dispendiosas (MILL, 1974[1848]).

2)Racionalidade. Robbins diz que a economia considera os agentes como racionais
pela própria razão de ser prática da economia. A noção de racional aqui é basicamente
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saber as próprias preferências em um momento de decisão, e que estejam cientes das
implicações das outras alternativas rejeitadas (ROBBINS, 1932).

3)Informação. Embora não se tenha uma afirmação direta de que os agentes têm
informação completa para realizar as suas decisões, os autores defendem, ao menos
implicitamente, que dispõem de todas as informações para tomar a melhor das decisões.
Nas palavras de Mill (1974[1848]), a racionalidade é uma característica que permite ser
"capaz de julgar a eficácia comparativa dos meios para obter aquele fim". Para que
se possa ser capaz de julgar essa eficácia, as informações das opções são logicamente
necessárias.

4)Egoísmo. Essa pode ser descrita pela ilustre frase de Adam Smith:

Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que es-
peramos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio
interesse. Dirigimo-nos não à sua humanidade, mas à sua auto-estima, e
nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens que
advirão para eles. (SMITH, 1996[1776], p. 74)

Para a análise, as pessoas são movidas por motivos puramente pessoais.

2.3 Defesa

Embora essa definição do homem econômico seja duramente criticada pelas outras
escolas, essa definição é, em sua essência, um modelo puramente simbólico e teórico
(ROBBINS, 1932). E muitas das críticas que ele recebe decorrem do fato que seus
críticos não perceberem essa função simplificadora e argumentam contra o realismo dos
seus pressupostos (FRIEDMAN, 1953). Em resumo, os autores próprios não afirmam
as 4 características como intrinsecamente verdadeiras, mas simplesmente as supõem
para simplificar a análise.

A finalidade última de uma ciência positiva é de desenvolver uma "teoria"ou "hipó-
tese"que produz previsões válidas e significativas (não óbvias) de fenômenos ainda não
observados (FRIEDMAN, 1953). Dessa forma, o modelo tem como finalidade simplifi-
car a previsão de como as pessoas agem, não para descrevê-las minuciosamente.

De fato, os autores reconhecem que o modelo tem seus problemas. Por exemplo, Mill
(1974[1848]), quanto às motivações humanas, admite que existem muitos outros fatores
além da busca da riqueza. Assim sendo, embora os pressupostos do homem econômico
sejam extremamente ridículos, segundo o autor, a ciência economia restringe a sua área
de estudo àqueles afazeres humanos que têm como fim principal a obtenção de riqueza,
e assim, entender a conduta humana, considerado essa como a única motivação. Essa
abstração é necessária para o procedimento do método científico. Uma vez que um efeito
decorre de inúmeras causas, entender como funciona cada causa separadamente possi-
bilita uma previsão e um controle sobre o efeito. Essa é das hipóteses simplificadoras
da conduta humana, a mais próxima da verdade (MILL, 1974[1848]).

A grande questão, porém, é se ela é apropriada ou não para determinar o comporta-
mento econômico. Modelos simples permitem trabalhar de forma mais fácil e objetiva
ao mesmo tempo que são aproximações incompletas da realidade e intentam abstrair
as variáveis que são consideradas arbitrariamente irrelevantes (MILL, 1974[1848]) .
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Friedman vai além, ele enfatiza que uma teoria completamente realista do homem
econômico tornaria inviável qualquer tipo de previsão de comportamento, uma vez que
seriam muitas variáveis irrelevantes para levar em conta. Cita-se o exemplo do mercado
de trigo, em que se considera a oferta e a demanda do bem, também seria necessário
considerar o tipo de moeda ou sistema de crédito usado, as características pessoais
do vendedor, o tipo de solo e suas características físicas e químicas, dentre outros; ou
seja, esse realismo excessivo resultaria numa teoria acurada, mas basicamente inútil
(FRIEDMAN, 1953). A relevância analítica é mais importante para compreender os
mecanismos da economia do que a sua acurácia descritiva (FRIEDMAN, 1953).

Os autores acima, embora defendam a aplicabilidade do modelo, conhecem as suas
limitações. Uma delas, dita anteriormente, refere-se à motivação humana em que,
na verdade, ela é fortemente influenciada por muitos outros fatores além do dinheiro
(MILL, 1974[1848]). Quanto ao egoísmo, a ressalva a ser considerada é a abrangência
do seu significado2 (ROBBINS, 1932), e quanto à racionalidade, é o fato que ela na
realidade, não é racional e deliberativa, mas apenas assim se considera por motivos de
simplificação (ROBBINS, 1932). No geral, a mensagem dos autores mainstream não é o
fato de que os humanos são mesquinhos ou racionais, mas que a ciência social funciona
melhor quando está dentro de certos limites (PERSKY, 1995).

Por outro lado, quando desconsidera-se diversos aspectos, surge o que Mill (1974[1848])
chama de “casos perturbadores”, que são casos em que não se é possível descrever com
a cognição da ciência da época. Esses são fenômenos que tem suas causas próprias e
ocorrem quando as leis mais gerais sofrem um tipo de perturbação por causas especiais
e desconhecidas. Essas podem vir de princípios da riqueza humana que não são gerais
o suficiente a ponto de serem consideradas, ou podem ser de leis da natureza humana
que o economista não é versado (MILL, 1974[1848]).

3 ECONOMIA COMPORTAMENTAL
A Economia Comportamental é um novo campo de estudo que tem como base a

incorporação de métodos empíricos e pressupostos cognitivos e emocionais da psicologia
na análise do comportamento econômico. Bianchi (2015, p. 14) a definia como um
campo de estudo que tenta incorporar "um conjunto heterogêneo de fatores de natureza
psicológica e de ordem emocional, conscientes ou inconscientes, que afetam o ser humano
de carne e osso em suas escolhas diárias". Por ser uma área de estudo sobretudo
a posteriori e experimental, em contraste à abordagem apriorística e axiomática da
economia, ela tem muito a dizer sobre como o ser humano faz escolhas na prática, dados
que permitem entender minuciosamente quais fatores atuam no processo de decisão.

Pesquisadores dessa área tem severas críticas quanto a natureza do homem econô-
mico tradicional e atacam cada um dos aspectos principais descritos na seção anterior,
quanto às motivações por trás de cada escolha, a racionalidade do agente, a informação

2Quanto à motivação, as pessoas são movidas por incentivos egoístas, mas não necessariamente
objetivos mesquinhos. Isso implica só que as ações são feitas para realizar algum fim específico, podendo
ser tanto um objetivo puramente pessoal ou de alguma natureza filantrópica, mas que traz satisfação
pessoal. (ROBBINS, 1932).
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que esse dispõe e, por fim, o egoísmo das pessoas. Os teóricos dessa nova escola não
só afirmam que a alternativa comportamental explica de forma mais apurada o com-
portamento econômico, como também afirmam que existe uma relevância significativa
considerar esses novos aspectos à análise econômica. A seguir, veremos detalhadamente
o ataque de cada um dos pontos da economia mainstream.

3.1 Motivações

Primeiramente, quanto as motivações, os autores mainstream tomam os agentes
como tomadores de decisão que se preocupam apenas com a recompensa material de
uma transação, por meio de uma escolha racional. Essa escolha é feita de modo a
obter o máximo de utilidade (leia-se dinheiro ou bens) da sua decisão. A bandeira
comportamental rejeita completamente isso, afirmando que muitas das ações conduzi-
das pelos seres humanos são fruto de emoções e normas sociais, preferindo algo que
é subjetivo e social, no lugar de algo objetivo e material. Adicionalmente, os autores
dessa escola afirmam que os agentes buscam um nível de satisfação material, e não a
sua maximização.

Os incentivos que nos levam a tomar a decisão pode não vir de uma ponderação
entre perdas e ganhos de uma escolha, e sim de emoções. Um bom exemplo é o efeito
da manada, afirma Winter (2015), onde o medo de tomar decisões erradas dirigem
as decisões e simplesmente, segue-se a multidão. "Muitas vezes seguimos a multidão
porque tememos nos arrepender"(WINTER, 2015, p. 140), esse sentimento individual,
em contexto financeiro, tem uma implicação enorme nas ações dos agentes no agregado.

Os economistas comportamentais, ainda, vêm constatando que a felicidade (utili-
dade) das pessoas não decorre somente da quantidade de riqueza, ou de bens econô-
micos, como diriam os neoclássicos. Um exemplo presente na literatura descreve o
gasto do dinheiro com a aplicação de sanções por um comportamento injusto (FEHR e
GACTHER, 2010), o que, logicamente, contraria a lógica materialista.

Além desses, pode-se citar várias formas de bens intangíveis que são preferidos,
como entretenimento, tranquilidade, branding, identidade pessoal aos bens materiais
(HALONEN e CALDWELL, 2015).

Uma tentativa de explicar esse vão que existe entre a busca do bem-estar por bens
tangíveis com bens intangíveis é explicado pela existência de dois tipos de mercado
que regulam o esforço e o pagamento, que são o monetário e o social. Essa ideia é
criada e explorada por James Heyman e Dan Ariely (2004), tendo por base a teoria das
relações de Fiske (1992). No artigo, Ariely e Heyman distinguem um mercado onde o
interesse é puramente material, onde as trocas devem ser equivalentes e toda a lógica do
mercado é obedecida; enquanto no outro mercado, o mercado social, as pessoas vivem
todas na base da sociabilização e a recompensa é basicamente relacional. Um exemplo
de uma tentativa de um homem tentar retribuir com quantias de dinheiro um almoço
em família, o que faria sentido num mercado estritamente “monetário” é ultrajante no
mercado social (ARIELY, 2008).

Uma utilidade importante dessa divisão no mundo dos negócios é o branding. O
branding é uma relação entre uma pessoa e uma marca ou produto, que se assemelha
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a um relacionamento interpessoal e afetivo entre duas pessoas3, ou seja, assemelha-
se ao “mercado social” de Ariely. Esse é um caso da área de marketing, mas que
suas implicações econômicas subvertem o que se pensa sobre a economia, uma vez
que relações comerciais são, por definição, pertencentes ao “mercado monetário”. Suas
implicações são diversas e podem ser vistas em Aggarwal (2004).

Um último problema com as motivações da ação humana é concernente não a sua
diversidade, mas à seu montante. Há evidências para dizer que as firmas não almejam
maximizar o lucro de suas transações, e apenas querem um nível satisfatório de lucro
(THALER, 1959). Cyert e March (1956) apontam para isso ao constatar que firmas
que vêm perdendo o seu market share urgem e se esforçam para obter lucro muito mais
do que aquelas que estão em condições satisfatórias ou crescendo (THALER, 1959).

3.2 Racionalidade

A escola comportamental discorda da ideia do homem como tomador de decisões
racionalmente, sendo esse seu principal ponto de contestação. Nas palavras de Alain
Samson (2015, p. 28), se fôssemos racionais, “Nossas decisões seriam resultado de uma
cuidadosa ponderação de custos e benefícios e se baseariam em preferências existentes.
Sempre tomaríamos decisões ótimas”. Todavia, teorias e dados atestam que a perfeita
racionalidade é algo que não cabe a descrever a seres humanos reais.

Ilustremos algumas dessas teorias com um exemplo dado por Samson (2014). De
compra de um produto personalizável, por exemplo um laptop. Suponhamos que você
tenha uma vaga noção do que quer no seu laptop, mas ainda não está firmemente
decidido quanto a várias especificações (velocidade do processamento, capacidade do
disco rígido, etc.). Nessa situação, o fabricante apresenta um modelo básico que pode
ser mudado de acordo com suas preferências.

O modelo básico para personalização é a escolha padrão (default). Se você estiver
incerto, você estará mais propenso a escolher a escolha padrão, ainda mais se essa for
apresentada como a configuração recomendada. Por outro lado, o vendedor, empre-
gando a noção de framing, pode te apresentar a personalização em forma de “adicionar”
ou “deletar” as características que quiser. Você adiciona se quiser colocar mais ca-
racterísticas no modelo básico e deleta no caminho inverso. Biswas (2009) conduziu
experimentos que indicam que as pessoas acabam escolhendo ficar com mais caracte-
rísticas na abordagem deletar do que na adicionar. Por fim, o vendedor pode usar
preços-âncora para te induzir a achar que está fazendo um bom negócio, por exemplo,
caso o preço final do laptop se torne $1500, ele se tornará mais atrativo se a oferta
inicial era de $2000 (o modelo completo) do que se fosse de $1000 (o modelo básico).

Veja que as manipulações feitas pelo efeito do default, o efeito do framing ou o efeito
do preço-âncora não mudou em nada as características do produto, portanto o incentivo
de escolher certo produto deveria independer dessas falhas de percepção. Vejamos outra
dessas falhas que são inerentes ao ser humano, a do desconto intertemporal.

A teoria do desconto intertemporal é um tipo de inconsistência na escolha que
consiste em dar um peso maior aos eventos presentes do que futuro. Segundo Loewestein

3Muitas das suas características se mantêm, como a pessoa estar mais propensa a ajudar, menos
propensa a pedir recompensas por algo bom que fez pela marca, dentre outros (AGGARWAL, 2004).
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(2002), as pessoas preferem ganhar $100 agora do que receber $110 daqui a um mês.
Esse desconto não é linear e sua taxa não é constante com o tempo. A preferência das
pessoas entre ganhar $100 daqui a uma semana e $110 daqui a um mês e uma semana
é diferente da diferença de ganhar $100 daqui a um ano e $110 daqui a um ano e um
mês. A maior problemática dessa característica humana é o da falta de planejamento
da previdência privada, uma vez que o prazer de usar o dinheiro agora é normalmente
escolhido em detrimento do de poupar para o futuro4

3.2.1 Teoria do Sistema Dual

Para englobar esse tipo de “falhas do sistema” que existem na racionalidade humana,
Kahneman (2003) propõe a chamada "teoria do sistema dual". Essa teoria é advinda
da psicologia e divide as nossas escolhas como provindas de dois sistemas diferentes.

O sistema 1 é tipicamente rápido, automático, sem esforço, associativo, implícito
(não disponível para reflexão) e normalmente carregado de emoções; ele é comandado
pelo hábito, então é difícil de controlar ou modificar. Enquanto o sistema 2 opera
de forma mais lenta, sequencial, esforçada, monitorada e deliberadamente controlada;
ele também é mais flexível e potencialmente mais regido por regras (SAMSON, 2014).
Nesse sistema 1 residem os “casos perturbadores” do processo de decisão.

Dois conceitos são fundamentais para compreender o sistema 1. As heurísticas e
os vieses. As heurísticas são normalmente lidas na literatura popular como “rules-
of-thumb” (COLINSK, 2004), ou atalhos cognitivos (SAMSON, 2015), e são formas
simplificadoras de decisão. Tendo visto algumas heurísticas, vejamos como certos vieses
nos separam da racionalidade perfeita.

O viés do status quo é uma força que nos mantém à inércia a menos que haja um
incentivo muito forte para a mudança de comportamento (SAMUELSON e ZECKHAU-
SER, 1988). A teoria tradicional diria que, se os benefícios superassem os sacrifícios, o
agente prontamente mudaria o comportamento. Mas não é o que se vê na prática, as
pessoas tendem a não mudar muito do padrão, do status quo. Uma consequência prá-
tica disso é que mudar o padrão (default) é uma forma fácil de mudar o comportamento
humano; esse é um exemplo de nudge, que muda a tomada de decisão sem mudar os
incentivos.

O viés da saliência diz que a informação que se sobressai, é nova ou parece relevante,
têm maior chance de afetar nossas decisões (DOLAN et al., 2010, apud SAMSON
2015). Um produto tecnológico pode ser mostrado como 99% confiável, ou pode ser
enfatizado o 1% da sua taxa de falha (SAMSON, 2015). Esse viés, de certa forma, é uma
extensão da “eliminação por aspectos”, que ao invés de comparar todas as características
de um produto de uma vez, compara-se algum aspecto aleatório por vez, eliminando
alternativas ao longo do caminho (TVERSKY, 1972 apud COLINSK, 1996).

O viés da disponibilidade é uma influência nas decisões que ocorre simplesmente
por termos um exemplo disponível na nossa mente. Isso nos leva a sentir uma maior
probabilidade de um fato ocorrer (TVERSKY e KAHNEMAN, 1974 apud SAMSON,

4Richard Thaler tenta combater o problema da previdência pelo programa “save more tomorrow”,
que é uma tentativa prática de aumentar a poupança para previdência estadunidense por meio dos 5,
um claro exemplo de aplicabilidade prática dos nudge (THALER, 2014).
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2015). Um exemplo seria o sentimento de risco em investimentos em previdência pri-
vada por ter algum familiar que tenha perdido sua fortuna nesse tipo de investimento.
Uma vez que esse tipo de exemplo causa polêmica e espalha-se rápido, a percepção da
probabilidade desse tipo de evento costuma ser muito alta (GINTIS, 2000), e assim,
distorcida.

Para Conlisk (1996), existe um "custo de deliberação", o qual, para um sujeito
limitadamente racional, torna a heurística preferível do a uma reflexão profunda das
consequências da escolha. Como disse Pitz e Sachs (1984, p. 152): "Existe um trade
off entre o esforço cognitivo e a acurácia crítica".

3.2.2 Teoria do Prospecto

Ademais, Kahneman ainda propõe a "teoria do prospecto", explicando mais deta-
lhadamente como funciona a racionalidade humana. Essa diz que as pessoas são avessas
ao risco quando são relacionados a um ganho e tomadoras de risco quando são relaci-
onados com perdas. Revisitemos o conceito de framing para entender esse assunto a
partir de um estudo conduzido por Kahneman (1981). Para os problemas a seguir, N é
o número de pessoas que responderam e a porcentagem entre colchetes é a proporção
de pessoas que responderam tal opção.

Problema 1 [N = 152]: Imagine que os Estados Unidos estarão se preparando para
um surto de uma doença incomum, no qual se espera morte de 600 pessoas. Dois progra-
mas são propostos para combatê-lo. Assume que as consequências são cientificamente
exatas como se segue:

Se o Programa A for adotado, 200 pessoas serão salvas [72%].
Se o Programa B for adotado, há 1/3 de probabilidade de 600 pessoas serem salvas,

e 2/3 de ninguém ser salvo [28%].
Qual das duas você seria a favor?
Agora compare-a com o Problema 2.
Problema 2 [N= 155]:
Se o Programa C for adotado, 400 pessoas vão morrer [22%].
Se o programa D for adotado, há 1/3 de probabilidade de ninguém morrer, e 2/3 de

probabilidade de 600 pessoas morrerem [78%].
Qual dos dois você seria a favor?
Os dois problemas são, na verdade, idênticos. Uma vez que, nessa situação, as opções

A e C, que são 400 pessoas morrerem e 200 pessoas se salvarem, são exatamente o mesmo
resultado; e da mesma forma, programa B e D têm o mesmo retorno. Todavia, a opinião
das pessoas mudou drasticamente. O que indica que escolhas atreladas a ganhos são
normalmente observadas em pessoas mais avessas ao risco, enquanto o envolvimento
de perdas é considerado como tomador de risco, e isso é devido à forma de como a
pergunta é enquadrada (framed).

3.2.3 Nudge

Do ponto de vista teórico, a economia comportamental mostra diversos avanços, mas
essa nova área propõe também uma aplicabilidade prática e relevante. O Nudge é uma
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ideia proposta por Thaler, que oferece regras práticas de como mudar ou influenciar a
tomada de decisão das pessoas sem tirá-las a liberdade, ou mudando radicalmente os
incentivos de decisão, permitindo-as que decidam. Esse termo é muitas vezes traduzido
como “arquitetura de escolha” e é extremamente útil para os ocupantes de cargos que
definem políticas públicas, podendo alterar o comportamento e corrigindo falhas de
mercado (SUSTEIN, 2015). Apesar da regra default já ter sido discutida aqui, abaixo
temos a lista de todos os 10 nudges do autor:

1. Regras Default

2. Simplificação

3. Uso de normas sociais

4. Aumento da facilidade e conveniência

5. Divulgação

6. Alertas, dramáticos ou não

7. Estratégias de compromisso prévio

8. Lembretes

9. Evocar intenções de implementação

10. Informar as pessoas sobre a natureza e a consequência de suas escolhas passadas.

Uma outra abordagem para essas inconsistências lógicas vistas até agora é a ideia
de "racionalidade limitada"(SIMON, 1957). Essa ideia foi discutida em Conlisk (1996)
e aponta para o próprio limite físico da cognição humana. De acordo com Conlisk, a
limitação da racionalidade deve ser levada em consideração de acordo com a situação.
Caso o contexto seja simples o bastante e a opinião dos agentes seja compatível com o
contexto, permitindo que os agentes processem a informação de forma suficiente, não
será necessária considerar a limitação.

3.2.4 Macro Irracionalidade

Até agora, vimos alguns aspectos microeconômicos que se opõem ao postulado de
racionalidade clássica, mas a macroeconomia comportamental tem muito a acrescentar
com a sua noção de animal-spirits dirigindo a economia. Pela definição, animal-spirits
é "um impulso espontâneo para a ação, ao invés da inação, e não como consequên-
cia de uma média pensada de benefícios multiplicada pelas probabilidades quantita-
tivas"(KEYNES, 1936, p. 162). De certa forma, essa é uma forma de incorporar a
subjetividade humana na análise econômica, diferente da visão racional.

George Akerlof e Robert Shiller (2010) apontam para formas de irracionalidades que
dirigem a macroeconomia, por afetar a natureza humana, seu impulso de agir (animal
spirits) e, consequentemente, a economia de modo agregado. Algumas delas estão a
seguir:
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A confiança. Ela é algo externo, incontrolável e irracional. Como diriam Akerlof
e Shiller (2010): “No agregado, a confiança vem e vai. Algumas vezes justificado.
Algumas vezes não. Isso não vem de uma previsão racional.”, e ela "é o primeiro e mais
crucial dos animal spirits”. (p. 14). Ela é externa, incontrolável e irracional por ser
algo totalmente condicionado pelo meio e não só por uma ponderação entre os riscos e
os ganhos de uma transação, como diziam os neoclássicos.

"Ilusão monetária". Esse é o termo usado pelos dois autores para quando as decisões
são influenciadas pela quantidade de dinheiro nominal. Se as pessoas são "racionais",
como acreditam os economistas mainstream, as decisões seriam influenciadas apenas
pelo o que poderiam comprar e vender no mercado. Numa situação sem ilusão mo-
netária, preços e salários deveriam ser decididos apenas com base em custos e preços
relativos, e não em termos nominais. Mas a ilusão monetária existe, e afeta principal-
mente o mercado de contratos de salários e de títulos de créditos, uma vez que muitos
desses não estão sujeitos à indexação, e então, quando a inflação vem, os contratos
mudam seus valores reais (SHILLER e AKERLOF, 2010). O que é inconsistente com
o pressuposto que afirma que apenas as variáveis reais importam.

A igualdade. Esse é o sentimento de requerer a reciprocidade, quer seja num relaci-
onamento, num escambo, dentro ou fora de firmas, entre famílias e amigos. Caso essa
reciprocidade seja quebrada, ficamos com raiva. Essa é uma ideia trazida da sociologia,
onde é chamada de teoria da equidade. Embora seja fora do ramo da economia, ela
influência nas decisões por moldar o nosso senso de confiança e nossa habilidade de
trabalharmos efetivamente juntos (SHILLER e AKERLOF, 2010). O que impactam
por sua vez a forma como os animal spirits dirigem a economia.

Resumindo, é unânime que a premissa de que o homem econômico é "puramente
racional"é equivocada, mas o seu oposto também não está certo. Tanto a teoria do
sistema dual, quanto a teoria do prospecto, quanto a racionalidade limitada apontam
não para um ser humano sem lógica e fundamento, mas para um ser humano que
consegue satisfazer a racionalidade apenas em parte. Com algumas pequenas falhas
sistematicamente previsíveis (ARIELY, 2008). Essas falhas mudam consideravelmente
o rumo da economia tanto na esfera micro, quanto na esfera macroeconômica.

3.3 Informação

O problema da informação, aqui, será visto tanto a falta de informação para fazer
boas decisões quanto a limitação neurológica de processar as informações necessárias
para fazer a boa decisão. Quanto ao primeiro, a visão de "informação assimétrica"de
Akerlof, ou a "incerteza"são obstáculos para tomar a decisão ótima. Informação assimé-
trica aponta para um mercado onde um dos agentes de uma troca sabe mais informações
do que o outro, levando a um lucro maior para um e um prejuízo para o outro. O famoso
caso do mercado de limões (carros-usados ruins) é icônico por mostrar como a falta de
informação leva para um caso de não fazer a melhor decisão. Nessa situação, além de o
agente ter que comparar os custos e os benefícios de ter um automóvel utilizado, ele tem
que arriscar-se na incerteza de comprar um carro que ele não sabe se está bom ou não,
enquanto o vendedor tem a perfeita noção disso (AKERLOF, 1970). Incerteza é um
conceito importante de Keynes, pois, de acordo com ele, em 20 anos toda a estrutura
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econômica, social e política pode mudar, transformando alguma escolha boa no mo-
mento, para algo que não vale a pena (KEYNES, 1973 apud FILHO e CONCEIÇÃO,
2005).

Quanto ao segundo, Herbert Simon indica que existe limites físicos na habilidade
humana de colher e processar informações. “As informações do tomador de decisão
sobre o ambiente são algo bem abaixo de uma aproximação do ambiente real” e "a per-
cepção muitas vezes é chamada de ‘filtro’ ” (SIMON, 1959, p. 272), onde a informação
que chega é uma seleção ativa apenas do que nós damos atenção, não englobando o
todo. Como as informações não são satisfatórias, na hora da decisão usamos heurísti-
cas e vieses que simplificam as nossas decisões, pois reduzem o problema de fazer uma
comparação analítica e cautelosa a alguma regra de bolso prática, mas que não levam
necessariamente à decisão ótima.

O viés da saliência, visto anteriormente, permite mostrar essa limitação física. Como
muitas vezes não conseguimos processar todos os resultados na nossa decisão (ou sim-
plesmente não queremos pelo trade-off entre esforço cognitivo e acurácia), escolhemos
alguma característica que está evidentemente melhor em um e tomamos aquela como
melhor no geral. Embora, teoricamente deveria ser analisada todas as características
das opções, não só a mais saliente.

Em contrapartida à toda essa limitação, um bom feedback pode melhorar as decisões.
A mudança climática oferece um bom exemplo para analisarmos isso. Como a mudança
climática é um processo quase imperceptível, os efeitos de se tomar hábitos conscientes,
de forma similar, imperceptível. O caso dos malefícios do fumo é também similar. O
malefício marginal de fumar é imperceptível porque o feedback do malefício é demorado,
e assim, obstrui o caminho de uma boa escolha (SAMSON, 2015).

Dados apontam que as pessoas podem ter um aprendizado e melhorar as escolhas.
Para tanto, certas condições como bom feedback, informações disponíveis e repetições
têm de ser satisfeitas. Portanto, levar em conta o aprendizado na decisão de situações
cotidianas e recorrentes como a de tomar leite é diferente de levá-lo em conta na decisão
da aposentadoria, por exemplo, onde esse é um processo demorado, feito uma vez e com
feedback congestionado (THALER, 2010).

Uma possível interpretação permite dizer que uma escolha com informação imper-
feita pode ser, em termos utilitaristas, bem racional uma vez que existe um custo de
obter a informação, e esse deve ser considerado também. Conlisk (1996) considera ele
bem parecido com o custo de deliberação, onde torna-se necessário decidir se a busca
de uma decisão mais informada é maior que o custo de buscá-la.

3.4 Egoísmo

O último aspecto de embate analisado é o egoísmo. Os economistas comportamen-
tais afirmam que não é só o próprio interesse movem as pessoas. Motivações sociais
externas mudam o comportamento do que seria, do ponto de vista pessoal, uma maxi-
mização de utilidade (em termos econômicos) ou um equilíbrio de Nash (em termos de
teoria dos jogos) para nós. Atemo-nos aqui ao altruísmo e a reciprocidade, esse último
comumente chamado de justiça (fairness), que contrapõe o individualismo milliano.

A primeira discussão é feita quanto à cooperação para pagar os bens públicos.
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Estudos (KIM e WALKER, 1984; ANDREONI, 1995; DAWES e THALER, 1988;
MARWELL e AMES, 1981) mostram que as pessoas podem sacrificar o benefício pes-
soal para o benefício coletivo. Bem público, por definição, é um bem que não se pode
impedir de outras pessoas usarem e que o uso por uma pessoa não afeta a sua disponibi-
lidade para os outros (VARIAN, 2000). Como é possível usufruir do bem sem o agente
necessariamente pagar, a decisão ótima dos bens públicos tende a zero. Todavia, a taxa
de contribuição empírica costuma ser entre 40% e 60% (DAWED e THALER, 1988).
Essa forma de cooperação é relacionada com o sentimento de altruísmo e costuma en-
globar muitos outros exemplos, como redução do uso de água durante a seca, do uso de
energia durante crise elétrica, trabalho voluntário, dentre outros (RABIN, 1993).

Do ponto de vista teórico, incorporar a reciprocidade (fairness) muda radicalmente
a ação das pessoas. Considerado a reciprocidade, os agentes maximizam a utilidade do
outro(e não a própria), caso tratados bem, e minimizam a utilidade do outro quando
tratado mal, seguindo a seguinte lógica: A) As pessoas sacrificariam a própria utilidade
material para recompensar os que são gentis, B) As pessoas sacrificariam a própria
utilidade material para punir os que não são gentis C) Os fenômenos A e B tendem a
ocorrer mais caso o sacrifício material seja pequeno (RABIN, 1993).

A aplicabilidade da reciprocidade evidencia-se em casos maiores também, como por
exemplo análise do preço de monopólio. Segundo a teoria tradicional, qualquer preço
que, embora acima do nível de preço competitivo, estivesse abaixo do preço de reserva,
seria comprado pelos consumidores. Inserido, porém, o sentimento de justiça, o preço
que os consumidores não aceitariam preços muito elevados pois se sentiriam explorados
e injustiçados. Assim, para maximizar os lucros, a firma deveria manter dentro de um
limite de equidade. Esse preço de equidade é volátil e depende de características institu-
cionais e históricas, como por exemplo o preço que essa mercadoria tinha anteriormente
(RABIN, 1993).

Investigando as diferenças culturais mais afundo, Henrich et al. (2001) Realizou um
experimento social que consistia em reproduzir o jogo do ultimato em várias sociedades
de pequena escala.

Antes de analisar o problema, é necessário compreender a dinâmica do jogo do
ultimato. O jogo consiste em dar uma certa quantia de dinheiro para a pessoa A e
ela tem que repartir uma parcela desse dinheiro com a pessoa B, essa parcela é um
valor escolhido arbitrariamente pela pessoa A. Se o candidato B recusa esse dinheiro,
a pessoa A tem que devolver aos organizadores todo o dinheiro, caso contrário, os dois
recebem o dinheiro que acordaram.

Do ponto de vista puramente racional, qualquer valor acima de zero deve ser aceito,
pois por menor que seja, há um benefício em aceitar melhor que o de não aceitar (que
seria zero), mas pelo sentimento de injustiça, isso nem sempre acontece. Thaler (2000)
aponta que quantias menores que 20% tendem a ser rejeitadas.

Passando agora para o experimento de Henrich et al. (2001), esse foi reproduzido
em 15 sociedades de pequena escala diferentes afim de ver os efeitos da cultura influ-
enciam nos resultados. Até então, a maior parte dos experimentos era conduzida com
estudantes universitários que, por definição, limitava a sua diversidade cultural. As evi-
dências do autor, porém, apontam para os seguintes resultados quanto à abrangência
dos postulados da natureza econômica e altruísmo, cooperação e reciprocidade:
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1) O modelo canônico não foi encontrado em nenhuma sociedade testada, 2) Existe
uma enorme variedade de resultados do jogo do ultimato, 3) Essa variedade é bem ex-
plicada pelo nível de integração da economia inserida, quanto maior integração, maior
nível de cooperação, 4) A situação econômica e demográfica do grupo não explica de
forma satisfatória nem entre grupos, nem dentro de um mesmo grupo, 5) O comporta-
mento do jogo é normalmente bem condizente com a realidade em que estão inseridos.

3.5 Semelhanças

Como visto acima, a economia comportamental e a mainstream diferem na estru-
tura teórica e nas pressuposições. No entanto, dependendo do ponto de vista, os dois
modelos podem ser considerados bem semelhantes. Em Doucouliagos (1994), diz-se
que a limitação humana quanto à racionalidade e o comportamento satisfatório (e não
maximizador), na verdade, converge para o modelo canônico. Conlisk (1996) aponta
também que o aprendizado, em certas condições, leva à otimização neoclássica.

Doucouliagos (1994) diz que, acima de tudo, o "neo-homem econômico", ou seja o
modelo que cobre as limitações humanas ao homem econômico tradicional, não é um
grande desvio do modelo anterior; e que a maior diferença existente entre os dois é
a inserção de regras de decisão que são flexíveis, e que varia acordo com a circuns-
tância e a estrutura institucional. Mardsen (1986, apud DOUCOULIAGOS, 1994),
concomitantemtente, considera o maior problema do homem econômico tradicional o
individualismo metodológico.

Assim, não só os modelos em si levam a resultados semelhantes, como também as
imperfeições e limitações que são “descobertas” de modo prático na economia comporta-
mental eram, embora em menor grau e acurácia, conhecidas e consideradas como ressal-
vas do modelo tradicional, discutidos tanto nas obras de Smith(1776), Mill(1974[1848])
e Robbins(1932).

Como as imperfeições são diversas e variam de contexto para contexto, há o receio
de aumentar a complexidade do modelo ao se acrescentá-las na análise. O debate
entre a relevância analítica e a acurácia descritiva (FRIEDMAN, 1953) retorna. Sobre
o assunto, a solução óbvia sobre a questão da incorporação ou não da complexidade
psicológica deve ser decidida de acordo com o contexto. Kahneman e Tversky, no
entanto, conseguem satisfazer os dois, na medida que oferecem descobertas e teorias
que são úteis e relativamente fáceis de incorporar aos modelos econômicos (THALER,
2000).

4 CONCLUSÃO
A escola comportamental e os autores da teoria mainstream, tão diferentes em sua

essência, em seus métodos e seus pressupostos, concordam em grande parte na sua visão
da natureza humana. Sua racionalidade não é total, as motivações são muito além das
econômicas, o social influencia muito as decisões pessoais e as informações para fazer
a melhor escolha nem sempre estão disponíveis. Muito do que é dito nas críticas pela
economia comportamental são, na verdade, ressalvas que já foram registradas pelos
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teóricos antigos, mas com roupagens novas. Isso se deve muito ao fato de que as críticas
que os comportamentais promovem contra os autores mainstream são reducionistas.

Como os modelos comportamentais especificam detalhadamente as falhas e algumas
até, rusticamente de forma matemática; a contribuição da economia comportamental
é, além de ser um avanço teórico, é uma ferramenta muito prática para compreender o
agente, promover estimações adequadas e alterar o comportamento dos indivíduos.

O ponto de atrito entre as duas escolas é justamente uma questão que está fora do
escopo da economia, que é a preferência quanto ao modelo escolhido e a especificidade
de características necessárias na modelagem de decisão. De fato, a economia comporta-
mental aborda eficientemente (mas ainda não completamente) a imperfeição do homem
econômico, o qual é mais próximo da realidade, mas a sua complexidade também, e
isso deve ser levado em conta. Assim, a decisão de considerar ou não essa imperfeição
inerente ao ser humano deve ser analisada caso a caso.
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Resumo

O presente estudo analisa a relação entre inflação e credibilidade sob o espectro do
regime de metas de inflação, de modo a contribuir para o debate sobre o modus ope-
randi e os resultados desse modelo de política monetária, desde os primeiros anos de
sua adoção no Brasil. As estimações indicam que desvios em relação ao centro da meta
de inflação importam para explicar a trajetória de credibilidade ao longo do tempo, à
medida que o comprometimento com o intervalo de tolerância aponta para uma maior
ancoragem das expectativas de inflação frente à choques de preço. Os resultados vão
ao encontro do fato estilizado segundo o qual a credibilidade da autoridade monetária
responde em grande parte pelo sucesso do regime de metas de inflação.
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1 INTRODUÇÃO
Após uma sucessão de múltiplos planos econômicos que sujeitaram a economia bra-

sileira a ser comparada com um laboratório de ficção científica, finalmente em julho de
1994 o real foi de fato implementado. Arquitetado para estabilizar o nível de preços - o
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) chegou a alcançar 2.477,15%1

no acumulado do ano de 1993 - o Plano Real introduziu reformas institucionais que
lograram de sucesso no controle da inflação.

Na estratégia de manter a inflação estabilizada o governo adotou as âncoras mo-
netária e cambial. A primeira estabelecia limites para o crescimento do agregado mo-
netário. Já a âncora nominal, ao atrelar o dólar ao real, reduzia a pressão sobre os
preços internos. O sucesso da âncora cambial, entretanto, dependia do volume de re-
servas internacionais disponíveis para manter a taxa de câmbio na banda desejada e,
consequentemente, de uma taxa de juros excessivamente elevada para realimentar o
mecanismo. Desse modo, as âncoras foram complementares não somente no controle
da inflação, mas também para a manutenção do modus operandi da política econômica
promovida pelo Plano (Abreu, 2014).

Apesar de ter impedido a volta da hiperinflação, esse modelo de regime macroe-
conômico se provou insustentável a longo prazo. A combinação entre taxa de juros
elevada e taxa de câmbio artificialmente valorizada colocou à mostra as fragilidades da
instável economia brasileira, que se materializaram perante as crises internas e externas
no decorrer da década de 1990.

Primeiro, com o “efeito tequila” deflagrado pela Crise do México em 1994/1995
(Calvo, 1996). Mais tarde, com as devastadoras Crise Asiática (1997) e Crise Russa
(1998), todas motivadas por um regime de câmbio fixo ou administrado (Fischer, 2001).
Fato irremediável, a manutenção da âncora cambial já não era mais possível até que
em janeiro de 1999, após incessantes ataques especulativos, o governo foi forçado a
desvalorizar o real.

A impossibilidade por parte da autoridade monetária de manter âncora cambial
trouxe à tona uma questão que por muito assombrou a economia brasileira: como
garantir a continuidade da recém conquistada estabilidade dos preços? Soma-se ao
cenário de urgência a massiva deterioração das contas públicas e o estrangulamento
do setor externo (Abreu, 2014). Na virada do século, era evidente a necessidade de
novas diretrizes de políticas monetária, cambial e fiscal que reduzissem as instabilidades
crônicas de curto prazo e oferecem um alicerce para o desenvolvimento sustentado de
longo prazo.

Ainda em 1998, no calor da Crise Russa, o governo declarou a intenção de seguir
metas para resultado primário no ano seguinte, compromisso que foi oficializado pela
Lei de Responsabilidade Fiscal2. Complementarmente ao anúncio da livre flutuação
cambial por parte do Banco Central do Brasil3, em 1999, as metas de inflação4 foram
oficialmente adotadas como regime de política econômica.

1Série Histórica do IPCA - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
2Lei Complementar no 101, de 04/05/2000.
3Comunicado no 6.565, de 18/01/1999.
4Decreto no 3.088, de 21/06/1999.
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Formou-se o tripé macroeconômico, preconizado tendo como objetivo quase exclu-
sivo a estabilidade do nível geral de preços, a solvência do setor público e o balizamento
da discricionariedade da atuação do Estado por meio de princípios predeterminados
(Rossi, 2015). Este trabalho se debruça sobre seu último pilar - o regime de metas de
inflação. No que lhe diz respeito, o objetivo é analisar intimamente a relação entre cre-
dibilidade e expectativas de inflação a fim de estimar e avaliar a credibilidade do regime
de meta de inflação como diretriz de política econômica, no período que se segue ao
estouro da âncora cambial.

Para tanto, este trabalho está organizado em cinco seções, além desta introdução.
A seção 2 define e apresenta os pressupostos teóricos e as críticas do regime de metas
de inflação. Posteriormente, a seção 3 estabelece-se ligação entre política monetária
e credibilidade. A seção 4 reúne esforço empírico ao apresentar um modelo de séries
temporais para avaliar se expectativas de inflação são ancoradas e, por conseguinte, se
o regime de metas de inflação brasileiro tem alcançado credibilidade entre 2001-2017.
Por fim, é reservado espaço para as considerações finais na quinta seção.

2 REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO

2.1 Definição

O Regime de Metas de Inflação (RMI) é o arranjo institucional no qual a autoridade
monetária anuncia uma meta de inflação a ser perseguida em determinado período de
tempo e, para honrar seu compromisso perante os agentes econômicos, utiliza-se de ins-
trumentos de política monetária para manter a inflação dentro do intervalo previamente
estabelecido. A partir dessa definição ampla, compete a delimitação dos mais aspectos
específicos de sua operacionalidade.

Em outras palavras, partindo de um escopo genérico, o RMI é desenhado de acordo
com as especificidades de determinada economia. Nesse sentido, as metas podem ser
adotadas de modo pontual ou, como é mais usual, respeitando-se limites inferiores e
limites superiores. Além disso, é reservado ao policy-maker certo grau de discriciona-
riedade para deliberar quanto ao hiato temporal em que se projeta a convergência da
inflação à meta e quanto ao índice de preços que será usado como padrão comparativo.
Por fim, o sucesso do RMI se sustenta nos recursos a disposição da autoridade para
perseguimento das metas.

Em vista disso, é seguro afirmar que (i) o formato da meta de inflação, (ii) o ho-
rizonte temporal estabelecido para consonância entre a meta estabelecida e o nível de
preços verificado, (iii) o índice preços de referência e (iv) os instrumentos de política
monetária são os parâmetros que dão roupagem institucional ao RMI e respondem pelo
alcance das metas e, portanto, pela credibilidade do regime - questão que será tratada
com destaque ao longo dos próximos capítulos. Além disso, o propósito declarado de
alcançar estabilidade de preços e de manter um sistema financeiro vigoroso é comum
a todas as variações institucionais do RMI. Todavia, alguns bancos centrais também
mantêm preocupação formal quanto ao nível de emprego e, portanto, operam sob metas
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múltiplas5.
Quanto à experiência brasileira, a partir do Decreto no 3.088, de 21/06/1999, o

RMI é formalmente implementado como o regime de política monetária vigente. Vale
lembrar que foi após o desencadear de crises cambiais desafiadoras que a frágil economia
brasileira recém estabilizada declinou o uso da âncora cambial e adotou as metas de
inflação. Desde então, o Conselho Monetário Nacional (CMN)6 é incumbido de estipular
as metas que serão anunciadas: de um ano para o ano corrente e para os dois anos
imediatamente seguintes. Ainda sobre os órgãos competentes, o Comitê de Política
Monetária (Copom)7 é responsável por definir o patamar da taxa de juros de curto
prazo, isto é, o instrumento utilizado para execução das metas previamente fixadas.

De forma sintética, os parâmetros que dão roupagem institucional ao RMI brasileiro
são:

• (i) Formato da meta de inflação: 4,5% com intervalo de +/- 2%;

• (ii) Horizonte temporal: 1 ano;

• (iii) Índice de referência: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);

• (iv) Instrumento de política monetária: Taxa de juros de curto prazo.

Soma-se aos aspectos operacionais os princípios de transparência e prestação de
contas à sociedade. Além de elementos básicos para o funcionamento do RMI, ambos
são essenciais para que ele seja considerado crível. No caso brasileiro, entre os elementos
de comunicação e transparência do BCB cita-se o anúncio imediato das decisões de
política econômica, a divulgação das Atas do Copom no prazo de 6 dias após o fim
da reunião e a publicação trimestral do Relatório de Inflação (documento que traz as
projeções para a inflação e analisa a conjuntura macroeconômica do país).

Além disso, em última instância, o Banco Central do Brasil (BCB) responde pelo
cumprimento das metas de inflação. Em caso de descumprimento, é tarefa do presidente
do BCB enviar Carta Aberta ao Ministro da Fazenda com os motivos prováveis para
a inexecução das metas, além de definir metas e prazos para convergência da inflação.
Para elucidar o papel do accountability vale mencionar que, desde a adoção do RMI em
1999, o presidente do BCB prestou contas mediante Carta Aberta em quatro episódios:
2001, 2002, 2003 e 2015 - todas de livre acesso ao público.

Para mais detalhes, a tabela 1 organiza as principais características operacionais de
países desenvolvidos e subdesenvolvidos que adotam o RMI como estratégia de política
econômica. Ademais, a tabela 2 amplia a explicação quanto ao modus operandi para o
caso do Brasil a partir do histórico das metas de inflação.

5É o caso do Canadá, da Austrália e dos Estados Unidos. Para uma análise comparativa detalhada
sobre mandato e autonomia dos bancos centrais que adotam o RMI, ver Roger (2010).

6Integrado pelo Ministro da Fazenda (presidente do Conselho), pelo Ministro do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão e pelo Presidente do Banco Central do Brasil.

7Integrado pela Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil.
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Quadro 1: Características do Regime de Metas de Inflação

País Ano Meta
(2017)

Horizonte
Temporal Índice Carta

Aberta
Nova Zelândia 1990 1% - 3% Médio prazo IPC Não
Canadá 1991 2% 6-8 trimestres IPC Não
UK 1992 2% O tempo todo IPC Sim
Austrália 1993 2% - 3% Médio prazo IPC Não
Suécia 1993 2% Médio prazo IPC Não
República Tcheca 1997 2% +/- 1% Médio prazo IPC Não
Israel 1997 1% - 3% 2 anos IPC Não
Polônia 1998 2,5% +/- 1% Médio prazo IPC Não
Brasil 1999 4,5% +/- 1,5% Meta anual IPC Sim
Chile 1999 3% +/- 1% 2 anos IPC Não
Colômbia 1999 2% - 4% Médio prazo IPC Não
África do Sul 2000 3% - 6% O tempo todo IPC Não
Tailândia 2000 3% +/- 1% 8 trimestres IPC Sim
Hungria 2001 3% Médio prazo IPC Não
México 2001 3% +/- 1% Médio prazo IPC Não
Islândia 2001 2,5 % Meta anual IPC Sim
Coreia do Sul 2001 3% +/- 1% 3 anos IPC Não
Noruega 2001 2,5% Médio prazo IPC Não
Peru 2002 2% +/- 1% O tempo todo IPC Não
Filipinas 2002 4% +/- 1% Médio prazo IPC Sim
Guatemala 2005 4,5% +/- 1% Meta anual IPC Não
Indonésia 2008 4.5% +/- 1% Médio prazo IPC Não
Romênia 2005 3% +/- 1% Médio prazo IPC Não
Sérvia 2006 4% +/- 1,5% Médio prazo IPC Sim
Turquia 2006 5% +/- 2% 3 anos IPC Sim
Arménia 2006 4% +/- 1,5% Médio prazo IPC Não
Gana 2007 8% +/- 2% 18-24 meses IPC Não
Albânia 2009 3% +/- 1% Médio prazo IPC Sim
Estados Unidos 2012 2% Médio prazo IPC Não
Japão 2013 2% O quanto antes IPC Não
Índia 2016 4% +/- 2% Médio prazo IPC Sim

Fonte: Hammond (2012) com atualizações e dados de bancos centrais. Elaboração própria.
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Quadro 2: Histórico de Metas para a Inflação no Brasil

Ano Norma Meta (%) Intervalo (%) IPCA a.a( %)
1999 Resolução 2.615/99 8 6-10 8,94
2000 Resolução 2.615/99 6 4-8 5,97
2001 Resolução 2.615/99 4 2-6 7,67
2002 Resolução 2.744/00 3,5 1,5-5,5 12,53

2003
Resolução 2.842/01
Resolução 2.972/02
Carta Aberta, 21/1/2003

3,25
4,0
8,5

1,25-5,25
1,5-6,5
-

9,30

2004
Resolução 2.972/02
Resolução 3.108/03
Carta Aberta, 21/1/2003

3,75
5,5
5,5

1,25-6,25
3-8
-

7,6

2005 Resolução 3.108/03 4,5 2-7 5,69
2006 Resolução 3.210/04 4,5 2,5-6,5 3,14
2007 Resolução 3.291/05 4,5 2,5-6,5 4,46
2008 Resolução 3.378/06 4,5 2,5-6,5 5,90
2009 Resolução 3.463/07 4,5 2,5-6,5 4,31
2010 Resolução 3.584/08 4,5 2,5-6,5 5,91
2011 Resolução 3.748/09 4,5 2,5-6,5 6,5
2012 Resolução 3.880/10 4,5 2,5-6,5 5,84
2013 Resolução 3.991/11 4,5 2,5-6,5 5,91
2014 Resolução 4.095/12 4,5 2,5-6,5 6,41
2015 Resolução 4.237/13 4,5 2,5-6,5 10,67
2016 Resolução 4.345/14 4,5 2,5-6,5 6,29
2017 Resolução 4.419/15 4,5 3,0-6,0 2,95

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.

Apesar de não ser o foco deste trabalho, discute-se muito sobre as implicações que a
escolha dos parâmetros tratados acima tem sobre a maleabilidade do RMI, em especial,
nas economias emergentes. Farhi (2007) argumenta a favor da flexibilização do RMI
de modo que o próprio sistema inclua mecanismos para absorção de possíveis choques
exógenos. Nesse ponto, a vantagem da flexibilidade, em detrimento da rigidez, está na
diminuição das volatilidades da taxa de juros e do produto, que na prática representa
menor custo social em termos de operacionalização em face de uma inflação menos
controlada.

Como efeito, a performance do RMI se deve, parcialmente, ao grau de tolerância
com a inflação, isto é, o quão preocupada com a estabilidade de preços está a autori-
dade monetária. Em linhas gerais, os bancos centrais com maior grau de independência
apresentam tendência de aversão à inflação. Ao passo que aqueles que levam em conta
outras variáveis macroeconômicas na gestão conjectural da política monetária, nota-
damente a taxa de desemprego, tendem a suportar pressões inflacionárias com maior
comedimento.
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2.2 Pressupostos Teóricos

Fruto de aprimoramentos pensados para o Novo Consenso Macroeconômico (NCM),
o RMI surge como alternativa a outros arranjos de política monetária que alçaram fra-
casso em seus objetivos. Em particular, a segunda metade do século XX foi marcada
pela predominância de regras monetárias como parte integrante dos regimes macroe-
conômicos de diversos países. A forte presença de regras monetárias, principalmente nas
décadas de 1970 e 1980, foi influência do entusiasmo da corrente monetarista dominante
à época.

O objetivo dessas políticas era estabelecer metas para o crescimento dos agregados
monetários, portanto, reduzir o poder discricionário de emissão monetária do governo
ou do banco central. Sem vislumbrar controle direto do nível de preços, a estratégia de
moderar o crescimento dos agregados monetários resultou em uma alta volatilidade da
taxa de juros de curto prazo, ao passo que não alcançou inflação baixa e estável.

Sem deixar de lado a necessidade de moderar a discricionariedade da política mone-
tária, o NCM “estabelece que uma taxa de inflação baixa e estável é condição sine qua
non para o crescimento de longo prazo e que não há um trade off no longo prazo entre
inflação e desemprego” (Carvalho et al., 2015, p. 149). Assim sendo, este Consenso or-
ganiza de modo prático os avanços recentes do estudo da macroeconomia e estabelece a
política monetária como agente protagonista do regime macroeconômico, estabelecendo
às políticas fiscal e cambial papel secundário.

Nomeadamente, o NCM se ergue sob as hipóteses de expectativas racionais, taxa
natural de desemprego e neutralidade de longo prazo da moeda. Além disso, parte-se
do suposto de rigidez de preços em grau suficiente para atuação da demanda agre-
gada na determinação do produto no curto prazo. De modo sintético, o Regime de
Metas de Inflação resulta do Novo Consenso Macroeconômico, por sua vez, o NCM
tem como alicerce os pressupostos teóricos das correntes monetarista, novo-clássica e
novo-keynesiana (Carvalho et al., 2015).

Em face disso, o RMI foi pensado mediante a preocupação quanto à natureza infla-
cionária da política monetária, em razão da incapacidade da moeda de afetar variáveis
reais no longo prazo. Mais do que isso, nota-se a orientação explícita para o controle de
preços em detrimento do nível de emprego da economia. Em outras palavras, do ponto
de vista estrito dos pressupostos teóricos, inflação estável é a meta formal. Enquanto o
crescimento econômico assume papel secundário, uma vez que o alcance da estabilidade
de preços é condição suficiente para que a economia possa operar em pleno emprego.

No Brasil, a preocupação com a inconsistência temporal na condução da política mo-
netária é declaradamente contornada pela intenção do Banco Central do Brasil (BCB)
em não estabelecer metas para taxa câmbio ou crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB). Apesar dessas duas variáveis serem consideradas na “construção do cenário pros-
pectivo para a inflação”, não é de competência direta da política monetária alcançar
baixa volatilidade cambial e alto crescimento do produto8 (BCB, 2010, p. 6). Contudo,
é amparado certo grau de discricionariedade em momentos de choques exógenos, de

8Na outra ponta, por exemplo, a Austrália destoa do pressuposto teórico de que a inflação estabili-
zada é meta primária. Sendo assim, as diretrizes do Branco Central da Austrália estabelecem mandato
duplo, ou seja, o cumprimento tanto de meta para inflação como meta para flutuação do produto.
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modo a acomodá-los e suavizar as oscilações do nível de atividade econômica.
Finalmente, é vital pontuar que o sucesso do RMI como mecanismo de ancora-

gem das expectativas dos indivíduos depende fundamentalmente de dois aspectos de
responsabilidade institucional: credibilidade e reputação. Por sua vez, o alcance da
credibilidade e reputação somente é factível mediante uma boa comunicação entre a
autoridade monetária e os agentes privados, isto é, a existência de canais de transpa-
rência é condição necessária para credibilidade do RMI e, portanto, para construção
de uma reputação. Justifica-se, em vista disso, o esforço empírico em medir-se a cre-
dibilidade do sistema, questão que será definida e tratada com cuidado na próxima
seção.

3 CREDIBILIDADE
Da seção anterior, depreende-se que o regime de metas de inflação tem como pressu-

posto teórico central o argumento de superioridade das regras, de modo que controlar
o poder decisório dos formuladores de política econômica é o desejável. Nesse contexto,
Kydland e Prescoott (1977) mostraram que, mesmo quando o policymaker sabe os efei-
tos e a dimensão de seus atos, a liberdade de escolha do que se considera mais adequado
em face de determinada conjuntura não necessariamente leva ao melhor resultado pos-
sível.

Em termos modernos, as contribuições de Kydland e Prescott (1977) advogam para
a possibilidade, quando não do estabelecimento de regras, de inconsistência dinâmica
- situação em que a política monetária previamente anunciada não é seguida à risca
pelo banco central, uma vez que ele dispõe de margem de manobra e é constantemente
tentado a desviar do compromisso com o controle da inflação para alcançar um maior
crescimento econômico, mesmo que efêmero. Como resultado, tem-se como herança
uma tendência inflacionária crescente.

A possibilidade de inconsistência dinâmica, entretanto, não pode ser praticada sis-
tematicamente. Como argumentam Barro e Gordon (1983), os agentes privados pro-
cessam os incentivos por trás de uma política monetária que sofre de inconsistência
dinâmica e os canalizam na formação de suas expectativas. Consequentemente, espera-
se que essas expectativas estejam contaminadas por um viés inflacionário.

Nas discussões atuais, os trabalhos de Kydland e Prescott (1977) e de Barro e
Gordon (1983) servem de ponto de partida para a análise da política econômica em
torno da credibilidade. Não obstante, como Blinder (2000) analisa, não há consenso
quanto à definição exata de credibilidade, porém, explica que ela ocorre quando as
pessoas acreditam nas palavras do banco central. Nesse sentido, a credibilidade tem o
poder de influenciar o impacto da política monetária sobre as variáveis foward-looking,
tal como as expectativas quanto ao comportamento da inflação (Blinder, 2000).

Para de Mendonça (2004), a credibilidade da autoridade monetária vis-à-vis ao re-
gime de metas de inflação sucede a reputação. Ou seja, a política monetária será crível
aos olhos dos agentes privados quando houver a expectativa de que será respeitado
o compromisso, situação alcançada somente e previamente por uma boa reputação.
Portanto, se no passado a autoridade monetária se manteve fiel à política anunciada
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(reputação), espera-se que no futuro as metas continuem a ser perseguidas (credibili-
dade).

Por sua vez, este estudo analisa como o regime de metas de inflação (política não
discricionária) limita a ocorrência de inconsistência dinâmica. Mais do que isso, trata-se
de um esforço em medir a credibilidade do Banco Central do Brasil desde a adoção de
um novo arranjo institucional em 1999, a partir de dados de expectativas. Contudo,
busca-se analisar a credibilidade não somente em um ponto do tempo.

A percepção dos agentes econômicos quanto a condução da política monetária é
variante no tempo e os bancos centrais se envolvem em mecanismos variados de co-
municação com setor privado na operacionalização do regime de metas de inflação, de
modo que a credibilidade pode apresentar ganhos e perdas ao longo do tempo (Maris-
cal, Powell e Tavella, 2014). Posto isso, mais do que medir credibilidade, este trabalho
traça sua trajetória entre 2001 e 2017.

4 ANÁLISE EMPÍRICA

4.1 Metodologia

A metodologia econométrica explorada neste trabalho encontra inspiração na contri-
buição de Mariscal, Powell e Tavella (2014), os quais partem inicialmente da modelagem
desenvolvida por Huang and Trehan (2008).

A partir de dados para oito países da América Latina durante o período 2006 - 2012,
Mariscal, Powell e Tavella (2014) analisam intimamente a relação entre expectativas de
inflação e credibilidade a fim de estabelecer se o regime de metas de inflação é bem-
sucedido em cada um desses países. Baseado nesse entendimento, este trabalho pretende
oferecer uma nova interpretação a essa questão para o caso brasileiro, estendendo o
período de análise com dados de 2001 a 2017.

O intuito é estimar e avaliar a credibilidade do regime de metas de inflação como
diretriz de política monetária tendo como principal variável explicativa o mecanismo
expectacional dos agentes privados. Em outras palavras:9

Em um regime de metas de inflação crível, os agentes privados anteciparão
as medidas de política econômica tomadas pelo banco central para tentar
contornar os choques de inflação que podem ameaçar a meta. Se as expecta-
tivas estão bem ancoradas, mudanças na taxa de inflação atual deveriam ter
baixo impacto nas expectativas de inflação de médio prazo e o sistema pode
ser considerado de alta credibilidade. (Mariscal, Powell e Tavella, 2014, p.
10, tradução própria).

Para tanto, far-se-á uso de um modelo de séries temporais para mensuração do efeito
de choques na taxa de inflação atual sobre as expectativas de taxa de inflação futura,
controlando para as expectativas do período anterior de taxa de inflação futura:

9"In a credible inflation targeting regime, private analysts will anticipate the policy actions of cen-
tral banks in attempting to address shocks to inflation that might threaten an inflation target. If
inflation expectations are well anchored, changes in the actual inflation rate should have a low im-
pact on medium-term inflation expectations and the system might be considered to have high credibi-
lity"(Mariscal, Powell e Tavella, 2014, p. 10).
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Etπt+i = α + βπt + γEt−1πt+i + εt, (1)

em que o termo Etπt+i é as expectativas no período t para a taxa de inflação no período
t+i e πt é a taxa de inflação para o período t. A variável de controle Et−1πt+i é as
expectativas no período t−1 para a taxa de inflação no período t+i. Dessa forma, β é
o parâmetro de interesse, uma vez que a partir dele é possível perceber se um choque
na taxa de inflação atual tem pouco impacto sobre as expectativas de taxa de inflação
futura, isto é, se as expectativas de inflação são bem ancoradas e o esquema possui alto
grau de credibilidade.

Além disso, será estimada uma extensão modelo (2), da mesma forma proposta por
Mariscal, Powell e Tavella (2014), por sua vez controlando para desvios do centro da
meta de inflação. O propósito não é apenas mediar a relação entre credibilidade e
expectativas a partir de choques na taxa de inflação atual, mas também investigar o
custo, em termos de credibilidade, de desviar a taxa de inflação da meta:

Etπt+i = α + βπt + γEt−1πt+i + δMax[πt−1 − Tt−1, 1] + εt, (2)

em que o termo δ assume valor unitário quando a diferença entre a taxa de inflação e
a meta for menor que 1 e, caso contrário, assume o próprio valor da diferença. Dessa
forma, o objetivo é capturar o impacto adicional (se existente) sobre as expectativas
de inflação decorrente de oscilações aquém do centro da meta, controlando para as
expectativas no período t−1 para a taxa de inflação no período t+i.

4.2 Dados

Os dados coletados para estimação econométrica seguem as recomendações de Ma-
riscal, Powell e Tavella (2014), adequando-as para o caso brasileiro. Dessa forma,
seguindo o objetivo de estabelecer relações sobre a atuação da autoridade monetária ao
longo da construção de sua credibilidade, foram coletadas séries de inflação corrente,
expectativas de inflação e metas inflacionárias.

A base de dados contém 192 observações, abrangendo todo o período entre novembro
de 2001 e outubro de 2017, ou seja, desde os primeiros anos do regime de metas de
inflação até os dias mais atuais a elaboração deste trabalho. Observa-se um ganho
informacional em comparação a estimação de Mariscal, Powell e Tavella (2014), em que
a análise é limitada entre 2006 e 2012 devido à padronização característica de dados
de painel, uma vez que é necessário agregar séries desuniformes de diferentes bancos
centrais. Este trabalho, por sua vez, esgota as observações disponíveis.

Os dados de inflação corrente foram coletados do Sistema Nacional de Preços ao
Consumidor, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A série considera a inflação acumulada para os últimos 12 meses medida pelo IPCA,
calculada pela média e de periodicidade mensal. Ressalta-se que o IPCA é considerado
o índice oficial do governo para medição das metas inflacionarias e alcança 90% das
famílias brasileiras.

Para expectativas de inflação, a série foi construída a partir do Sistema Expectati-
vas de Mercado do Banco Central do Brasil. Segundo a autarquia, as informações são
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coletadas junto ao mercado de modo que as projeções são resultado das expectativas
consolidadas de bancos, gestoras de recursos, corretoras, consultorias e empresas do
setor real (BCB, 2016, p. 6-9). Em termos práticos, este trabalho considera as ex-
pectativas para a inflação acumulada nos próximos doze meses, calculadas pela média.
A periodicidade é mensal, de modo que foi coletada a última projeção disponível no
mês, isto é, a mais recente. Também do BCB foram reunidas as metas inflacionárias
dispostas nas resoluções do Conselho Monetário Nacional (COPOM)10.

4.3 Estimação e Resultado

A estimação está dividida em duas partes, correspondendo à duas estratégias eco-
nométricas diferentes. Inicialmente, os modelos (1) e (2) foram estimadas pelo método
de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Os resultados são reportados na tabela 3.

Tabela 1: Regressões do efeito do choque inflacionário sobre as expectativas

Fonte: Elaboração própria

Para primeira equação, encontra-se que o coeficiente beta tem baixa magnitude e,
por contrassenso, chama atenção seu valor negativo, -0.0321. Contudo, é importante
destacar sua insignificância estatística, ou seja, não é seguro afirmar qual o impacto do
choque inflacionário sobre as expectativas de inflação para os próximos 12 meses.

De outro modo, adicionando um controle para desvios em relação ao centro da meta
de inflação, os valores encontrados para equação (2) se mostram mais equilibrados e

10Em Carta Aberta ao Ministro da Fazenda, de 21/1/2003, o então presidente do BCB Henrique de
Campos Meirelles alterou a meta de inflação para o ano corrente de 2003 para 8,5%, sem intervalos.
Por se tratar de uma “meta ajustada”, sob a justificativa da inflação acumulada no ano de 2002 ter
alcançado 12,53%, para fins de mensuração da credibilidade que se propõe, este trabalho utiliza a
Resolução 2.972. Portanto, que a meta de inflação para 2003 foi 4,5% com intervalos de +/- 2,5%,
cocforme anunciado pelo COPOM em junho de 2002.
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sólidos. O coeficiente beta, 0.0915, aponta que choques na inflação corrente tem impacto
positivo sobre as expectativas de inflação. O resultado é significante ao nível de 5%.
Nota-se ainda que o coeficiente beta é relativamente pequeno (como se espera de um
regime de política monetária crível) quando comparado ao coeficiente gama, 0.956,
também estatisticamente significante.

Além disso, é importante notar que existe um custo, em termos de credibilidade,
de desviar a inflação efetiva da previamente estabelecida. Em outras palavras, pelo
coeficiente delta, -0.119, presume-se um comportamento adverso das expectativas de
inflação nos anos em que o IPCA se descola do centro da meta e ameaça o limite
superior ou inferior. É exatamente esse processo que desancora as expectativas e, então,
compromete a credibilidade do sistema de metas de inflação como um todo. O resultado
é significante ao nível de 1%

A importância da conivência estrita com a meta de inflação é reforçada ao se com-
parar os dois modelos: desvios em relação ao centro da meta de inflação importa para
explicar a credibilidade da atuação da autoridade monetária, no caso brasileiro. Entre-
tanto, vale reiterar que a credibilidade, por definição, é um processo ao longo de tempo.
Sendo assim, analisar a questão do regime de metas de inflação apenas com o auxílio
de regressões de MQO seria insuficiente.

Portanto, em um segundo momento, estimou-se as equações (1) e (2) a partir de
uma janela móvel (rolling moving time window) de trinta meses centrada no coeficiente
beta. Esse método se justifica a partir de introspecção: não há garantias de que o
parâmetro é constante. Pelo contrário, uma vez que a credibilidade do regime de metas
de inflação é construída, e portanto mutável, argumenta-se que o esperado é que β varie
ao longo do tempo. Mais do que isso, a janela móvel lança luz sobre a cronologia da
credibilidade (ou falta dela) em torno da autoridade monetária.

As figuras 1 e 2 plotam a evolução do coeficiente beta entre meados de 2004 e final de
2017. Quando não controlado para os desvios em relação ao centro meta, o coeficiente
beta oscila entre valores positivos e negativos. Ao se comparar o resultado da janela
móvel ao comportamento real da IPCA anual (figura 3), nota-se que o grande pico entre
2007 e 2010 coincide com os momentos de aceleração inflacionária, bem como se verifica
uma queda em 2009 (ano em que a inflação efetivamente caiu acompanhada dos efeitos
contracionistas da crise financeira de 2008 sobre o crescimento do PIB11).

Todavia, observa-se que o coeficiente tende a declinar, mesmo que não monotoni-
camente, no final do período e se estabelecer em torno da origem. Logo, mesmo com
a “anormalidade” encontrada no sinal do β em alguns períodos, é seguro afirmar que
a janela móvel para equação (1) captura uma tímida ancoragem das expectativas ao
longo da execução da política monetária.

Da figura 2, que representa ao longo do tempo resultados estatisticamente signifi-
cantes, depreende-se uma tendência mais clara do comportamento das expectativas de
inflação em resposta a choques, logo, reafirma importância do compromisso com o cen-
tro da meta. Em sintonia com a figura 3, o início da janela móvel captura o descontrole
inflacionário e as mudanças institucionais (tabela 2) dos primeiros anos de adoção do
regime de metas de inflação.

11Em 2009, a economia brasileira recuou -0,3% (Abreu, 2014).
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Figura 1: Janela móvel do efeito da inflação corrente sobre as expectativas (coeficientes beta)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.

Figura 2: Janela móvel do efeito da inflação corrente sobre as expectativas com desvio da
meta (coeficientes beta)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.
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Figura 3: Histórico de Metas para a Inflação no Brasil

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.

Além disso, em comparação com a figura 1, percebe-se um impacto consideravel-
mente menor no período 2007-2011, no qual a inflação ameaçou o teto de 6,5%. Em
seguida, os ânimos se acalmaram até o período recente, quando ocorre uma nova percep-
ção de descontrole. Em especial, nota-se uma deterioração das expectativas de inflação
nos anos 2014-2016, situação que só foi revertida a partir de 2017. No final da janela
móvel, o coeficiente beta se aproxima de zero.

Considerando tais colocações, o modelo (2) apresenta maior aderência com os cho-
ques no IPCA observados na narrativa da economia brasileira. Os desvios da inflação
corrente e seus efeitos capturados pela janela móvel lançam luz sobre relevância do cum-
primento do centro da meta de inflação, uma vez que a estabilidade das expectativas é
condição necessária para credibilidade da política monetária na figura do banco central.

Por fim, é válido advertir sobre o alcance dos dados utilizados na estimação eco-
nométrica e, consequentemente, sobre a leitura de seus resultados. Como explicado
anteriormente, este trabalho considera as expectativas para a taxa de inflação acumu-
lada nos próximos doze meses, calculadas pela média. Entretanto, o mais apropriado é
uma projeção de pelo menos 24 meses à frente.

Como justificativa, o uso de expectativas para os próximos 24 meses é mais preciso
para descontaminar o impacto de eventuais choques inflacionários sobre nível de preços
de curto prazo (Mariscal, Powell e Tavella, 2014). Ademais, projeções mais longas
encontram maior compatibilidade com as defasagens dos mecanismos de transmissão
da política monetária e, portanto, a atuação do policymaker em defesa da credibilidade é
fisgada pelos agentes econômicos quando da formação de suas expectativas. Entretanto,
não há dados oficiais de expectativas para a taxa de inflação 24 meses (ou mais) à
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frente para o Brasil, em especial, na periodicidade mensal necessária para metodologia
de janela móvel.

Portanto, faz-se oportuno o contínuo esforço de novos trabalhos na direção de cons-
truir uma série mensal de expectativas para a taxa de inflação de médio prazo. No
que lhe diz respeito, os resultados aqui discutidos são uma contribuição importante
para o entendimento do fenômeno da credibilidade segundo o regime de metas de infla-
ção, principalmente por analisar o caso brasileiro a partir de uma metodologia pouco
explorada para as economias latino-americanas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história recente da economia brasileira perpassou caminhos traumáticos de de-

sestabilização até a reforma monetária do Plano Real, a qual introduziu uma moeda
descontaminada e capaz de controlar (complementarmente a uma série de reformas
institucionais) a escalada dos preços. Da política de crawling peg ao uso de âncora
monetária, a ameaça inflacionária foi contida até a adoção do tripé macroeconômico.
Nesse contexto, a opção pelo regime de metas inflação representou um marco instituci-
onal importante na busca prioritária pela estabilidade de preços, ao passo que introduz
mecanismos de comunicação e transparência entre a autoridade monetária e os agentes
econômicos.

Foi exatamente esse o ponto de investigação deste estudo, mensurar a percepção de
confiança no tocante ao regime de metas de inflação na figura do banco central e verificar
se, desde sua adoção em 1999, houve ganhos de credibilidade. Para essa abordagem, foi
aplicado um modelo de séries temporais para estimação do efeito de choques na taxa
de inflação atual sobre as expectativas de taxa de inflação futura, controlando para as
expectativas do período anterior de taxa de inflação futura.

Ignorando a possibilidade de desvios em relação ao centro da meta de inflação, os
resultados encontrados foram estatisticamente insignificantes. Logo, não foi encontrado
impacto desestabilizador do choque inflacionário sobre as expectativas de inflação para
os próximos 12 meses (tabela 3). Tampouco, a estimação a partir da janela móvel
indicou uma absoluta ancoragem das expectativas. Contudo, observou-se que a resposta
ao choque inflacionário tende a declinar ao longo do tempo e se estabelecer em torno
da origem (figura 1).

Chamam atenção os resultados (estatisticamente significantes) da regressão que in-
clui um controle para desvios em relação ao centro da meta de inflação. Confirmou-se
que choques na inflação corrente tem impacto positivo sobre as expectativas de inflação.
Além disso, o impacto é relativamente pequeno, como se espera de uma política mone-
tária crível. Quanto à trajetória da credibilidade (figura 2), a janela móvel apresentou
maior aderência com os choques no IPCA observados na narrativa da brasileira (figura
3). Notou-se uma tendência mais clara do comportamento das expectativas e uma an-
coragem mais robusta em comparação com o primeiro caso (exclusão do controle para
desvios em relação ao centro da meta de inflação).

As contribuições deste estudo evidenciam a importância do centro da meta na con-
dução do regime de metas de inflação para o Brasil, de modo que a busca pela credibili-
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dade deve constantemente reafirmar o compromisso estrito com a estabilidade de preços
que justificou sua implementação. Aparentemente, essa a postura adotada pelo Banco
Central do Brasil ao ineditamente estabelecer limites superior e inferior de 1,5%12 para
a meta de inflação de 2017, os menores da história.

12Resolução No 4.419, de 25/06/2015
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1 INTRODUÇÃO
O tráfico de escravos para a América, assim como a composição da população de

cativos africanos em território americano, foi marcado por uma maioria absoluta do
número de homens em relação ao número de mulheres. Observa-se que mais de 60% da
tripulação dos navios negreiros era composta por homens.

Mas por que havia essa diferença?
A explicação mais antiga para esse fato é a suposição de que os traficantes com-

pravam mais homens que mulheres no mercado africano porque os plantadores deman-
davam mais homens para os trabalhos arduamente braçais na lavoura. Ou seja, os
produtores pagariam mais para comprar escravos do sexo masculino e os traficantes
se orientavam a partir dessa preferência; (ver Eltis e Engerman (1992)). Desse modo,
isso justificaria o fato de que quase dois terços dos cativos transportados para o Novo
Mundo serem homens. Claramente esse argumento se relaciona a ideia da existência de
uma preferência do lado da demanda.

Ademais, há também uma mais recente explicação para essa diferença numérica
na composição de escravos: relacionada ao lado da oferta. O papel desempenhado
pela mulher na escravidão dentro da África (a qual precedeu a nossa por mais de um
milênio) era maior e mais importante em termos de horas de trabalho (VERSIANI e
VERGOLINO, 2016), o que gerava maior demanda por escravas da África e tornava
o preço delas mais elevado em relação ao de cativos do sexo masculino. Lovejoy e
Richardson (1995), assim como diversos outros pesquisadores, comprovam tal teoria.
Dessa forma, os traficantes estariam inclinados a levar escravos homens, a alternativa
mais barata – Luna e H.S. Klein (2009).

Como citado imediatamente acima, há um consenso sobre o impacto da oferta na
composição de gênero do tráfico de escravos. No entanto, não há concordância quanto
aos impactos do lado da demanda nessa determinação. O próprio Herbert Klein, por
exemplo, afirma que não havia qualquer preferencia dos senhores de engenho ou ca-
feicultores, uma vez que tanto mulheres quantos os homens (em termos gerais) eram
utilizados nas mesmas atividades, mesmo em lavouras e plantações. Assim, a composi-
ção diferente do plantel era resultado do que os traficantes vendiam: mais homens que
mulheres. Uma evidência empírica sustentada pelo autor em African Slavery in Latin
America and the Caribbean é que, ao comparar os preços de escravos para trabalho não
qualificado, a diferença do preço de um cativo do sexo masculino e de uma escrava era
muito pequena – cerca de 10-20%. Além disso, apenas podia ser observada na faixa de
idade mais produtiva - que não é especificada pelo autor (KLEIN, 1986).

No entanto, no já citado livro, Versiani e Vergolino indicam uma importante influên-
cia do lado da demanda na composição de homens e mulheres no tráfico transatlântico:
para diferentes atividades havia diferentes proporções entre escravos e escravas (VER-
SIANI e VERGOLINO, 2016). Ou seja, dependendo da atividade, havia mais interesse
em utilizar mão-de-obra masculina ou feminina.

Ao analisar inventários pernambucanos por categoria de atividade e olhando somente
para os escravos nascidos no Brasil (já que nessa categoria há a mesma proporção de
homens e de mulheres) os autores perceberam que para atividades rurais havia a pre-
ferência pelo uso de força de trabalho masculina, enquanto para atividades domésticas
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predominavam o uso de escravas. A explicação para a maior intensidade na utilização
de cativos homens no meio rural está na demanda por força, enquanto as escravas dessa
categoria se encarregavam de tarefas menos exigentes em termos de exigência física.
Por outro lado, o uso mais frequente de cativos do sexo feminino nas atividades domés-
ticas esteve muito ligado a uma questão cultural conservadora da época: o ambiente
doméstico era mais feminino, no qual as sinhás passavam a maior parte do tempo em
casa. Assim, era mais apropriada a presença de escravas no convívio doméstico com as
sinhás do que, obviamente, a de escravos homens.

Claramente, tanto a preferência no meio rural por homens quanto à preferência
doméstica por mulheres evidenciam que a demanda era importante determinante da
compra de escravos no tráfico. Desse modo, dado que a quantidade de escravos no meio
rural era maior em relação ao meio urbano é natural pensar que se demandavam mais
escravos homens do que mulheres, o que, em ultima instância, provavelmente gerou o
maior fluxo transatlântico cativos homens (sem ignorar o lado da oferta, claro).

Portanto, o propósito do artigo é aprofundar essa análise sobre mulheres escravas
nessa mesma amostra de cerca de 4.000 inventários elaborada por J.O. Vergolino e
Flávio Versiani onde há dado para mais de 9.000 escravas. Mais especificamente, a
ideia é examinar:

- Proporção de mulheres e homens na atividade rural, distinguindo trabalho não
qualificado e qualificado. O mesmo também será feito para a escravidão doméstica
qualificada e não qualificada.

- Comparação de preços, por faixa etária em cada tipo de tipo de escravidão.
- Análise da distribuição dos gêneros na escravidão de ganho.

2 OS GÊNEROS NAS DIFERENTES FORMAS DE
ESCRAVIDÃO

Como abordado na introdução, os dados foram retirados da amostra de inventários
elaborada por J.O. Vergolino e Flávio Versiani. Nessa amostra, há dados para quase
22 mil escravos de pernambuco, ao longo de quase todo o século XIX.

No entanto, como o objetivo do artigo é fazer uma análise relacionando o tipo de
trabalho e a distribuição por sexos dentro do mesmo plantel de escravos, foi selecionado
a sub-amostra dos 4703 escravos para os quais existem os dados e a descrição da função
desempenhada. Essa será a amostra utilizada em todo o artigo.

Tabela 1: Amostra total utilizada

Total de escravos Homens Mulheres

4073 (100%) 2732 (58,1%) 1971 (41,9%)

Fonte: Elaboração Própria

É importante ressaltar que, como os dados foram retirados da mesma amostra de
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inventários utilizada por Versiani e Vergolino (2016, p.293), ao longo de todo o texto
será utilizada uma metodologia semelhante a esse.

A partir desse ponto, para facilitar o entendimento do trabalho, o artigo será dividido
em duas partes. A primeira se refere à escravidão rural e a segunda, à escravidão
doméstica. Em ambos os casos, será feito uma análise rápida da distribuição de escravos
por sexo tanto para o trabalho não qualificado quanto para o trabalho qualificado.

Tabela 2: Homens e Mulheres na Escravidão Rural

Homens Mulheres Total
Atividade rural 1244 (69%) 562 (31%) 1806 (100%)
não qualificada
Atividade rural 275 (97,8%) 6 (2,1%) 281 (100%)
qualificada

Fonte: Elaboração Própria

A partir do nosso subconjunto dos dados de mais de 4000 escravos, e usando uma
metodologia baseada naquela usada pelos autores acima foram filtrados os códigos para
separar os escravos por ofício. Ou seja, dentro do trabalho rural não qualificado, foram
englobados os ofícios descritos como serviço de enxada, serviço de campo e rótulos
análogos.

De fato, o trabalho não qualificado do campo se relaciona com as atividades manuais
mais intensivas em esforço em especial nos engenhos, como tradicionalmente é descrito.

Assim, para essa divisão, havia 1806 escravos presentes nos inventários, dos quais
69% eram do sexo masculino. Essa observação é importantíssima, pois é um forte
indicativo de que para o serviço braçal e intensivo no campo havia uma preferência dos
senhores por mão-de-obra masculina, uma vez que esse número se encontra bem acima
da proporção dos sexos da amostra total (58% de homens contra 42% de mulheres).

Por outro lado, o trabalho rural qualificado se refere às tarefas mais intensivas em
habilidade, nas quais os escravos precisavam mais que o uso da sua força para realizá-las.
Em um engenho, por exemplo, o ofício de Destilador é considerado como qualificado,
uma vez que é preciso conhecimento e habilidade para executar a tarefa de destilar a
cana-de-açúcar.

Desse modo, os seguintes ofícios descritos nos inventários foram englobados nessa
categoria: Carreiro, Caldeireiro, Cargueiro, Destilador, Feitor, Ferrador, Mestre de Açú-
car, Purgador, Serviço da Moenda, Tacheiro, Vaqueiro, e outras definições semelhantes.

Do número total, é notável que quase todos os cativos empregados nesses serviços
são homens. A resposta para isso é que os homens na sociedade escrava ocupavam
posições mais elevadas, em uma espécie de hierarquia. Novamente, isso é uma clara
evidência de que os senhores de escravos não eram indiferentes a empregar homens ou
mulheres para uma mesma atividade.

Portanto, para a escravidão rural, os resultados obtidos parecem ir ao encontro
da visão mais antiga em que havia uma preferência por sexo dos escravos por parte
dos senhores de engenho. Mais a frente, serão comparados os preços entre homens e
mulheres de modo a dar maior força argumentativa a essa afirmação.
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Tabela 3: Homens e Mulheres na Escravidão Doméstica

Homens Mulheres Total
Atividade doméstica 444 (30,4%) 1014 (69,54%) 1458 (100%)
não qualificada
Atividade doméstica 37 (11,4%) 288 (88,6%) 325 (100%)
qualificada

Fonte: Elaboração Própria

O trabalho doméstico sem qualificação se refere a tarefas que não requerem ne-
cessariamente uma especialização do escravo. Esse subconjunto engloba as atividades
descritas de modo geral como Serviço de Casa nos inventários, ou as quais possuem um
rótulo semelhante.

Por outro lado, as atividades domésticas qualificadas se referem àquelas as quais
o escravo cumpria uma função determinada e que precisava de certa habilidade para
desenvolvê-la. O serviço de costureira ou mesmo de cozinheira são exemplos que se
encaixam nessa categoria. As atividades mencionadas nos inventários englobadas nessa
categoria foram: Camareiro, Copeiro, Costureira, Cozinheiro, Engomadeira, Fiandeira,
Lavadeira, Mucama, Rendeira, além de, claro, nomes análogos de cada um desses ofícios.

Observe como o cenário quase se inverte em relação ao trabalho escravo no campo:
no ambiente doméstico, tanto para trabalho qualificado quanto para o trabalho não
qualificado a predominância de mulheres é evidente. A partir desse fato, dado que não
há qualquer evidência de diferença entre homens e mulheres quanto à capacidade de
desenvolver as tarefas domésticas, por que havia uma predominância feminina nesses
ofícios?

Versiani e Vergolino (2016) respondem essa pergunta argumentando que, para os
padrões da época, se julgava mais adequado manter escravas dentro da residência do
que cativos do sexo masculino, uma vez que as sinhás raramente saiam de casa. Desse
modo, seria mais adequado no meio doméstico manter um ambiente de convivência
feminino, entre as sinhás e as escravas, do que permitir o convívio daquelas com homens.

O fato de os donos de escravos optarem por escravas na escravidão doméstica é outra
evidência fundamental de que a demanda importava na composição dos gêneros tanto
no tráfico quanto no plantel. Se havia essa preferência por mulheres para o trabalho
doméstico, significa que a demanda influenciava na compra de escravos e em última
instância, no tráfico.

Portanto, ao juntar a análise feita para a escravidão rural e para a escravidão domés-
tica, percebe-se que a composição por gênero para cada tipo de trabalho varia muito.
Novamente, tal fato evidencia que, para os diferentes ofícios, existia uma diferente de-
manda para homens e mulheres.

Os resultados encontrados até então, enfraquecem a ideia dos autores que negam
a influência da demanda na composição por gênero do tráfico e dos plantéis. Caso
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não houvesse impacto da demanda, seria plausível que a distribuição dos sexos para
as diferentes atividades fosse a mesma. Isto é, seja para escravidão rural seja para
a escravidão doméstica (para as atividades não qualificadas ou qualificadas também)
a proporção de homens e mulheres não deveria variar em relação à proporção total
– devendo, para cada caso, seguir um padrão próximo de 58% de homens e 42% de
mulheres.

3 COMPARAÇÃO DE PREÇOS
Nessa seção do artigo, serão comparados os preços entre cativos dos sexos feminino

e masculino, por faixa etária. A análise será feita, primeiramente para o trabalho rural
não qualificado e, posteriormente, para o trabalho doméstico sem qualificação. Devido
à quantidade muito pequena de dados encontrados para a análise da escravidão rural e
doméstica qualificada, uma análise seria viesada e, portanto, não foi feita.

Para fazer a comparação, foi selecionado o período de 1860-1885, de modo a tentar
evitar distorções de preços muito grandes devido ao comportamento da inflação no
século XIX, o qual é desconhecido. Desse modo, um intervalo de 25 anos parece plausível
para minimizar esse efeito.

Além disso, esse período representa a fase final da escravidão. Portanto, o ato Bill
Aberdeen (1845) e a Lei Eusébio de Queiróz (1850) já haviam sido promulgados pela
Inglaterra e Brasil respectivamente, que significaram o fim do tráfico transatlântico de
escravos para as terras brasileiras. Portanto, para esse intervalo de tempo, a maior
parte dos escravos já era nascida no País.

De fato, dos 8093 escravos presentes nos inventários para esse período, apenas 604
foram registrados como vindos da África. Com isso, devido à probabilidade igual de
nascimento de meninos e meninas, a escolha desse período minimiza as discrepâncias
entre a quantidade de homens e mulheres (50,9% x 49,1%, respectivamente).

Ademais, foram selecionados os seguintes intervalos de idade:

De 0 a 15 anos, que representa o período de nascimento até o início da fase mais
produtiva.

De 16 a 35 anos, a qual é a fase mais produtiva da mão-de-obra escrava.

De 36 a 50 anos, período de declínio em termos de força e produtividade da mão-
de-obra.

Mais de 50 anos: fase no qual se considera os cativos em idade bem avançada.

Os números entre parênteses representam a quantidade de observações.
É fácil observar que, comparando por faixa etária, o preço dos cativos do sexo

masculino é sempre bem mais alto que o do sexo feminino. Por que essa diferença?
Provavelmente de novo a resposta se encontra no fato de que a demanda por homens
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Tabela 4: Preços dos escravos para trabalho rural não qualificado por sexo, 1860-1885

Faixa Etária Homens Mulheres

0 a 15 anos 725,9 (41) 533,3 (26)

16 a 35 anos 911,2 (248) 757,8 (112)

36 a 50 anos 670,3 (202) 485,3 (93)

Mais de 50 anos 266,1 (95) 205,938 (32)

Fonte: Elaboração Própria

era maior para a atividade rural, uma vez que exigia mais força física e resistência.
Ademais, devido a Lei do Ventre livre, em 1871, houve um aumento geral da demanda
por cativos do sexo masculino.

No entanto, apesar deda evidência parecer forte, não é possível concluir por completo
essa afirmação. Para isso, teríamos que afirmar que a oferta de homens e mulheres era
a mesma e que, além disso, haveria um só mercado para cativos de gêneros diferentes.
A primeira afirmação parece ser verdadeira para o período. Dos mais de 8000 escravos
que possuem dados para esse período, a divisão era quase meio a meio, como dito antes.

Por outro lado, como cita o Projeto, mesmo entre os trabalhadores não qualificados
da roça, havia diferenças nas funções exercidas por homens e mulheres, mesmo que a
denominação presente nos inventários seja Serviço de Enxada para ambos: as mulheres
tendiam a se ocupar de ofícios que demandavam menos força. Além disso, muitas
mulheres eram compradas por sua função reprodutiva. Esses fatores significam que
talvez o mercado para escravos homens e escravas mulheres não possa ser analisado
como um só nesse ponto.

Tabela 5: Preços dos escravos para trabalho doméstico sem qualificação por sexo, 1860-1885

Faixa Etária Homens Mulheres

0 a 15 anos 660,2 (52) 658,5 (96)

16 a 35 anos 883(125) 773,8 (319)

36 a 50 anos 667 (56) 576,6 (196)

Mais de 50 anos 274,5 (20) 293,2 (44)

Fonte: Elaboração Própria
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O resultado da comparação de preços encontrado para o trabalho doméstico não
qualificado é diferente do que se esperava. Os homens, no caso, aparecem com o preço
mais elevado, mesmo na faixa etária mais produtiva. Apesar de causar estranhamento
a princípio, esses valores acabam por reforçar a ideia que o mercado para escravos e
escravas não deve ser analisado como um só.

4 ESCRAVIDÃO DE GANHO
Por fim, uma rápida última análise do artigo se centra na escravidão de ganho.
De forma geral, escravos de ganho eram aqueles os quais ofereciam serviços ou bens

a terceiros e passavam parte da quantia para seu senhor. Vendedores, escravos que
realizavam o transporte de carga ou mesmo aqueles que fabricavam algum utensílio,
são exemplos que se encaixam na escravidão de ganho. Nos inventários presentes,
os serviços descritos como Ganhador ou Vendedeira (e nomes similares) se referem à
escravidão de ganho.

Na amostra obtida, foram encontrados 208 escravos designados nessa forma de escra-
vidão. Novamente, assim como na escravidão rural, o maior percentual dessa quantidade
se refere aos homens. Esse grupo representa 71,1% do subconjunto.

Ao que parece, as mulheres, em minoria trabalhavam como vendedeiras, ao passo que
os homens se encarregavam de tarefas mais pesadas, como o transporte de mercadorias
e cargas, e daí, talvez a explicação para essa diferença.

5 CONCLUSÃO
Pelo desenvolvimento do artigo, evidencia-se que a demanda por escravos exerceu

papel fundamental na composição por gênero do tráfico, o que parece claro em especial
se analisarmos cada forma de escravidão em particular. Assim, os resultados encontra-
dos nessa análise dão sustentabilidade adicional à explicação mais antiga da composição
diferente dos sexos no tráfico transatlântico.

Obviamente, o fato da demanda ter sido importante para tal, de nenhum modo
invalida a ideia de que a oferta diferente de homens e mulheres contribuiu para o
desequilíbrio, a qual é um consenso. O texto apenas indica que ambos esses fatores
atuaram em conjunto.

Quanto à comparação via preços, os resultados encontrados não foram satisfatórios,
pelo menos no período de tempo escolhido. No entanto, disso podemos tirar uma ob-
servação importante: parece ser mais apropriado olhar para o mercado de cativos como
um mercado diferente para cada sexo, cada qual com sua oferta e demanda específica.
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1 INTRODUÇÃO
Países em desenvolvimento passam por grandes entraves no serviço público, que

geralmente é ineficiente e de extensão muito grande (RAMA, 1999). Muitos estudos
quantificam e explicitam essa ineficiência em análises empíricas que comprovam ga-
nhos de eficiência após privatizações e também demonstram a relação negativa entre
burocracia e crescimento econômico (RAMA, 1997; GOLDSMITH, 1999).

Na linguagem econômica, dizemos que em uma situação de ineficiência do setor
público o benefício marginal social do serviço público é menor que o custo marginal
da produção pública, ou seja, S ′ < CMg. De maneira geral, especialmente os países
subdesenvolvidos se encontram em uma situação subótima com o benefício marginal
abaixo do custo marginal, cabendo aplicar mecanismos para solucionar esse problema
(RAMA, 1999). Processos de privatização e de mecanismo de fiscalização do servidor
público são algumas maneiras que buscam combater tal ineficiência. O processo de
demissão voluntária é outro meio que objetiva tornar o serviço público mais eficiente;
ficou em pauta recentemente com a proposta no governo Temer e será o tema principal
deste artigo. Do ponto de vista político, o programa de demissão voluntária (PDV)
pode ser mais viável tendo em vista a impopularidade de outras medidas tais como as
privatizações e a possibilidade de corrupção ao implementar medidas de fiscalização no
setor público, pois o fiscal da atividade pública poderia favorecer alguns trabalhadores
e receber propina.

A objetivo principal da demissão voluntária é eliminar os trabalhadores que são
improdutivos e redundantes. Para tanto, é oferecido algum tipo de transferência do
governo para que o servidor seja retirado, sendo que ele não é obrigado a se demitir.
Todavia, há um problema de seleção adversa neste processo, visto que o PDV pode levar
à saída dos trabalhadores mais eficientes, que apresentam maior custo de oportunidade
no setor privado, gerando uma "fuga de cérebros"e levando a uma maior ineficiência
do setor público. Desse modo, o problema de assimetria informacional quanto ao custo
marginal de produção do trabalhador e também de seu custo de oportunidade pode
tornar o PDV ineficiente no sentido de Pareto. Outrossim, a elevada remuneração do
setor público brasileiro pode levar a um menor alcance do programa de demissão vo-
luntária, como se faz notar na proposta do Temer a qual, até o período de escrita desse
artigo (dezembro de 2017), teve um alcance muito menor que o planejado e desejado,
como foi escrito na reportagem do jornal O Globo: “Dos 5 mil desligamentos previstos
no PDV dos servidores federais, houve apenas 76 pedidos". Ademais, é necessário ter
uma remuneração que seja eficiente para o trabalhador no sentido que compense ade-
quadamente a retirada do servidor público. Caso o Estado fornecer uma transferência
baixa para o servidor, possivelmente os trabalhadores voltarão ao serviço público e se-
rão recontratados, o que seria ineficiente para o governo. Se a transferência for muito
alta, o Estado não cumprirá com a eficiência e não poderá sanar problemas de ordem
fiscal.

Desse modo, é necessária uma análise cautelosa desse processo cabendo fazer uma
análise para diferentes tipos de trabalhadores. A partir dessa especificação de diferentes
tipos de trabalhadores, é possível analisar equilíbrios de Nash Bayesianos em um mo-
delo de jogo para o Processo de Demissão Voluntária. Também é factível colocar outras
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extensões com grau de aversão ao risco e modelar o poder de barganha dos servidores
públicos, os quais geralmente têm bastante influência e poder no processo decisório.
Ademais, o governo conta notadamente com um jogo de reputação, e no caso de des-
cumprir algumas medidas previstas no PDV, pode prejudicar por muitos períodos a
adesão de servidores públicos. Tal medida de reputação é bastante significante para o
Brasil e será discutido neste artigo.

Do ponto de vista econômico, a processo de demissão voluntária será vantajoso
quando diminuir o custo marginal dos servidores públicos sem comprometer de ma-
neira muito significativa o benefício marginal social, de maneira que não basta analisar
o programa apenas pelo ponto de vista financeiro, comparando o valor que foi poupado
pelo Estado em termos dos trabalhadores demitidos, mas deve-se atentar ao processo
alocativo resultante e no seu impacto no produto marginal social em comparação com
o custo da produção (RAMA, 1999). Existem variadas modalidades de demissão vo-
luntária, algumas consistindo tão somente na redução da jornada de trabalho com uma
contrapartida financeira. Há também medidas como cursos profissionalizantes ou re-
dução de impostos para os servidores que optarem por sair do serviço público. Apesar
dessas formas de PDV serem comuns, para a simplificação do modelo que será exposto
na sessão 3 o PDV consistirá apenas em transferências monetárias.

2 O BRASIL E O PROCESSO DE EFICIÊNCIA NO
SETOR PÚBLICO

No Brasil, os programas de demissão voluntária foram implementados especialmente
a partir da década de 90 a nível municipal, estatal e federal. Nessa análise de contexto
histórico, consideraremos as propostas de PDV a nível federal. O primeiro programa
nacional de demissão voluntária em âmbito federal foi feito no governo FHC, dentro de
um projeto maior denominado de "Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado",
o qual objetivava diminuir o gasto público e aumentar a eficiência no setor público
(GILL e CARNEIRO, 1997).

2.1 Governo FHC

A estabilização dos preços por meio do Plano Real foi mantida especialmente pela
relação cambial com o dólar que foi mantida artificialmente valorizada por um tempo su-
ficiente para amenizar a memória inflacionária dos agentes. Para tanto, o país precisou
utilizar muitas reservas internacionais e até recorer ao Fundo Monetário Internacional
(FMI) em 1998 e 2001 para pegar empréstimo devido à diminuição severa das reser-
vas internacionais. Desse modo, o FMI com o pacote de austeridade sugeriu ao país
que adotasse medidas para diminuir o setor público, o qual representava e ainda repre-
senta um gasto significativo no orçamento público. Os programas de PDV no governo
FHC, porém, não podem ser justicados apenas numa perspectiva de necessidade para
com o FMI,mas como o resultado de um processo de modernização da economia brasi-
leira a partir de sua estabilização macroeconômica com o Plano Real (GIAMBIAGI e
VILLELA, 2005).
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2.1.1 1996

Em 1996 foi implementado pela primeira vez no país o PDV a nível federal,que foi
lançado em 21 de novembro de 1996 e foi fechado em dezembro no dia 18 com 9499
voluntários (GILL e CARNEIRO,1997) através das medidas provisórias 1527 e 1530 .
A expectativa do governo era de que 30000 servidores públicos aderissem no programa.
No entanto, alguns fatores como a estabilidade do servidor, ganhos salariais ao decorrer
da carreira e baixo custo de oportunidade no setor privado são algumas explicações
para essa adesão menor do que a prevista pelo governo.

As regras adotadas pela MP discriminavam os servidores públicos especialmente pelo
tempo que o servidor tinha até a data da exoneração de tempo de serviço na União.
Para o servidor que contasse até 14 anos de trabalho, teria direito a "indenização de
uma remuneração por ano de efetivo exercício", para os que aderissem ao programa nos
primeiros 5 dias do programa, teriam um acréscimo de 25% na indenização e os que
aderissem entre o décimo-sexto e vigésimo dia do PDV, teriam direito a um acréscimo
de 5%

Para o servidor que contasse com mais de 14 anos e até 24 anos de trabalho no
serviço público era indenizado com uma remuneração por ano até o décimo-quarto ano,
além disso teria os mesmos acréscimos em relação a data de adesão ao programa como
especificado anteriormente.

E, finalmente, para os trabalhadores que tivessem mais de 24 anos de exercício
da atividade pública, obteriam uma remuneração por ano de exercício até o décimo-
quarto ano e uma indenização de 1,5 vezes a remuneração entre o décimo-quinto até
vigésimo quarto ano e os mesmos acréscimos supracitados em relação à data de adesão
ao programa.

2.1.2 1999

Em 1999 com a MP1917 algumas modificações foram feitas no PDV’s.Alguns cargos
passaram a não poder participar do programa, geralmente os de Ensino Superior e com
grande importância estratégica para o país, quais sejam: "Advogado da União, Procu-
rador da Fazenda Nacional e Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União; Procu-
rador Autárquico, Advogado e Assistente Jurídico dos órgãos de execução ou vinculados
à Advocacia-Geral da União; Defensor Público da União; Diplomata; Delegado de Po-
lícia Federal, Perito Criminal Federal, Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia
Federal, Papiloscopista, Policial Federal e Policial Rodoviário Federal; e Auditor-Fiscal
da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social e Fiscal do Trabalho", como
consta na MP1917.

Outros cargos passaram a ter limite máximo de adesão ao PDV, como analista de
finanças e controle e analista de orçamento. Demais restrições foram utilizadas no PDV,
ao qual passou a ter mais robustez. Ademais, foram feitas medidas para redução da
jornada de trabalho com remuneração proporcional, de oito horas diárias para seis ou
quatro horas diárias. Neste programa houve cerva de 5 mil adesões ao plano. Tais
restrições ao PDV são medidas para evitar a seleção adversa que comumente acontece
em PDV, restrigindo os profissionais de categorias bastante concorridas, que geralmente
possuem alto grau de classificação.
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2.2 Governo Temer

No governo Temer, a partir da MP 792, com uma proposta de desligamento volun-
tário (PDV) a discussão do PDV voltou a ficar em pauta. Tal processo também conta
com a redução proporcional da jornada com remuneração proporcional e, assim como
está escrito na medida provisória, "a indenização corresponde a um inteiro e vinte e
cinco centésimos da remuneração mensal por ano de efetivo exercício na administração
pública federal direta, autárquica ou fundacional", ou seja, 125 % da remuneração do
trabalhador multiplicado pela quantidade de anos que ele trabalhou efetivamente.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Carneiro & Gill, 1997

O artigo analiza diversos Programas de Demissão Voluntária realizados durante o
período do governo do Fernando Henrique Cardoso seja na área federal ou regional.
Não há um desenvolvimento de um modelo microeconômico no paper, porém há uma
análise descritiva e econométrica dos PDV’s e as principais críticas quanto a esses
programas foram que há pouca ou nenhuma pressão pra que os empregados participem
do programa e a transferência monetária do governo é considerada ineficiente.

3.2 Laffont & Jeon, 1999

O artigo apresenta um programa de demissão voluntária composto por um menu que
apresenta um par de probabilidade p do trabalhador ser demitido e uma transferência
monetária t a qual o trabalhador ganharia caso fosse demitido. Há uma separação entre
trabalhadores do tipo eficiente de acordo com o custo de produção de cada indivíduo.
Apesar de ser um trabalho muito relevante na área, é de difícil implementação, o que o
leva a ter mais importância teórica do que prática (DIAZ).

3.3 Delfgaauw & Dur, 2008

Os autores neste trabalho apresentam um modelo para o setor público de maneira
geral, não apenas para programas de PDV. São descritos 3 tipos de trabalhadores ,os
quais podem ser dedicados (dedicated), preguiçosos (lazy) ou regulares(regular). No
primeiro caso, possuem paixão pelo setor público, no segundo caso têm custo de produ-
ção alto e por fim, os trabalhadores regulares são idênticos aos trabalhadores dedicados,
porém não possuem vocação à área pública. O modelo a ser desenvolvido utiliza espe-
cialmente o arcabouço teórico desse artigo, porém acrescenta um tipo de trabalhador,
o do tipo que tem paixão ao setor privado. Ademais, a quantidade é normalizada para
1 no modelo a ser desenvolvido neste trabalho, porém no paper de Delfgaauw & Dur
(2008), a quantidade é colocada como função do esforço do trabalhador e não sofre
nenhum tipo de normalização.
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4 MODELAGEM

4.1 Descrição do jogo

Para podermos analisar um mecanismo eficiente de demissão voluntária, vamos con-
siderar um modelo para o PDV no qual consiste em benefícios que o Estado proporciona
ao servidor público para que em contrapartida ele saia do Estado. Tais benefícios serão
exprimidos pela variável t , que indica a transferência monetária do governo.

A distribuição de trabalho entre o setor público e privado não é feita ao acaso, pois
fatores econômicos notadamente influenciam nesta decisão, como por exemplo a auto
seleção dos trabalhadores devido à produtividade deles (Roy, 1951) e por meio das
preferências dos indivíduos, se preferem atuar pelo Estado, se valoram um espaço de
trabalho mais competitivo, ou se apresentam um custo de oportunidade de trabalhar
alto (cuidar da família ou tratar algum problema de saúde), o que leva à uma preferên-
cia maior por não-trabalhar (DELFGAAUW, DUR, 2008). Comumente, os modelos de
trabalho neoclássicos realizam a modelagem de trabalho por uma função de utilidade
trabalho-lazer, porém a análise a ser feita neste trabalho é essencialmente entre a com-
paração de utilidade antes e após o programa de demissão voluntária. Algebricamente,
temos que a utilidade de quem não aceita o PDV é UP e quem aceita o PDV terá uti-
lidade de UM . Deste modo, a utilidade do salário não será esmiuçada e servirá apenas
como método comparativo (JEON e LAFFONT, 1999).

A estrutura de jogo a ser usada é de um jogo sequencial com quatro tipos de trabalha-
dores: dedicados ao setor público (dP ), dedicados ao setor privado (dM ), regulares (r)
e improdutivos (i) seguindo a metodologia de Delfgaauw e Dur(2008), porém acrescen-
tando o tipo de trabalhador que é dedicado à inciativa privada. Há uma probabilidade
γ de ser do tipo dP ,τ de ser do tipo dM , φ de ser do tipo r e 1 − γ − τ − φ de ser do
tipo i. Os trabalhadores dedicados ao setor público possuem paixão pelo setor público,
de maneira que para esse tipo de trabalhador, o governo possui poder de monopsônio e
pode realizar “rent-extraction” caso puder discriminá-lo (DELFGAAUW, DUR, 2008).
Os trabalhadores dedicados ao setor privado possuem vocação ao setor privado e caso
as firmas puderem discriminá-lo, podem extrair renda informacional dele. Os trabalha-
dores regulares apresentam produtividade de um trabalhador médio e são indiferentes
entre o setor público e o setor privado, os improdutivos apresentam maior custo de
produção (θ) e pouco custo de oportunidade no setor privado, o qual será normalizado
para zero neste artigo. Algebricamente temos que o número de trabalhadores na econo-
mia N estão subdivididos no conjunto j de tipos de jogadores e j ∈ {dP , dM , r, i}. Tais
considerações quanto aos tipos de jogadores estão em conformidade com a literatura
sobre burocracia pública a qual atribui fatores não-monetários na escolha da profis-
são, confirmando a hipótese de alguma função relacionada à paixão e entusiasmo do
trabalhador pela profissão, ver mais em Prendergast, C. (2007).

O outro jogador será o governo, que será um agente maximizador de bem-estar
social. A literatura econômica apresenta abordagens alternativas para o governo, o
qual pode maximizar a utilidade do bem-estar social sujeito à restrição de equidade
(DIAMOND e MIRRLEES, 1971) e também minimizar o custo de produção pública
(DELFGAAUW, DUR, 2008). Uma possível extensão do trabalho seria considerar
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esses diferentes tipos de utilidades do governo. Este segundo jogador poderá ser de dois
tipos, terá probabilidade β de ser crível, ou seja, de cumprir as promessas do PDV e
probabilidade 1 − β de não ser crível. Em suma, o fator β representa a reputação do
governo no qual estará inserida nas crenças dos agentes.

Ademais, o jogo terá um fator cíclico relacionado ao hiato do desemprego (µ−µ∗), o
qual aumentará o custo de oportunidade de o trabalhador permanecer no setor público,
dado que µ representa a taxa de desemprego na Economia e µ∗ representa a taxa de
desemprego natural. A ideia de incluir um fator cíclico é de que um mecanismo de
PDV terá mais adesão em um período próximo de pleno emprego, no qual as pessoas
terão maior custo de oportunidade de estarem no setor público. A adesão da população
ao PDV é um fator importante para o jogo, uma vez que existe um custo político
em propor e implementar uma medida do PDV, que é o custo de oportunidade em
discutir e desenvolver uma política pública mais eficiente. Vamos assumir que há uma
quantidade de adesão (a) dos servidores públicos para que o programa seja feito, caso
a seja menor que a0, o programa não é implementado. A adesão será dada em função
do hiato do produto e da credibilidade do governo, além da proporção entre os tipos de
trabalhadores. A adesão mínima será aquela que iguala ao custo marginal político, ou
seja, que se iguala à eficiência de outra medida no sentido de maximizar a utilidade de
bem-estar do governo.

Consideraremos neste trabalho um jogo com informação imperfeita sobre o tipo
do trabalhador e o tipo de governo. Outrossim no jogo é considerado que existem
apenas dois setores na economia: o público e o privado. A produção pública não será
controlada pela quantidade produzida, a qual seria função do esforço : q(e) = e .No
entanto o esforço será normalizado para 1, assim como a quantidade, como é feito no
trabalho de Laffont-Jeon(1999), ou seja, consideramos que nem o esforço tampouco a
quantidade produzida no setor público são observáveis.

Desse modo, as diferenças entre os tipos de trabalhadores serão captadas pela função
de utilidade de cada um, a qual pode ser expressa na equação:

Uj = w − θjC(e) + σjV
P (e) + ψjV

M(e) (1)

De maneira que w representa o salário do trabalhador, θj é o parâmetro do custo de
produção do trabalhador, C(e) é uma função de custo do trabalhador a qual é convexa
e em função do esforço, V(e) é a função vocação, a qual é côncava e positiva para um
trabalhador do tipo dedicado. Para simplicação do problema consideraremos que

0 < θdP = θdM = θr < θi (2)

σdP > σdM = σr = σi = 0 (3)

ψdM > ψdP = ψr = ψi = 0 (4)

Considerando a normalização que o esforço e é igual a 1, e que C(1) = 1, V P (1) = 1
e V M(1) = 1, outra normalização que é feita sem perda de generalidade uma vez que o
esforço e a quantidade não são observáveis, assim podemos re-escrever a expressão de
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utilidade do trabalhador para:

Uj = w − θj + σj + ψj (5)

.
No setor público a remuneração do servidor será um valor fixo wP e no setor pri-

vado será em função da contribuição marginal do trabalhador. Neste caso, o esforço
do trabalhador e pode ser observado, o salário no setor privado terá notação wM . Nor-
malizando para zero o salário do trabalhador do tipo improdutivo e considerando que
o trabalhador do tipo dedicado ao setor privado se esforçará mais, teremos a seguinte
relação entre os salários na área privada:

wMdM > wMdP = wMr > wMi = 0 (6)

Caso a ≥ a0, o governo realiza a seguinte maximização para estabelecer o PDV ótimo:

W (q) = S(q)− (1 + µ)
∑

t+
∑

u (7)

S(q) representa o excedente social gerado pela provisão pública, o qual é uma função
positivamente relacionada com a quantidade q de bens públicos; µ é o preços-sombra
da transferência monetária t do governo e u representa a uilidade dos indivíduos. Con-
siderando que a quantidade q, será normalizada para 1, teremos a seguinte função para
o governo:

W (1) = S(1)− (1 + µ)
∑

t+
∑

u (8)

A árvore do jogo é:
N representa a Natureza, a qual atribuirá os tipos de trabalhadores T e do governo

G. Os trabalhadores podem aceitar ou não o PDV, tais ações estão representadas
respectivamente po A e R. A utilidade ddo trabalhador caso aceite A a proposta será
UM e caso rejeite terá utilidade do status-quo do setor público que será UP .

4.2 Resolução do jogo

O método de indução retroativa será utilizado para a resolução desse jogo. Os tra-
balhadores aceitam o PDV se Uj ≥ Uj.Deste modo há uma estratégia dominante para o
indivíduo do tipo i, que nunca aceita o PDV uma vez que wPi i− θi > p[−θi]. Portanto,
UM
i < UP

i .

Para o tipo dedicado do setor público, a ação será:

2. dP : A se [pwM + t− pθdP ]β ≥ wPd + σdP − θdP
2. dP : R se [pwM + t− pθdP ]β < wPd + σdP − θdP

Para o tipo dedicado do setor privado, a ação será:
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Modelo do PDV

Figura 1: Árvore do jogo

2. dM : A se [pwM + pφ) + t− pθdM ]β ≥ wPd − θdM
2. dM : R se [pwM + pφ) + t− pθdM ]β < wPd − θdM

E para o tipo regular, a ação será:

2.r: A se [pwM + t− pθr]β ≥ wPr − θr
2.r: R se [pwM + t− pθr]β < wPr − θr

Podemos notar pelos payoffs exibidos que os trabalhadores os quais apresentam maiores
chances de aceitar o PDV são os do tipo regular e do tipo dedicado ao serviço privado.
Deste modo, após um PDV, os tipos de trabalhadores dedicados ao serviço público e
improdutivos aumentariam relativamente.

Um hiato pequeno do produto pode influenciar sobremaneira a adesão desses tipos
de trabalhadores, os quais terão maior custo de oportunidade de estar no setor público,
que é o salário do setor privado. Ademais, a credibilidade do governo afeta a adesão, pois
faz parte das crenças dos agentes, que são sempre reajustadas a cada PDV realizado.

Ademais, para um governo que não tem credibilidade o payoff dos trabalhadores
aceitarem o programa de demissão voluntária diminui consideravelmente. Neste caso,
para quando a probabilidade 1 − θ do governo ser crível for baixa, é melhor que o
Governo não proponha o PDV.

O governo apresenta duas ações: P e N , propor ou não propor o PDV.

249



Laboratório de Economia: Monografias 2017

1.G: P se a ≥ a0
1.G: N se a < a0

Temos que a0 é a adesão mínima tal que iguala ao custo marginal político de imple-
mentar o PDV, a0 seria uma expectativa do governo em relação à adesão dos servidores
com base no hiato do desemprego e da credibilidade do governo e do PDV. Em outras
palavras, a partir de uma expectativa da adesão dos servidores, o governo opta por
propor o programa considerando o custo político do mesmo.

5 CONCLUSÃO
Com este modelo podemos chegar na conclusão que os trabalhadores do tipo regular

e dedicados ao setor privado são mais propensos a aceitar o PDV do que os outros
tipos (dedicado ao setor público e improdutivo). Ademais, no modelo apresentado os
trabalhadores do tipo i nunca aceitam o PDV. Deste modo, após um PDV o setor
público passa a concentrar trabalhadores do tipo dedicado ao setor público e do tipo
improdutivo em conformidade com o resultado do modelo de Delfgaauw, Josse e Dur,
Robert, ou seja, o setor público após processos de PDV passa a ter tipos de jogadores
mais díspares. No entanto, há que se ressaltar que as agências públicas são heterogêneas
entre si , de modo que uma extensão interessante para este trabalho seria de incluir
modelos de PDV para diferentes tipos de instituições públicas.

Podemos explicar a pouca adesão no PDV proposto no governo Temer por meio deste
modelo devido à situação de crise na Economia Brasileira com alto µ − µ∗ no período
de implementação do programa e pouca credibilidade do governo devido à baixa taxa
de aprovação do presidente (aprovação de 5% e reprovação de 71% segundo pesquisa
da Datafolha de novembro de 2017) e também devido à experiências passadas de PDV
no Brasil em que nem todas as promessas do pacote do PDV foram cumpridas. Vale
ressaltar que o conjunto informacional dos servidores públicos pode ser amplamente
viesado com os sites de sindicatos, os quais são os resultados principais oriundos de
pesquisas no Google após digitar "PDV"ou "demissão voluntária"na página inicial desse
site, o que se configura dentro da Economia Narrativa (SHILLER, 2017) na decisão de
optar pelo PDV. Deste modo, esse modelo sugere que a proposta de PDV não foi
satisfatória no sentido que teve baixa adesão, não compensando o custo político de sua
implementação.
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Resumo

O modelo de cidades monocêntricas elaborado por Muth (1969), Mills (1972) e Alonso
(1964) apresenta relações interessantes em questões de distribuição geoespacial de di-
versas variáveis, entre elas o preço de aluguéis, densidade populacional, renda e custo
do transporte. Neste trabalho é testado de que forma os padrões de tempo de desloca-
mento ao trabalho tem efeito sobre o rendimento do brasileiro entre os anos de 2011 e
2015, e tirou-se a conclusão que, no geral, há um aumento da renda com o aumento do
tempo de deslocamento no trânsito. Esta análise tem que ser, no entanto, conjugado
com a observação da distribuição dos padrões de tempo de locomoção para os diferentes
tipos de ocupação, e isto pode convergir a resultados que são previstos empiricamente
que os subúrbios brasileiros são, na verdade, áreas de baixa renda. A análise desagre-
gada de tempo de deslocamento e sexo também leva a resultados que não contradizem
a teoria existente, onde mulheres gastam menos tempo que homens deslocando-se para
o trabalho, e possuem renda menores que os homens.
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA
A economia urbana está preocupada com a compreensão das dinâmicas e o compor-

tamento de determinadas características socio-econômicas nas cidades, e assim utiliza-se
de dados regionais e demográficos para a formulação e elaboração de análises empíricas,
que tem o potencial de embasamento na criação de políticas públicas e em questões de
planejamento urbano. Entre as principais preocupações observam-se a determinação de
localização, moradia, determinação de preços de alugueis, distribuição de densidades
(populacional, de atividades e de estruturas), custo de transporte, sendo todas estas de
alguma forma vinculadas à renda das pessoas. Com isso, a modelagem de estruturas
espaciais urbanas é extensa no âmbito da economia urbana, destacando-se o modelo
de monocentricidade de Muth (1969), Mills (1972) e Alonso (1964), que proviu um
modelo de equilíbrio espacial urbano, o qual foi testado inúmeras vezes e em diferentes
momentos (McMillen(2007), Coulson(1991), Arribas-Bel & Sanz-Garcia (2014), Dewey
& Rojas (2007)).

É importante ter em conta que no modelo monocêntrico elabora-se a hipótese que
trabalhadores trabalham em locais próximos ao centro da cidade (Central Business
District). Em McMillen(2006) comprova-se empiricamente a relação positiva entre a
distância ao Central Business District(CBD) e a densidade populacional em diversas
regiões metropolitanas do mundo. Isto também é testado por O’Sullivan (2003), onde
mostram-se empiricamente algumas exceções, como nas cidades como Brasília, Cidade
do Cabo (África do Sul) e Moscou (Rússia), onde a relação entre distância ao CBD
e a densidade populacional é negativa. Estes resultados foram usados também pelo
urbanista Alain Bertaud em Bertaud(2017) para a sua análise sobre cidades utópicas,
associando a distribuição espacial destas cidades à sua fundação e a outras caracterís-
ticas históricas pertinentes, como a presença do socialismo.

O transporte particularmente está associado a fatores como congestionamento e
custos de oportunidade com custo de moradia, e na teoria do modelo monocêntrico tem-
se que custos de transporte são maiores em locais com maiores densidades populacionais,
devido aos maiores congestionamentos resultantes da concentração populacional. Não
obstante, são em locais com maiores custos de transportes que os custos de moradia
são inferiores, logo percebe-se que pode haver um equilíbrio espacial urbano para estes
fatores. Por isso, no modelo monocêntrico, onde todos os indivíduos escolhem um local
de residência dado os custos de moradia e a renda, a utilidade da escolha de moradia,
sujeita a uma restrição orçamentário que inclui o custo do transporte no seu cálculo,
infere-se ser constante para todos os indivíduos.

O equilíbrio do modelo monocêntrico dá-se pelo seguinte problema de maximização
de utilidade:

max
x,q,c

v(q, c)

s.a. p(x)q − c = y − tx
(1)

Onde a) p é o preço de serviços de moradia, b) q é a quantidade de consumo em serviços
de moradia, c) c são os gastos não associados a moradia, d) y é a renda individual, e)
t é o custo do transporte e f) x é a distância em milhas da moradia ao CBD.
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Para funções de utilidade bem comportadas, encontram-se os seguintes resultados:

a) Dado que a função de utilidade é derivável, a condição de equilíbrio seria tal que:

dp*(x)

dx
=
−t
q(x)

(2)

b) Para que u(q*(x), c*(x)) seja constante para todos os níveis de x, c*(x) e q*(x) não
podem ser ambos decrescentes.

c) Com tanto que a utilidade seja crescente com q, o equilíbrio p(x) torna-se decres-
cente com x e q(x) crescente em x.

O fato de p(x) ser decrescente com a distância ao CBD pode ser associado à ideia
que distâncias maiores também significam que a renda dos indivíduos diminuem com a
distância ao centro da cidade. Isto pode ser empiricamente testado, e é o que se tentará
fazer neste trabalho pela metodologia que será discutida na seção Metodologia. Mesmo
assim, a teoria é ambígua sobre a relação entre alugueis mais caros-salários maiores, já
que existe também o contrafactual que na verdade os mais ricos tendem a morar mais
nos subúrbios, o qual é compensado com custos maiores de transporte (Wheaton(2001)).
Para o estudo a ser realizado neste artigo, este último caso não é o que mais se adequa,
dado que no Brasil de forma geral os subúrbios ou regiões periféricas tendem a tornar-
se as áreas de renda baixa em comparação com o CBD correspondente da sua região
metropolitana (PASTERNAK, S. & BÓGUS, L. M., 2010).

Com o aprimoramento de pacotes estatísticos e de programas de processamento
geoespacial o modelo monocêntrico vem ultimamente sendo substituído por modelos
de cidades policêntricas, onde a região metropolitana possui diversos CBDs. Artigos
como os de Giuliano e Small (1991), Lin et. al (2016), McDonald(1989) e Veneri(2010)
fazem estudos empíricos com base à hipótese de regiões metropolitanas policêntricas.
Esta provêm da análise de descentralização do emprego nas cidades, o que reflete na
dinâmica de deslocamento ao trabalho e sobre outros padrões.

A análise dos custos do transporte podem gerar discussões interessantes quando
feito o estudo desagregado para sexo e raça. Crane e Takahashi (2009, apud Pereira e
Schwanen, 2013) mostram relações mais complexas para o estudo da dinâmica do des-
locamento ao trabalho desagregado em sexo e raça. Neste trabalho, tentará se observar
os efeitos interativos do transporte tanto com sexo e raça. Com tudo, o estudo desagre-
gado em sexo é muito mais corriqueiro na literatura em comparação com os estudos em
cima de raça, não somente no estudo da dinâmica do transporte/commuting ((Pereira
e Schwanen, 2003), (Turner e Niemeier, 1997), (Molina e Gimenez-Nadal, 2015), sendo
estes dois últimos focados na hipótese de responsabilidade domiciliar (HRH)), mas tam-
bém quando o efeito é observado diretamente no salário (Wheaton, 2001). A HRH é
um conceito que indica que as mulheres, devido à sua condição histórica de responsabi-
lidade doméstica, passam menos tempo deslocando-se para o trabalho comparado com

255



Laboratório de Economia: Monografias 2017

os homens, já que menos mulheres estão empregadas em comparação com os homens.
Gimenez e Nadal (2015) utilizam o método de máxima verossimilhança sobre dados da
Holanda e mostram que mulheres gastam menos tempo que os homens deslocando-se
para o trabalho.

O propósito deste trabalho é analisar econometricamente a dinâmica do transporte
(deslocamento trabalho-casa) a partir do seu efeito no rendimento dos indivíduos para
cada região brasileira e observar se existe qualquer efeito conjunto para sexo e para raça
entre os anos de 2011 e 2015. Os métodos utilizados para fazer isto será explicado com
maiores detalhes na próxima seção.

2 METODOLOGIA
A base de dados utilizada para a elaboração do trabalho foi construída a partir dos

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) anuais para pessoas de
2011 a 2015, o que rendeu um número de observações inicial interessante (mais de 1.8
milhões). Esta escolha influenciou no tipo de análise econométrica utilizada, o qual foi a
de mínimos quadrados ordinários agrupados (POLS), que ao contrário de regressões em
painel, o efeito do tempo é visto sobre coeficientes dummies nos anos. A impossibilidade
de criação de um painel, já que a PNAD de pessoas não realiza a pesquisa para as
mesmas pessoas em cada ano, limita o uso dos instrumentais econométricos disponíveis
para o estudo de análises de séries temporais, como as regressões de diferença em
diferença, efeitos fixos e efeitos aleatórios.

Não obstante a escolha das variáveis para a regressão sobre a renda individual dos
indivíduos é teoricamente sustentada, o que permite que não haja heterogeneidade sobre
variáveis não observadas e defina coeficientes da regressão como consistentes. A teoria
corriqueiramente inclui variáveis como sexo, tipo de ocupação, horas trabalhadas, idade
e educação, os quais foram todas incluídas no modelo. Para a desagregação regional
foram criadas dummies para cada região brasileira (Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e
Centro-Oeste), para educação considerou-se anos de estudo e para o deslocamento casa-
trabalho utilizou-se a variável da PNAD que indica o intervalo de tempo gasto por cada
indivíduo entre a sua residência e o trabalho. Esta variável é apresentada no Quadro 1:

Quadro 1: Variável tempo no trânsito

Valor Tempo
1 Menos que 30 minutos
3 Entre 30 minutos e 1 hora
5 Entre 1 hora e 2 horas
7 Mais que 2 horas

Logo, foi construída uma dummy para cada intervalo de tempo, o que aumentou
a quantidade de variáveis em 4. Além disso, na análise desagregada em sexo e raça,
multiplicam-se todas as dummies (sexo e raça) por cada uma das novas dummies de
deslocamento geradas, o que aumenta a quantidade de variáveis em oito. Porém, as
regressões tanto com interação para sexo como para raça são feitas separadamente,
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portanto cada uma das regressões não inclui todas as oito novas variáveis. Com respeito
a variável raça, gerou-se uma dummy de brancos e não-brancos ao invés de incluir todas
as raças disponíveis pela PNAD.

Para as ocupações, escolheram-se apenas as formais, isto é, foram excluídas todas
aquelas que não se encaixassem entre os seguintes tipo de ocupações: empregado com
carteira assinada, militar, funcionário público, trabalhador doméstico com carteira as-
sinada ou empregador. Outra restrição feita à base foi a de idade: só foram mantidas
na amostra os indivíduos que tivessem mais que 18 anos. Por último, observações sem
dados para o tempo de deslocamento e aqueles sem informação para a renda foram
obviamente excluídas.

Tabela 1: Dados econômicos nominais e demográficos médios (2011-2015)

2011 2012 2013 2014 2015
Rendimento individual 1650.639 1822.166 2003.387 2146.1 2273.365
Masculino .5729745 .5679699 .563138 .5595827 .5580113
Branco .5053236 .4909521 .4878179 .4761629 .4710224
Idade 36.45372 36.74345 36.97526 37.28839 37.96168
Educação 11.03062 11.20853 11.30997 11.3601 11.54705
Empregado carteira assinada .7558109 .7504773 .753539 .7565069 .747439
Militar .0053382 .0081071 .0076279 .0073998 .0077741
Funcionário Público .1466473 .1458869 .1426456 .1411896 .1480172
Trabalhador doméstico .04208 .0390415 .0404518 .0392366 .0405125
Empregador .0501236 .0564871 .0557357 .0556671 .0562572
Sul .2048873 .1968402 .2015961 .1991481 .1943813
Sudeste .3499782 .3590936 .3601884 .3563101 .3615672
Centro-Oeste .1254109 .1267812 .1206362 .1216724 .1228705
Norte .1089018 .1082566 .1120636 .1102155 .1113076
Nordeste .2108218 .2090285 .2055158 .2126538 .2098734
Observações 68750 72282 70924 74191 71262

Fonte: Elaboração própria a partir de dados anuais da PNAD 2011-2015
Isto dá um total de 357.409 observações para a realização do estudo.

O fato dos rendimentos serem nominais, ou seja, não tomarem em conta a inflação
ocorrida entre cada período, pode ter um efeito de sub ou sobre estimação nos coefici-
entes das variáveis. Por isso, para cada regressão feita, foram regredidos sobre 3 rendas
diferentes: a nominal disponibilizada pela PNAD e outras duas deflacionadas. Uma
dessas rendas reais foi construída a partir de deflatores elaborados pelo IPEADATA
a partir de dados do índice de preços do consumidor acumulado (IPCA) e outro foi
construído pelo próprio IPEADATA a partir do método de Corseuil e Foguel (2002), o
qual foi elaborado para o deflacionamento de rendas do PNAD, tendo em base o índice
nacional de preços ao consumidor (INPC). A tabela a seguir apresenta os rendimentos
reais médios e máximos, sendo que cada um dos primeiros 5 rendimentos foram defla-
cionados tomando em base o ano em parênteses, e a última série de rendimentos foi
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deflacionada a partir do método do IPEA mencionado anteriormente.

Tabela 2: Rendimentos médios deflacionados (2011-2015)
2011 2012 2013 2014 2015

Média Máximo Média Máximo Média Máximo Média Máximo Média Máximo
Renda deflacionada (2011)(*) 1650.639 150000 1730.744 332439.8 1797.561 143561.8 1803.911 277382.6 1745.215 153535.8
Renda deflacionada (2012)(*) 1737.829 157923.3 1822.166 350000 1892.512 151145 1899.198 292034.5 1837.401 161645.9
Renda deflacionada (2013)(*) 1839.642 167175.4 1928.919 370505.2 2003.387 160000 2010.464 309143.7 1945.047 171116.1
Renda deflacionada (2014)(*) 1963.753 178453.9 2059.053 395501.2 2138.545 170794.4 2146.1 330000 2076.269 182660.4
Renda deflacionada (2015)(*) 2150.168 195394.1 2254.515 433045.3 2341.552 187007.5 2349.825 361326.2 2273.365 200000
Renda deflacionada método IPEA(**) 1259.933 114495 1471.399 282625 1708.889 136480 1948.873 299673 2273.365 200000
Observações 68750 72282 70924 74191 71262

Fonte: Elaboração própria.
(*) Deflatores construídos a partir de dados do IPCA (disponibilizados pelo IPEADATA) de
setembro dos anos de 2011 a 2015. (**) Deflator disponibilizado no IPEADATA para cálculo
de rendimentos da PNAD, método de Corseuil e Foguel (2002).

3 RESULTADOS

3.1 Estatística descritiva

Antes de iniciar os devidos testes, é importante observar como se distribuem as fai-
xas de deslocamento para os tipos de ocupação. Isto será útil para as análises seguintes,
dado que podem-se associar as tendências dos tipos de ocupação aos níveis de renda.

Tabela 3: Tempo no trânsito por setor de trabalho (2011 a 2015)
Empregado carteira assinada Empregador Funcionário Público Militar Trabalhador Doméstico Total

Menos que 30min 154603 57.46% 16291 83.03% 37720 72.86% 1252 48.21% 7112 49.45% 216978 60.71%
Entre 30min e 1 hora 79103 29.40% 2499 12.74% 10290 19.88% 844 32.50% 4464 31.04% 97200 27.20%
Entre 1 e 2 horas 29957 11.13% 595 3.03% 3108 6.00% 418 16.10% 2352 16.35% 36430 10.19%
Mais que 2 horas 5379 2.00% 236 1.20% 649 1.25% 83 3.20% 454 3.16% 6801 1.90%
Total 269042 100.00% 19621 100.00% 51767 100.00% 2597 100.00% 14382 100.00% 357409 100.00%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNAD de 2011 a 2015.

A maior parte (75,28%) da amostra se encontra em “Empregados de carteira assi-
nada”, pelo que a suas proporções relativas de deslocamento se assemelham à proporção
geral. É possível ver que a proporção de indivíduos que demoram mais de 2 horas para
se deslocar ao trabalho é muito baixa, estando em maiores proporções para as ocupa-
ções de trabalhador doméstico e militar. As ocupações nas quais há uma proporção
muito elevada de indivíduos que demoram menos de 3o minutos para se deslocar para
o trabalho são os empregadores e os funcionários públicos. Estas ocupações possuem
padrões bem inferiores à média de deslocamento das demais ocupações, o que certa-
mente pode ser refletido na renda desses indivíduos. Isto será inferido mais adiante na
regressão principal do estudo.

Outra análise interessante refere-se a como a renda distribui-se sobre os padrões
de deslocamento nas regiões do Brasil. Considerando o estudo sobre a tendência da
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proporção de trabalhadores que duram mais de uma hora para chegar ao trabalho de
Pereira e Schwanen (2013, p.20-21), observou-se que houve um aumento de tempo de
deslocamento nas regiões metropolitanas no geral. Se replicou este mesmo estudo para
as regiões do Brasil, o que resultou nos seguintes resultados:

Figura 1: Proporção de viagens com mais de 1 hora de duração por decil de renda - Sudeste
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Figura 2: Proporção de viagens com mais de 1 hora de duração por decil de renda - Sul
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Figura 3: Proporção de viagens com mais de 1 hora de duração por decil de renda -
Nordeste
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Figura 4: Proporção de viagens com mais de 1 hora de duração por decil de renda - Norte
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Figura 5: Proporção de viagens com mais de 1 hora de duração por decil de renda -
Centro-Oeste
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Ao contrário da análise de regiões metropolitanas, as tendências não estão bem ex-
plícitas para todos os casos. A queda da proporção de indivíduos com deslocamento
superior a 1 hora com os decis de renda é apenas vista nas regiões sul e centro-oeste.
A região sudeste possui um padrão interessante, onde há primeiro um aumento da pro-
porção de indivíduos com padrões de deslocamento elevados com o aumento da renda,
e depois este padrão se reduz. Isto poderia ser explicado pela concentração de rendas
médias e altas nas regiões metropolitanas o que eleva as proporções nos decis de renda
médios. Além disso para a região sudeste, ao comparar com as regiões metropolitanas
na região sudeste (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo), é possível ver que apesar
de ser negativa, a proporção é muito inferior (o que explica que os padrões de tempo
de deslocamento elevado se concentram nas regiões metropolitanas.

Com respeito à diferença das tendências para cada ano, não é possível ver uma
tendência de aumento nem de redução na maioria dos casos, ao contrário do que foi
encontrado para as regiões metropolitanas. Não obstante, é possível ver que para a
região centro-oeste como um todo os decis mais elevados de renda sofreram um aumento
no tempo de deslocamento para o trabalho, e não apenas a sua região metropolitana
que foi analisada pelos autores (Distrito Federal).

3.2 Estatística analítica

O objetivo desta subseção é observar a evolução temporal do efeito do deslocamento
ao trabalho no rendimento individual do brasileiro. Como explicado anteriormente,
o método de regressão é o POLS ou mínimo quadrados ordinários agrupados, e este
método foi escolhido devido a estrutura da base de dados. Esta subseção, por sua vez,
está dividida em três partes: na primeira o POLS será feito sobre a totalidade da base,
na segunda será analisado o efeito conjunto do sexo com o deslocamento, e finalmente a
terceira parte tentará ver algum efeito conjunto com a raça. As regressões serão feitas
com 3 variáveis dependentes diferentes: rendimento individual (como foi obtido pela
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PNAD), rendimento deflacionado com base no ano 2015 e rendimento deflacionado pelo
método de Corseuil e Foguel (2002).

A interpretação dos coeficientes do POLS com interação devem ser feitas da seguinte
forma: sabendo que a renda y para o indivíduo i no período t em função das dummies
de transporte T2, T3, T4 (note que T1 não pode ser incluído) é dada pela seguinte
função de regressão populacional yit = β0 + α0MASCit + β1T2it + α1MASCitT2it +
...+ β3T4it +α3MASCitT4it + ..., sabe-se que isto equivale a yit = (β0 +α0MASCit) +
(β1+α1MASCit)T2it+ ...+(β4+α4MASCit)T4it+ ... o salário para homens tal que seu
tempo de locomoção é T2 é dado por (β0 + α0) + (β1 + α1)+ a interação de quaisquer
outros coeficientes da regressão pertinentes ao indivíduo i multiplicado pelos valores das
variáveis correspondentes. Analogamente, isso ocorre para homens para qualquer tempo
de locomoção, apenas mudando os betas interados. Para mulheres os alphas somem e
só permanece o β0 e o β correspondente ao seu tempo de transporte. Finalmente, para
a primeira faixa de tempo T1 apenas considera-se a constante e os outros coeficientes
correspondentes. (Wooldridge, 2009, p. 245)

Tabela 4: Regressões sem interação

Rendimento
Individual

Renda
Deflacionada (2015)

Renda Deflacionada
método IPEA

30min< t <1 hora 91.92*** 103.3*** 82.05***
(10.62) (12.21) (9.391)

1 hora < t < 2 horas 73.87*** 87.16*** 62.74***
(15.59) (17.91) (13.78)

> 2 horas 316.3*** 360.8*** 279.1***
(33.56) (38.55) (29.66)

Masculino 713.4*** 819.4*** 624.6***
(9.710) (11.15) (8.582)

Branco 411.9*** 472.2*** 361.2***
(9.902) (11.37) (8.752)

Militar 875.7*** 989.6*** 779.5***
(53.70) (61.69) (47.47)

Funcionário Público 899.5*** 1024.1*** 794.9***
(14.37) (16.50) (12.70)

Trabalhador doméstico 83.65*** 95.56*** 73.42***
(24.36) (27.99) (21.53)

Empregador 2806.6*** 3228.6*** 2452.3***
(20.84) (23.94) (18.42)

Sul 122.9*** 137.0*** 110.8***
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(17.86) (20.52) (15.79)

Sudeste 228.1*** 257.0*** 203.6***
(15.99) (18.37) (14.14)

Centro-Oeste 542.0*** 622.6*** 474.6***
(18.89) (21.70) (16.70)

Nordeste -109.9*** -123.7*** -98.30***
(16.94) (19.46) (14.97)

2012 108.7*** 31.94 156.6***
(14.45) (16.60) (12.77)

2013 272.7*** 99.11*** 379.1***
(14.53) (16.69) (12.84)

2014 398.7*** 88.05*** 604.6***
(14.38) (16.52) (12.71)

2015 459.6*** -64.81*** 871.1***
(14.55) (16.71) (12.86)

Observações 357409 357409 357409
R2 Ajustado 0.214 0.210 0.220
Erros padrões em parênteses
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Fonte: Elaboração própria. A constante e os coeficientes para idade, educação e horas traba-
lhadas foram omitidos porque não é o foco deste trabalho, além do que todos os coeficientes
estão de acordo com a teoria

A partir desta regressão global é possível inferir o seguinte: a) para os rendimentos
nominais e deflacionados pelo método do IPEA para a PNAD é possível ver um cresci-
mento da renda ao longo dos anos. Com a renda deflacionada na base em 2015 há um
decrescimento da renda real com o tempo a partir de 2014. b) A renda do nordestino
é inferior comparada com todas as outras regiões, e indivíduos na região centro-oeste
usufruem de rendas maiores, seguida de sudeste e depois do sul. c) A variável para
empregados com carteira assinada assinala a menor renda de todos as ocupações vis-
tas, já empregadores e funcionários públicos possuem maiores coeficientes para todos
as rendas. d) Homens e brancos ganham muito mais que mulheres e não-brancos, como
previsto pela teoria. e) Finalmente, é possível ver que renda maiores são alcançadas
quando o tempo gasto deslocando-se para o trabalho é superior a 2 horas, o que vai a
favor da teoria de monocentricidade, como acontece como grande parte dos subúrbios
americanos.

Este último resultado não é o esperado devido ao fato que áreas de baixa renda no
Brasil normalmente se dá na periferia das regiões metropolitanas brasileiras. Isto pode
ser efeito da abrangência da estatística, já que a amostra não inclui apenas regiões me-
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tropolitanas. Outra possível explicação da diferença importante entre os coeficientes de
transporte acima de 2 horas é a pequena quantidade de observações, como foi mostrado
anteriormente.

Se for considerado apenas os coeficientes para as faixas iniciais de deslocamento é
possível ver que existe, apesar de pequena, uma redução do salário entre a primeira e
a segunda faixa, o que é na verdade esperado da estatística. Não obstante, existe uma
probabilidade de 17,98% que ambos os coeficientes sejam iguais, logo não são diferentes
a um nível estatisticamente significante.

3.2.1 Modelo com interação deslocamento-sexo

Analisar o efeito conjunto do deslocamento com o sexo é teoricamente sustentado,
assim como visto nas seções anteriores. Apesar da hipótese de responsabilidade do-
miciliar ser difícil de ser testada diretamente (ao contrário da análise feita por Molina
e Gimenez-Nadal(2015)) dado os dados disponíveis pela PNAD, é possível ver se re-
almente as mulheres gastam menos tempo deslocando-se para o trabalho, o que está
associado à hipótese de responsabilidade domicilar. Além disso, outro objetivo da re-
alização desta nova regressão é observar se ainda persiste o aumento da renda com o
tempo de deslocamento, o que foi de encontro com o previsto. A limitação da análise
ser por regiões e não por regiões metropolitanas não foi eliminada.

Desta vez foram omitidas mais variáveis na tabela, porém não na regressão obvi-
amente. Isto se deve ao fato que o objetivo desta regressão é bem mais específica,
isto é, observar o efeito do sexo nas rendas. Apesar disso, as variáveis omitidas ainda
possuem coeficientes esperados, ou seja, a renda aumenta com o tempo e educação e
as horas trabalhadas, idade e educação possuem coeficientes positivos. A hierarquia
de rendas entre as regiões e os tipos de ocupação continuam iguais. Partindo para os
resultados: As variáveis interadas indicam que ser homem tem um efeito negativo na
renda ao aumentar a faixas de deslocamento, com exceção para faixas de deslocamento
acima de 2 horas, que não possui um coeficiente interado estatisticamente significante.
Não obstante, ao ser homem, ao comparar a renda na segunda faixa de deslocamento
com a terceira, obtem-se que realmente há uma diminuição da renda. Isto não ocorre,
no entanto, da primeira faixa para a segunda.

Tabela 5: Regressões com interação - sexo

Rendimento
Individual

Renda
Deflacionada (2015)

Renda Deflacionada
método IPEA

30min< t <1 hora 168.5*** 192.1*** 148.5***
(16.11) (18.51) (14.24)

1 hora < t < 2 horas 162.7*** 191.1*** 138.9***
(23.56) (27.06) (20.82)

> 2 horas 251.7*** 283.9*** 225.1***
(58.40) (67.08) (51.61)

Homem30min1h -134.5*** -155.8*** -116.6***
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(21.20) (24.35) (18.74)

Homem1h2h -157.3*** -184.0*** -134.9***
(31.07) (35.69) (27.46)

Homem>2h 87.01 103.9 72.45
(71.19) (81.77) (62.92)

Masculino 764.1*** 878.3*** 668.5***
(12.13) (13.94) (10.72)

Branco 411.8*** 472.1*** 361.2***
(9.901) (11.37) (8.751)

Militar 881.6*** 996.5*** 784.6***
(53.71) (61.70) (47.47)

Funcionário Público 901.8*** 1026.8*** 796.9***
(14.37) (16.50) (12.70)

Trabalhador doméstico 75.36** 85.93** 66.24**
(24.42) (28.06) (21.59)

Empregador 2802.1*** 3223.3*** 2448.3***
(20.85) (23.95) (18.43)

Observações 357409 357409 357409
R2 Ajustado 0.214 0.211 0.220
Erros padrões em parênteses
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

3.2.2 Modelo com interação deslocamento-raça

Para raça a regressão é análoga:

Ao contrário de sexo, o efeito de raça no padrão de deslocamento possui um efeito
praticamente nulo no rendimento do brasileiro. O único coeficiente estatisticamente
significante a 5% é a variável de raça interada com a segunda faixa de trânsito, e este
possui um coeficiente positivo, como é esperado. Os resultados são mais parecidos com
a primeira regressão: existe uma probabilidade de 22,8% do coeficiente da segunda faixa
e a terceira faixa serem iguais, então não são diferentes a um nível estatisticamente sig-
nificante. Para faixas de deslocamento acima de 2 horas a renda é muito superior. Isto
não é esperado, e pode ser explicado pelas mesmas explicações que foram dadas para a
primeira regressão.
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Tabela 6: Regressões com interação - raça

Rendimento individual Renda deflacionada (2015) Renda deflacionada método IPEA
30min< t <1 hora 69.99*** 80.74*** 60.82***

(14.48) (16.64) (12.80)

1 hora < t < 2 horas 63.77** 76.63** 53.18**
(20.51) (23.56) (18.12)

> 2 horas 291.8*** 332.3*** 257.7***
(44.05) (50.60) (38.93)

Branco30min1h 46.75* 48.10* 45.27*
(21.05) (24.18) (18.60)

Branco1h2h 20.66 21.57 19.51
(31.17) (35.80) (27.55)

Branco>2h 54.95 64.65 47.75
(67.70) (77.77) (59.84)

Branco 395.7*** 455.4*** 345.8***
(12.41) (14.26) (10.97)

Masculino 713.4*** 819.4*** 624.6***
(9.710) (11.15) (8.582)

Militar 875.7*** 989.7*** 779.6***
(53.71) (61.69) (47.47)

Funcionário Público 899.1*** 1023.7*** 794.6***
(14.37) (16.50) (12.70)

Trabalhador doméstico 84.02*** 95.95*** 73.76***
(24.36) (27.99) (21.53)

Empregador 2807.7*** 3229.7*** 2453.3***
(20.85) (23.95) (18.43)

Observações 357409 357409 357409
R2 Ajustado 0.214 0.210 0.220
Erros padrões em parênteses
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

4 CONCLUSÕES
A teoria de monocentricidade é ambígua ao se tratar de deslocamento ao trabalho,

já que a teoria convencional diz que maiores deslocamentos são compensados por maios
níveis de renda, ou seja, a distribuição geoespacial de renda indica que os mais ricos
se encontram nos subúrbios das cidades. Existe um grande arcabouço empírico que
contradiz esta ideia para o Brasil. A análise gráfica de deslocamento para os decis de
renda indicam que, na maior parte das vezes, os mais ricos estão incluídos nas faixas
de deslocamento inferiores comparado com os mais pobres. Além disso, as faixas de
deslocamento entre os tipos de ocupação mostram que há uma maior concentração de
faixas superiores de deslocamento ao trabalho entre as ocupações que tradicionalmente
pagam salários menores, como trabalho doméstico.

No que se diz respeito a relação deslocamento-sexo, é possível ver que ser homem
provoca uma redução na renda para todas as faixas de deslocamento, apesar de que
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homens ainda tem a renda muito superior à de mulheres. Mas o efeito interado nega-
tivo pode ser explicado pela quantidade reduzida de tempo de deslocamento entre as
mulheres, o que puxa para baixo o efeito do homem sobre a renda para todas as faixas
de tempo de deslocamento.

Finalmente, ao combinar a raça com os diferentes tempo de deslocamento, a maior
parte dos coeficientes interados não apresentam significância estatística, porém aqueles
coeficientes cuja significância pode ser observada possui o sinal esperado pela literatura.
No geral, pessoas brancas tem rendas maiores que não-brancos.
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CRESCIMENTO NATURAL DE
POPULAÇÕES ESCRAVAS NO

BRASIL NO SÉCULO XIX: A ZONA
DA MATA PERNAMBUCANA
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Resumo

Apesar de, via de regra, o crescimento natural das populações escravas ter sido
negativo durante a escravidão no Brasil, a literatura apresenta alguns casos de regiões
que em determinados períodos apresentaram reprodução positiva na população escrava.
Essas regiões possuíam fatores em comum, como uma economia voltada a atividades
não relacionadas à produção para a exportação.

Com objetivo de encontrar indícios de crescimento natural positivo da população
escrava também para regiões com atividades voltadas à exportação, como a Zona da
Mata Pernambucana, foram analisados dados de inventários post mortem, que susten-
tam a suspeita da possível exceção. .

Palavras-chave: Populações Escravas, Crescimento Natural Positivo, Inventários, Ati-
vidade Exportadora.
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1 INTRODUÇÃO
Em geral, o crescimento natural da população escrava brasileira foi negativo, uma

realidade contrastante com a dos escravos estadunidenses, que apresentaram um forte
crescimento natural desde o século XVII1 e excepcional nas primeiras décadas do século
XIX , essa discrepância levou a conclusões comparativas que não necessariamente eram
verdade.

Além disso, estudos demonstraram que provavelmente ocorreram exceções a esse
comportamento demográfico da população escrava brasileira. Em regiões específicas do
país, há indícios de crescimento positivo, geralmente regiões com uma característica em
comum: atividades produtivas que não estavam diretamente relacionadas à exportação.

Dados mais recentes, de inventários, possibilitam a análise das características de-
mográficas e da possibilidade de crescimento natural positivo também para regiões que
tinham atividade econômica destinada a exportação.

A partir dos dados sobre escravos dos inventários post mortem pernambucanos no
período 1800-18702 , foi feita uma análise em quais regiões há probabilidade de ter
havido crescimento natural positivo, por meio de indicadores como taxa de fecundidade,
proporção de crianças na população e razão de masculinidade.

São analisadas também as diferenças demográficas entre os plantéis com mais de 20
escravos e os que possuíam até 20 escravos. O período também foi dividido entre dois
subperíodos, de 1800 a 1850 e de 1851 a 1870, para verificar as diferenças entre eles.

Os dados da Zona da Mata (9513 escravos) são comparados aos do Agreste (3316
escravos), Recife (3464 escravos) e Sertão (1767 escravos), para analisar as diferentes
características demográficas entre períodos e plantéis de diferentes tamanhos, e se as
características da Zona da Mata são encontradas em outras regiões.

O trabalho está divido em cinco seções, além desta introdução. A segunda seção
expõe a visão tradicional sobre o crescimento natural da população escrava brasileira;
mostra como a descoberta de novos dados alterou as explicações sobre tais questões; e
faz uma revisão da literatura sobre outros trabalhos que evidenciam a possibilidade de
crescimento natural positivo em determinadas regiões e períodos durante a escravidão no
Brasil. A terceira seção desenvolve a análise dos dados obtidos a partir dos inventários
pernambucanos do século XIX, com comparações com os outros trabalhos da literatura,
comparações entre regiões, com foco na Zona da Mata Pernambucana, entre períodos
e entre plantéis de diferentes tamanhos. A quarta seção apresenta as conclusões das
análises e, por fim, na quinta estão as referências bibliográficas.

1Especificamente no período entre a cessação do tráfico africano (1807) e a abolição da escravidão
(1860).

2O período posterior não é incluído devido a Lei do Ventre Livre.
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2 Revisão de Literatura

2.1 Visão Tradicional x Dados Atuais

É facilmente observável, a partir de dados sobre a população escrava brasileira,
que sua taxa de crescimento era negativa: mortes superavam os nascimentos. Como
escreveu Celso Furtado, na Formação Econômica do Brasil:

O primeiro censo demográfico, realizado em 1872, indica que nesse ano exis-
tiam no Brasil aproximadamente 1,5 milhão de escravos. Tendo em conta
que o número de escravos, no começo do século, era de algo mais de um mi-
lhão, e que nos primeiros cinquentas anos do século XIX se importou muito
provavelmente mais de meio milhão, deduz-se que a taxa de mortalidade era
superior à de natalidade. (FURTADO, 1959, p. 117).

Sabe-se hoje que o desembarque de escravos da África, na primeira metade do século
XIX, foi de fato bem maior do que Furtado supunha: cerca de 2 milhões (VoyagesDa-
tabase, 2010) — o que reforçaria a conclusão de Furtado.

Por outro lado, sabe-se que a população escrava nos Estados Unidos mostrou um
crescimento expressivo, especialmente na primeira metade do século XIX: uma taxa
média de cerca de 2,4% ao ano, entre 1810 e 1860 (HAINES e STECKEL, 2000). A
comparação com o caso brasileiro deu origem a interpretações baseadas em diferenças
de tratamento e de condições de vida dos cativos, nos dois países.

Furtado, por exemplo, fala em “condições de vida extremamente precárias” dos es-
cravos brasileiros, em contraste com “condições de alimentação e de trabalho [...] re-
lativamente favoráveis”, no Sul dos Estados Unidos (FURTADO, 1959, p. 118-19).
Esse contraste estaria na origem da discrepância entre as taxas de mortalidade nas
populações escravas dos dois países. Uma alta mortalidade explicaria também o fato,
mencionado por alguns autores, de que os escravos no Brasil teriam um período muito
curto de atividade produtiva. O historiador Roberto Simonsen, por exemplo, supôs que
as circunstâncias que cercavam o trabalho escravo no Brasil provocariam um “desgaste
tal que limite a 7 anos a vida efetiva de um escravo”(Simonsen, 1977, p. 134). Stanley
Stein, em seu estudo sobre a cafeicultura no vale do Paraíba fluminense, mencionou
também que os escravos naquela região teriam uma vida útil de doze anos (STEIN,
1971). O historiador inglês C.R. Boxer, que estudou o ciclo do ouro no Brasil, ci-
tou igualmente informações no sentido de que os senhores de engenho na região não
esperavam dos escravos um período ativo de mais de doze anos (BOXER, 1962).

A forma de tratamento dos cativos no Brasil levaria também a uma baixa taxa de
natalidade da população escravizada, o que seria derivado de uma reduzida fecundidade
das escravas. A fecundidade baixa estaria associada às condições de vida e trabalho das
escravas, como mencionado por Boxer (ibid.). Os senhores de escravos no Brasil não
mostrariam interesse na reprodução da população escrava, e “simply did not take care
of their slaves well enough for them to reproduce [...]"(DEGLER, 1971, p. 69).

Investigações mais recentes vieram mostrar, no entanto, que várias dessas suposi-
ções anteriores eram incorretas. Em primeiro lugar, mostrou-se que a fecundidade das
escravas no Brasil, embora muito inferior à das escravas nos Estados Unidos, não podia
ser considerada baixa, sendo do mesmo nível — ou mesmo superior — à observada em
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países da Europa ocidental e setentrional, na segunda metade do século XIX. E, prova-
velmente, não muito inferior à da população livre brasileira, na mesma época (SLENES,
1976).

Segundo, a grande discrepância entre as taxas brutas de mortalidade 3 das popu-
lações escravas no Brasil e nos Estados Unidos tinha muito a ver com a mortalidade
infantil, bem maior no Brasil . Para os indivíduos que chegavam aos 10 anos de idade,
estimou-se que a expectativa de vida dos escravos era de 34 a 38 anos no Brasil, e 40
anos nos Estados Unidos (SLENES, 1976). O que mostra, aliás, que a suposição de uma
vida útil de sete a doze anos, apenas, para os escravos brasileiros (como nas citações
acima) não tem apoio em dados concretos.

Pode-se concluir, assim, que a diferença entre as taxas vitais das populações escra-
vizadas, no Brasil e nos Estados Unidos, era muito mais relacionada à fecundidade do
que à mortalidade. “It was primarily the differences in fertility levels which caused the
United States slave population to grow at a rapid rate, while the number of bondsmen
in Brazil declined.”(Slenes, 1976, p. 371). Como assinala esse autor, as taxas de fe-
cundidade foram tão altas na população escrava dos Estados Unidos que, ao que tudo
indica, os senhores de escravos nesse país procuraram deliberadamente criar condições
propícias para a reprodução de escravos.

Ou seja, há falhas graves ao comparar estatísticas demográficas da população es-
crava estadunidense com as de outros países. Quando as taxas de natalidade e morta-
lidade das populações escravas de cada país são comparadas com as da população livre
contemporânea do mesmo país, percebe-se que são muito similares, isso sugere que a
comparação entre as pessoas livres e escravas de um mesmo país seria mais adequada
que a entre fronteiras.

Sendo assim, o argumento anterior se enfraquece ao saber que apesar das taxas de
mortalidade das populações escravas brasileiras serem maiores que as dos Estados Uni-
dos, isso também era verdade para a população livre, ou seja, a taxa de mortalidade
dos brancos no Brasil também era maior que nos Estados Unidos. Essa relação tam-
bém se verifica para outros países. Além de comparações demográficas entre países,
a questão do crescimento natural dos escravos suscita outras perguntas. É previsível
que, independentemente das diferenças nas condições de tratamento, as taxas de mor-
talidade dos cativos tenham sido maiores que as das populações livres em quase todas
as áreas, mas e quanto às de natalidade e fertilidade? Diversos motivos podem ter
levado ao crescimento natural negativo concomitantemente a altas taxas de natalidade
e fertilidade (KLEIN e VINSON, 2015).

Havia predominância do sexo masculino no tráfico atlântico de escravos para o
Novo Mundo e, consequentemente, nas populações de escravos africanos na América.
A proporção de escravos do sexo masculino traficados para o Brasil, entre 1514 e
1866, para as viagens das quais se têm informação sobre composição de gênero, foi
de 66,2%4(VERSIANI e NOGUERÓL, 2016).

3A taxa bruta de mortalidade é a relação entre o número de óbitos num ano e a população total
média nesse ano. No caso, óbitos de escravos e população escravizada.

4A relação entre os sexos encontrada na população pode ser explicada como um resultado cumulativo
de condições advindas da oferta, pois devido à concorrência com o mercado interno, os traficantes
acabariam escolhendo a opção mais barata: os homens, e da demanda, que era influenciada pela
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Independentemente das causas, o fato é que como a maioria dos escravos importados
era do sexo masculino, o desequilíbrio foi transferido para toda a população. No século
XIX havia um grande desequilíbrio entre os sexos na população de escravos do Brasil.
A taxa bruta de natalidade5 ser inferior à taxa bruta de mortalidade não significa neces-
sariamente que a fertilidade6 intrínseca de uma população é baixa. Em circunstâncias
com tanto desequilíbrio, até mesmo se houver uma alta fertilidade intrínseca entre as
mulheres, a taxa de natalidade bruta será moderada ou baixa (SLENES, 1976).

Ou seja, mesmo sem grande discrepância de taxas de fecundidade entre escravas e
não escravas, a baixa proporção de mulheres na população escrava, resultante do dese-
quilíbrio proporcionado pelos desembarques do tráfico, em comparação a tal proporção
na população livre fazia com que a taxa de natalidade entre os escravos fosse mais baixa
(VERSIANI e NOGUERÓL, 2016).

A baixa porcentagem de mulheres trazidas, que em sua maioria já tinham passado
vários de seus anos férteis na África, teve grande influência sobre o declínio das po-
pulações escravas americanas, inclusive no Brasil. Um exemplo disso é o fato de tais
populações não conseguirem se reproduzir a níveis que nem mesmo a substituíssem, pois
deixaram para trás anos de potencial reprodução. Isso explica o tráfico para América
ininterrupto e que se intensificou nos séculos XVII e XIX. Inclusive, no século XIX, o
Brasil ainda era o país que absorvia a maior porcentagem de escravos dos que eram
trazidos ao Novo Mundo. Na década de 1840 o tráfico brasileiro ainda absorveu por
volta de 48.000 escravos anualmente.

Dados da Corte foram usados após a suspensão do tráfico para tentar calcular a
queda esperada no número de escravos nos próximos 30 anos no país. Os resultados
reforçaram a crença da época de que os níveis de fertilidade das escravas brasileiras
eram baixos ou moderados, porém, posteriormente, foi observada uma grande correla-
ção negativa, em nível provincial, entre a fertilidade das escravas e porcentagem dessa
população que residia em áreas urbanas. Assim, não coincidentemente a Corte tinha as
mais baixas taxas do país, pois era uma das áreas mais urbanizadas do Brasil (SLENES,
1976).

Através de dados obtidos por meio estabelecimento da Lei do Ventre Livre, em 1871,
que requeria que os senhores reportassem mortes e nascimentos ocorridos entre os es-
cravos, Slenes (1976) obteve estimativas sobre as taxas de fertilidade, para a maioria
das províncias, por município. O autor concluiu que as taxas de fertilidade das escravas
no Brasil eram abaixo das que prevaleciam em populações escravas de outras partes
América Latina ao final do século XIX e bem abaixo das encontradas para os Estados
Unidos, e provavelmente também baixas em relação a da população livre contemporâ-
nea, mas não eram tão baixas quanto se acreditou por muito tempo, eram similares as
encontradas em algumas regiões da Europa na década de 1870 (SLENES, 1976).

A partir da década de 1870, Motta (2012), ao analisar o tráfico interno de cativos em
regiões cafeeiras paulistas, observa um movimento de intensificação do tráfico interno,

alocação de escravos de cada sexo em diferentes tarefas. (VERSIANI e NOGUERÓL,2016)
5Taxa bruta de natalidade é o número de nascidos vivos em proporção a população total de uma

determinada área e em um determinado período de tempo.
6A taxa de fecundidade total é o número médio de filhos tidos pelas mulheres de uma população,

ao fim de seu período fértil.
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inter e intraprovincial, um cenário muito distinto dos anos de 1860, quando havia tráfico
moderado. A aceleração respondeu aos estímulos da lavoura cafeeira.

Estimativas obtidas por meio de inventários provenientes de Campinas apontam
uma situação de mortalidade extremamente alta entre os escravos brasileiros, maiores
que a dos escravos estadunidenses e de outros países, e provavelmente maiores que as
da população livre. Assim, conclui-se que, apesar das taxas de fertilidade serem mo-
deradamente altas, não eram suficientes para compensar as ainda mais altas taxas de
mortalidade, causando assim o crescimento natural negativo dos escravos e declínio da
população após o encerramento do tráfico. Esse declínio foi contornado com adição gra-
dual de trabalhadores livres e tráfico intra e interregional de escravos e futuramente com
a introdução de imigrantes na força de trabalho. Caso houvesse crescimento positivo da
população escrava, o que poderia tornar essas medidas não vantajosas economicamente,
possivelmente haveria uma maior resistência à abolição (SLENES, 1976).

A discrepância da fertilidade é maior que a da mortalidade em relação à população
livre no Brasil, que em combinação as mencionadas altas taxas de mortalidade pro-
duziam um notável resultado negativo. Tal visão não refuta a tradicional, mas indica
que algumas conclusões sobre o assunto precisam ser revistas, e apresenta uma nova
perspectiva em relação à contraposição no tratamento dado aos escravos no Brasil e nos
Estados Unidos. Apesar das taxas de mortalidade serem mais altas que para os escra-
vos estadunidenses, o maior desequilíbrio entre os sexos já explicaria essa discrepância
(SLENES, 1976).

2.2 Possibilidade de Crescimento Natural Positivo

Apesar de, agregadamente, não haver dúvidas sobre o crescimento natural negativo
da população escrava brasileira, há autores que encontraram evidências de crescimento
positivo em regiões específicas do país. Gutiérrez (1987) chama atenção para as par-
ticularidades da demografia do Paraná, onde fatores como um equilíbrio entre sexos
significativo, baixa idade mediana da população e elevada magnitude de crianças escra-
vas levaram a população escrava a apresentar certa similaridade à população livre. A
reprodução parece ter tido papel importante na formação de tal estrutura, peculiari-
dade que, segundo as informações acima, pode estar relacionada a um maior equilíbrio
na composição dos sexos. Esse equilíbrio foi favorecido pela estrutura econômica da
região, que girava em torno da agricultura e pecuária de pequena escala, que, apesar de
vender gado e mantimentos para as regiões vizinhas, não tinham ligações diretas com
as rotas metropolitanas de comércio.

O estudo feito por Gutiérrez (1987) é baseado em dados oriundos de antigos recense-
amentos mantidos no Arquivo do Estado de São Paulo, também conhecidos como Listas
Nominativas De Habitantes e de Mapas de Habitantes, que são os quadros-resumo da
população arrolada nas Listas. O autor, ao analisar dados de 1800 a 1830, pretende
verificar se houve crescimento vegetativo positivo dos escravos no estado.

As pirâmides de idade7 da população escrava do estado possuíam as bases largas,
principalmente nos anos iniciais da amostra, ou seja, tem o formato de um triângulo,

7Construções gráficas que mostram a estrutura etária, em faixas e dividida por gênero.
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que indica a existência de alta natalidade, alta mortalidade e baixa idade mediana da
população, e ressaltam ainda o equilíbrio de gêneros, por ter lados simétricos ao nível
de cada faixa etária.

A interpretação da pirâmide dos escravos é mais complexa por não ser uma popula-
ção fechada, deve-se ter em conta a influência do desequilíbrio de gêneros trazido pelo
tráfico africano nessa população, e também considerar as alforrias e o deslocamento de
cativos pelo tráfico interno. Mas mesmo ao ressaltar essa característica, o perfil das
pirâmides sugere a ocorrência de uma alta natalidade entre os escravos, pelo menos
no início do século XIX. A frequência de menores também é outro ponto que deve ser
destacado na população escrava do Paraná no período, a razão crianças/mulheres8 pode
ser usada como uma proxy para a fecundidade na falta de dados para um indicador
melhor. Na população escrava, em 1804, a razão é de 1030 crianças para 1000 mulheres
em idade fértil, não é muito diferente da encontrada na população livre, e em 1824 é
de 840 crianças a cada 1000 mulheres. É um expressivo percentual de menores, que
não parece ser explicado por maciça importação de crianças e sim por uma natalidade
elevada entre os cativos (GUTIÉRREZ, 1987).

Em suma, as evidências paranaenses apresentadas por Gutiérrez (1987) mostram que
características que foram obtidas a partir e populações escravas vinculadas à grande
lavoura e exportação, ou seja, típicas das fases de pico da economia de plantation, não
podem ser extrapoladas para toda a população escrava brasileira. O ritmo devastador
dos engenhos de açúcar influenciava na estrutura demográfica da população, por pro-
vocar altas taxas de mortalidade e impelir a continuidade do comércio negreiro, sendo
assim, possivelmente os diversos tipos de economia geraram estruturas demográficas
escravas diferentes (GUTIÉRREZ, 1987).

Em Paiva e Libby (1995) novamente é visto que o grau de ligação da economia das
regiões com o setor de exportação pode ser um fator que influenciou na demografia
escrava dessas regiões. Os autores defendem que em períodos e regiões diferentes,
várias populações escravas que produziam gêneros alimentícios, destinados ao consumo
interno, foram caracterizadas por famílias estáveis e pelo crescimento natural, conjugado
ou não à compra via tráfico. Para isso, usam dados da região que, após o ciclo aurífero,
foi a maior e mais expressiva região dedicada ao mercado interno, Minas Gerais.

Até o final de 1970 acreditava-se que as gerações escravas seguintes ao ciclo do ouro
em Minas Gerais tinham se reduzido gradualmente e servido como fonte de mão-de-
obra para a expansão da cafeicultura, devido à crença de que no século XIX a região
foi caracterizada por uma estagnação secular, porém estudos mais recentes sugeriram
que não houve a referida estagnação, e sim que a economia da região se orientou para
o mercado interno, fora da economia de plantation(PAIVA e LIBBY, 1995).

A partir do material censitário que se encontra no Acervo Público Mineiro, mais es-
pecificamente as listas nominativas distritais de 1831 e 1832 e em matrículas municipais

8Três relações são usualmente mencionadas como indicadores da possibilidade de reprodução natural
positiva: a proporção de crianças na população total; a proporção de mulheres em idade fértil (15 a
45 ou 15 a 49 anos) na população feminina; e o número de crianças em certa faixa etária (0 a 4 ou 0 a
9 anos) como proporção do número de mulheres em idade fértil. Estudos de demografia mostram que
essa última relação fornece uma aproximação razoável da taxa de fecundidade, quando esta não pode
ser medida diretamente.
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de 1873-1875, Paiva e Libby (1995) encontram uma presença significativa de escravos
africanos na população escrava, já que Minas constituía um dos mais importantes mer-
cados para os africanos recém-chegados, porém não eram distribuídos uniformemente
pelas regiões mineiras.

Também foi verificado um grande número de crianças de até 10 anos na população
escrava total, o que demonstra a importância da reprodução natural. As crianças não
apresentavam o desequilíbrio de sexos encontrado na população escrava adulta e mesmo
entre os adultos a população era mais equilibrada nesse sentido do que regiões carac-
terizadas pela agricultura de exportação. A razão crianças/mulheres para a população
escrava das regiões Oeste Mineiro/Paracatu era 894 crianças para cada 1000 mulheres.
Outro fator que pode influenciar os padrões de reprodução é o tamanho das posses,
segundo a literatura, posses médias e grandes seriam mais favoráveis à reprodução po-
sitiva, porém na região, a fragmentação promovida pela maior participação de pequenos
proprietários entre as décadas de 1930 e 1970 não pareceu desfavorecer a reprodução
natural da população escrava.

Apesar da interferência do tráfico negreiro do primeiro período, o que se quer des-
tacar é a capacidade da população escrava de reprodução natural na região, principal-
mente devido ao maior equilíbrio entre os sexos, que se destacou ainda mais após o
tráfico cessar. A pirâmide etária baseada nas matrículas de 1873-1875 tem característi-
cas semelhantes às descritas no trabalho anterior, o enorme grupo na faixa etária de 0
a 19 anos, dado que era composto exclusivamente por brasileiros, mostra a dominância
dos padrões de reprodução positiva após o término do tráfico negreiro internacional.
Dito isso, não surpreende saber que a maioria dos deputados mineiros votaram contra
a aprovação da Lei do Ventre Livre na Assembleia Imperial (PAIVA e LIBBY, 1995).

Falci e Marcondes (2006) apresentam dados que demonstram a possibilidade de re-
produção natural para o Piauí, na segunda metade do século XIX, que era também uma
região caracterizada por um sistema econômico e demográfico próprio no período, dife-
rente das regiões que realizavam atividades relacionadas ao setor exportador. Para isso
utilizam a Classificação dos Escravos Para Serem Libertados Pelo Fundo de Emancipa-
ção de Teresina (1875) e encontram proporção equilibrada de sexos, expressivas razões
crianças/mulheres, (762 a cada 1000) e grande proporção de crianças, que apontam que
o padrão de reprodução seria singular, e de acordo com a literatura, podem ressaltar
uma taxa positiva de crescimento natural da população cativa.

Bergad (2004), ao estudar Minas Gerais posteriormente, com dados de inventários
das propriedades de pessoas falecidas, documentos históricos nunca utilizados antes no
exame das estruturas do estado no século XIX, mostra que por volta da década de 1830
o crescimento da população escrava brasileira foi retomado definitivamente e daí em di-
ante, os brasileiros sempre estiveram em proporção maior que os africanos. Esses dados
comprovam que o comércio de escravos, apesar de reanimado durante breves períodos,
não era significante comparado a reprodução natural, que se tornou responsável pela
maioria da população de escravos, que aumentava com o passar do tempo concomitan-
temente ao aumento da proporção de brasileiros no total. Além disso, chama a atenção
para a comparação da razão crianças/mulheres em Minas e Nos Estados Unidos em
1820 era de 1482 para cada 1000 mulheres, e a encontrada em São João e São José Del
Rei na mesma década era de 1230 para cada 1000 mulheres, visivelmente semelhante.
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Ou seja, os dados sugerem que após o auge da mineração surgiram gradualmente as
condições para um perfil demográfico que facilitaria a reprodução natural, com grande
número de mulheres em idade reprodutiva e maior equilíbrio entre os sexos.

Até agora foram mostrados casos em que, quando a economia de certa região não
tem ligação direta com o setor exportador, houve possibilidade de crescimento natural
positivo, no entanto, Versiani e Noguérol (2016) encontram também alguns sinais de
possível crescimento positivo da população escravizada, em certas regiões e períodos
com características diferentes dessas. Examinam essas relações em dados de inventários
que se referem a escravos do Sertão pernambucano no período 1800-1870, do Agreste
dessa província, no período 1850-1870, da Zona da Mata pernambucana, para 1800 e
do Rio Grande do Sul, para 1800-1870 e para o Maranhão usam um levantamento da
população escrava efetuado em 1848, e se refere a dez localidades da província.

Encontram condições favoráveis à reprodução nas regiões pernambucanas e propor-
ções de crianças até 14 anos bastante similares às que atraíram a atenção dos autores
das pesquisas do Piauí e de Minas. Em Pernambuco, no caso dos escravos brasileiros, há
equilíbrio entre os sexos, com uma razão de masculinidade9 substancialmente inferior à
do Rio Grande do Sul e a pirâmide etária assume o formato usual para uma população
com essa característica. A taxa de fecundidade entre os escravos não era baixa e a taxa
de mortalidade alta.

Independentemente do tráfico transatlântico, é apresentada uma característica dis-
tinta do que geralmente é visto na literatura: regiões em que havia predominância de
atividades relacionadas à agricultura de exportação compostas por populações escravas
com características favoráveis e possível ocorrência de um crescimento natural positivo.

A região do Agreste, que tinha produção considerável destinada à exportação, a
de algodão, é uma das que apresenta condições favoráveis ao crescimento positivo da
população escrava e até mesmo os escravos da região eram em sua maioria compostos
por brasileiros, 74%. Os dados para o Maranhão mostram equilíbrio entre os sexos
ainda maior do que o observado em Pernambuco, com uma Razão de Masculinidade
de apenas 112,0, por meio desses e outros números é possível cogitar relevância de um
crescimento positivo da população escrava dessa região, mesmo porque a proporção de
nascidos no Brasil, nas localidades onde há informação sobre naturalidade dos cativos,
atinge 76%.

Ainda mais interessante é o caso da Zona da Mata, que, nos plantéis grandes tinha o
desequilíbrio típico entre os sexos que caracterizam o sistema de plantation, porém nos
com 20 escravos ou menos houve crescimento no século XIX, a proporção de nascidos no
Brasil nos plantéis de até 20 escravos é muito distinta dos plantéis maiores: 78%, o que
mostra a diferença entre a reprodução em planteis de tamanhos diferentes, portanto,
em relação a Pernambuco, principalmente no último exemplo, os dados apresentam
possibilidade de crescimento natural positivo (VERSIANI e NOGUÉROL, 2016).

9Razão de masculinidade: número de homens por 100 mulheres.
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Tabela 1: Indicadores da possibilidade de crescimento positivo da população escrava em três
estudos da literatura

REGIÃO
Crianças 0-14
anos na
população

Mulheres de
15-49 anos na
população feminina

Taxa de
fecundidade (*)

Razão de
masculinidade
(**)

Teresina (1875) 38,4% 62,5% 762 99,3
MG (1831-1833) 32,3% (***) 58,5% 894 149,4 (***)
RS (1800-1870) 22,7% 46,8% 893 177,0

(*) “Taxa de fecundidade” (medida indireta): número de crianças de 0 a 9 anos por 1000 mulheres de
15 a 49 anos;

(**) Razão de masculinidade: número de homens dividido por 100 mulheres;
(***) Valor para o município de Paracatu.

Fontes: Teresina: Falci e Marcondes (2006); Minas Gerais: Paiva e Libby (1995); Rio Grande do
Sul: Versiani e Nogueról.

Tabela 2: Pernambuco: indicadores da possibilidade de crescimento positivo da população
escrava em quatro regiões

REGIÃO
(1800 - 1870)

Crianças 0-14
anos na
população

Mulheres de
15-49 anos na
população feminina

Taxa de
fecundidade (*)

Razão de
masculinidade
(**)

Zona da Mata 27% 50% 865 131
Agreste 31% 57% 832 131
Recife 24% 59% 539 106
Sertão 39% 51% 1147 115

(*) “Taxa de fecundidade” (medida indireta): número de crianças de 0 a 9 anos por 1000 mulheres de
15 a 49 anos;

(**) razão de masculinidade: número de homens dividido por 100 mulheres;
Fonte: Inventários, Elaboração Própria

3 ANÁLISE DOS DADOS
Para possibilitar a comparação, a tabela 1 mostra os indicadores encontrados em

alguns dos estudos que foram citados, que mostraram indicações de ter havido re-
produção positiva da população escrava. Uma alta porcentagem de crianças sugere a
possibilidade de crescimento positivo da população; maior proporção de mulheres na
população (menor razão de masculinidade) é fator favorável a esse crescimento; e a pro-
porção de crianças em relação a mulheres em idade fértil é usada, na literatura, como
proxy da taxa de fecundidade total (número médio de filhos tidos por mulheres de uma
população). Assim, os indicadores podem ser usados como parâmetros para chegar a
conclusões nos dados analisados, expostos na tabela 2.

3.1 Taxas de Fecundidade

A taxa de fecundidade da Zona da Mata no período total analisado é de 865, e ainda
maior, 917, quando são considerados somente os inventários dos anos de 1851 a 1870.
São taxas semelhantes às dos estudos da literatura que sugerem crescimento natural
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positivo.
No Agreste a taxa é de 831, também maior no segundo subperíodo, 878 assim como

as da Zona da Mata, são comparáveis às achadas por outros autores. A proporção
de crianças também é comparável à dos estudos anteriores, as taxas são relativamente
altas ao considerar que era uma região que tinha produção destinada à exportação.

As maiores taxas e proporções encontradas são as do Sertão, 1147 no período total
analisado e ainda maior no primeiro subperíodo, 1185. As taxas de fecundidade do
Sertão são as que mais se aproximam das encontradas para os EUA, onde a média
para o período de 1820 a 1860 é de 140410 crianças para 1000 mulheres em idade fértil
(HAINES e STECKEL, 2000).

Faz sentido que as taxas de fecundidade do Sertão sejam altas, pois é uma localidade
que tinha características semelhantes às analisadas nos estudos mencionados, como,
por exemplo, a sua atividade produtiva básica, a criação de gado, não ser relacionada
diretamente à exportação. Como mostrou Furtado (1959) nos caps. 10 e 11, a partir
de certo ponto a pecuária do Sertão expandiu-se independentemente da demanda por
gado na região do açúcar.

3.2 Tamanho dos Plantéis

A Zona da Mata, como já mencionado, apresenta indicadores mais favoráveis ao
crescimento natural nos plantéis menores (com até 20 escravos). A taxa de fecundidade
quando são considerados somente os plantéis menores é de 996, já quando são levados
em conta somente os que possuíam mais de 20 escravos, é de 770. No Agreste a taxa e
fecundidade também é menor para plantéis maiores.

Anteriormente foi mencionado que os plantéis maiores seriam mais favoráveis à
reprodução positiva.

Há uma discussão, na literatura, sobre a relação entre a fecundidade e o tamanho
de plantéis. O argumento a favor de uma relação positiva entre tamanho dos plantéis
e reprodução é que os plantéis maiores favoreceriam uma maior fecundidade, pois uma
quantidade maior de escravos possibilitaria mais contato entre homens e mulheres. A
tese não encontra respaldo em nossos dados, já que, como mencionado, os plantéis me-
nores da Zona da Mata e Agreste possuem melhores taxas de fecundidade em relação
aos maiores. Além disso, a proporção de escravos nascidos no Brasil nos plantéis meno-
res é bem maior, 78%, que nos maiores, de 50%. Pode-se supor que essa quantidade tão
relevante de escravos brasileiros nos plantéis menores tenha relação com um crescimento
natural positivo dessa população escrava, assim como a proporção de crianças, que é
34% nos menores, e somente 23% nos plantéis maiores.

A existência dos lavradores11 pode ter relação com as características demográficas
10Os valores Estados Unidos, e os do Sul, num período de crescimento excepcional da população

escrava (1820-1860), variam entre 1.282 e 1.499 (Steckel, 2000: 442).
11Os chamados “lavradores” eram os que, sem possuírem engenhos, eram apenas cultivadores de

cana. Na maioria das vezes, plantavam dentro da área de um engenho, e forneciam sua cana para ser
processada pelo senhor do engenho. Tinham, com este, uma relação de dependência, já que a permissão
para ocuparem um terreno no engenho podia, em geral, ser revogada unilateralmente. Informações
mais detalhadas sobre lavradores podem ser encontradas em SCHWARTZ, Stuart. Os Lavradores de
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dos escravos dessas regiões. Segundo Tollenare (1956)12 eram encontrados de dois a três
lavradores por engenho.13 Os lavradores empregavam seu capital em gado e escravos,
bens que poderiam levar caso fossem expulsos pelos senhores de engenho, o que poderia
ocorrer a qualquer momento, por isso, não se preocupavam em melhorar o solo ou
construir boas moradias. Possuíam de 6 a 10 escravos. Assim, é possível que grande
parte dos plantéis com até 20 escravos pertencessem a lavradores, e a grande mobilidade
vivenciada por eles, por conta da instabilidade proporcionada pela ausência de contrato
com os senhores de engenho, favoreceria o contato entre diferentes escravos e assim
proporcionaria maior fecundidade entre a população escrava pertencente a tal classe.
Além disso, pode-se supor que , já que escravos de diferentes proprietários (lavradores)
habitavam muitas vezes um mesmo engenho, a possibilidade de contato entre homens
e mulheres do conjunto de cativos de pequenas posses ficava facilitada.

3.3 Razões de Masculinidade

Como já foi dito, uma proporção mais ou menos igual entre homens e mulheres seria
um fator importante para possibilitar a reprodução.

A razão de masculinidade na Zona da Mata para os plantéis menores é de 99, que
indica equilíbrio entre os sexos, enquanto nos maiores foi encontrada uma razão de
155, ou seja, está de acordo com estudos demográficos que explicam a menor fecundi-
dade da população escrava brasileira, em geral, pela alta razão de masculinidade nessa
população. A relação entre os dois indicadores também é encontrada para o Agreste.

No entanto, para o Recife, apesar de as razões de masculinidade ainda serem maiores
para os plantéis que possuíam mais escravos, a taxa de fecundidade também é maior
nesses plantéis. Evidência no mesmo sentido é encontrada no Sertão, que apesar de
possuir razão de masculinidade de 115, maior que a dos plantéis menores da Zona da
Mata, tem a maior taxa de fecundidade dentre todas as regiões mencionadas, o que
indica que a relação negativa entre os dois indicadores nem sempre prevalece.

Além disso, os dados indicam taxas de fecundidade divergentes entre regiões que
possuem razões de masculinidade similares, assim, pelos dados pode-se perceber que há
outros fatores além da razão de masculinidade da população que influenciam em sua
taxa de fecundidade. No caso do Recife, por exemplo, pode-se especular que a fecundi-
dade baixa da população escrava, quase toda concentrada em pequenos plantéis (85,6%
do total), tenha relação com a dicotomia entre escravos domésticos e não-domésticos.
Dentre os escravos de plantéis pequenos com atividade identificada, 59,5% são domésti-
cos; desses, 70,7% são mulheres. Já os não-domésticos (a maioria de serviço “de rua” ou
“de campo”) são, na grande maioria, homens (79,9%). Temos, assim, dois subconjuntos
de escravos com grande disparidade de sexos em cada um deles; e pode-se admitir a
hipótese de que não houvesse contato fácil entre escravos dos dois subconjuntos. Em
contraste com o caso da lavoura do açúcar, onde, num mesmo engenho, conviviam es-
cravos de diversas pequenas posses (de distintos “lavradores”), como mencionado acima.

Cana. Em: Segredos internos. 1988.
12Capítulo: VI, páginas 73-75.
13Schwartz (1988; cap. 11) menciona casos de engenhos com um número bem maior de lavradores.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do trabalho foi analisar a estrutura demográfica da população escrava

de algumas regiões pernambucanas para demonstrar a possibilidade de ter havido cres-
cimento natural positivo na Zona da Mata, faixa litorânea onde se cultivava cana-de-
açúcar, e outras das regiões analisadas, foram elas o Recife, Sertão, onde predominava
a criação de gado e Agreste, área entre a Mata e o Sertão. A análise se baseia em
uma amostra de 3933 inventários, que englobam o período de 1800 a 1888, mas foram
analisados somente os que cobrem o período de 1800 a 1870, pois após esse período os
nascidos não seriam registrados, pois não eram mais legalmente escravos, devido a Lei
do Ventre Livre, de 1871.

Com esse objetivo, foi feita uma revisão da literatura sobre a demografia da popula-
ção escrava brasileira e inclusive menciona como dados mais recentes como os utilizados
tem mudado algumas conclusões nessa área. Também são citados outros estudos que
encontram indícios de crescimento positivo na população escrava brasileira em algumas
regiões e períodos e o que geralmente essas regiões têm em comum. Para a análise dos
dados, foram calculados alguns indicadores como a proporção de crianças na população,
a relação crianças/mulheres em idade fértil, que pode ser usada como aproximação para
a taxa de fecundidade de uma população, a razão de masculinidade e a proporção de
brasileiros, com subdivisões de períodos e por tamanho dos plantéis. Foram expostos
os indicadores mais interessantes para as conclusões.

Os dados sugerem que pode ter havido crescimento natural positivo, ou seja, mais
crianças sobreviventes do que mortes, também para certos períodos em regiões que
tinham atividades econômicas ligadas à exportação, como Zona da Mata e Agreste, o
que é uma novidade na literatura sobre a escravidão brasileira.

Chega-se a tal conclusão através das taxas de fecundidade, próximas às encontradas
por outros autores como Falci e Marcondes (2006) e Paiva e Libby (1995), além dos
outros indicadores, que muitas vezes apresentam o comportamento esperado para po-
pulações que possuem reprodução positiva. Os indicadores são ainda mais satisfatórios
em relação à reprodução para a Zona da Mata quando são considerados somente os
plantéis com até 20 escravos, outro ponto que contradiz grande parte da literatura, que
via maior possibilidade de reprodução em plantéis maiores, devido ao maior contrato
entre homens e mulheres.

Como mencionado na revisão da literatura, a explicação atualmente aceita para
a taxa de crescimento negativa observada no conjunto da população escravizada, no
Brasil, é a grande disparidade entre sexos, nessa população: cerca de dois terços dos
escravos eram homens. Assim, mesmo que as evidências indiquem que a taxa de fe-
cundidade das escravas não era muito inferior à das mulheres livres, a baixa proporção
de mulheres fazia com que o número de nascidos não fosse suficiente para compensar a
mortalidade observada entre os escravos.

Os dados que analisamos indicam que em algumas subpopulações escravas, no Brasil,
havia não só uma taxa de fecundidade relativamente alta, como também uma propor-
ção de mulheres mais favorável ao crescimento positivo dessas subpopulações. Esses
indícios são reforçados pela ocorrência de percentagens significativas de crianças, nas
subpopulações. Há, portanto, razões para crer que tenha havido crescimento demográ-
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fico positivo, nesses casos.
Outros autores chegaram a uma conclusão análoga, estudando sempre populações

escravas em áreas não ligadas à atividade exportadora. Em regiões exportadoras, a
necessidade de mão de obra fazia com que o excesso de mortalidade sobre natalidade,
entre os plantéis de escravos, induzisse um fluxo continuado de cativos provenientes da
África, o que perpetuava o desequilíbrio entre os sexos, dado que o tráfico africano era
preponderantemente de escravos do sexo masculino. Em áreas marginais à produção
para exportação não haveria tal demanda constante por mais escravos, dando tempo a
que a população escrava assumisse características mais próximas à da população livre.

Os escravos do Sertão pernambucano, onde nossa análise indica a possibilidade de
crescimento demográfico positivo, podem ser aproximados ao caso dessas populações
escravizadas marginais à atividade exportadora, já examinados na literatura. Por outro
lado, os plantéis pequenos (de no máximo vinte escravos) da Zona da Mata, onde
também se evidencia a possibilidade de crescimento demográfico positivo, constituem
uma situação nova no contexto brasileiro, pois se referem a escravos da zona açucareira.
Ou seja: relacionados à produção para exportação. Nesse sentido, pode-se dizer que
os dados aqui examinados ampliam o contexto em que se pode supor ter havido mais
nascimentos do que mortes, nas populações escravizadas do Brasil.
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HER MONEY, THEIR CHORES:
BARGAINING OVER DOMESTIC

WORK IN BRAZIL

Carlos Alberto Belchior1 Yara Corrêa Gomes2

Abstract

This paper assesses how an expansion of a broad cash transfer program in Brazil, pri-
marily dedicated to women, has impacted the distribution of domestic work within the
household. We argue this expansion, granted only to families with 16 and 17 year-
olds in the household, allow us to control for endogeneity problems existing in previous
papers. Using difference-in-difference models, we conclude that the receipt of the afore-
mentioned expansion reduced the amount of household work for teenage women while
increasing it for adult men. We interpret the results as indicating that intra-household
cash transfers increase women’s bargaining power and redistribute domestic work.

Resumo
Esse artigo avalia como a expansão ampla de um programa de transferência de renda no
Brasil, primordialmente direcionado para mulheres, impactou a distribuição de trabalho
doméstico dentro do domicílio. Nós argumentamos que essa expansão, garantida ape-
nas para famílias com filhos entre 16 e 17 anos, nos permite controlar para problemas
de endogeneidade existentes nos artigos anteriores. Usando modelos de diferenças em
diferenças, nos concluímos que o recebimento dessa transferência reduz a quantidade
de trabalho doméstico de adolescentes do sexo feminino, enquanto aumenta o trabalho
doméstico para homens adultos. Interpretamos os resultados como uma indicação que
esse tipo de transferência de renda aumenta o poder de barganha das mulheres e redis-
tribui o trabalho doméstico.

Keywords: Domestic work, intra-household bargaining, difference-in-difference model.
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1 INTRODUCTION
One of the most outstanding features that distinguish male from female sociability

is the amount of domestic labor executed by each group. This differential can be seen in
a variety of countries and is persistent over time (INGLEHART and NORRIS, 2003). It
engenders obvious concerns in terms of social equality; and depending on the mechanism
generating inequality, it can also evoke concerns in terms of economic efficiency.

Such differences are due to a great extent to the social role individuals take on for
themselves. This paper will present the hypothesis that intra-household bargaining,
partly determined by the income received by each individual, is another important
factor in generating this inequality1.

Next section will explore several papers addressing the effect of household income
variations on domestic work distribution among family members.

However, a recurring issue in the literature is endogeneity related to estimates. Using
the annual Brazilian household sample survey for 2006 and 2009 we seek to correct this
bias through a difference-in-difference model, in order to evaluate the impact of a cash
transfer program that prioritizes women Bolsa Família on time allocation for domestic
work.

Our estimates point out that families with young members eligible for the Bolsa
Jovem benefit, an unexpected expansion of Bolsa Família, showed an increase on do-
mestic work performed by men in the household, along with a decline on that performed
by teenage women. We found no effect for adult women. Such conclusions counteract
some of the previous results found in the literature.

2 PREVIOUS STUDIES
This paper relates to three strands of literature. The first one aims to estimate

the effects of Brazilian conditional cash transfer program Bolsa Família (thoroughly
described in the next section) on individuals’ labor supply2. In general, these studies
obtained estimates that were either statistically non-different from zero or too small3.
They concentrated entirely on the impact of cash transfer on labor supply in the market,
none of them focusing on its impact on non-market hours of domestic labor.

A second branch of studies analyzes impacts of cash transfer programs and other
exogenous variations on intra-household decisions and female empowerment. These
are largely based on the theoretical perspective established by Lundberg and Pollak
(1994) which showed that, depending on the form of bargain defined in the household,
exogenous cash transfer alters the expense distribution within it.

Duflo (2003), for instance, addresses the case of retirement concessions in South
Africa and concludes that benefits received by women tended to increase the height

1Recently, several articles proposed different measures of intrahousehold bargaining power. For
instance, Brown (2009) uses dowry and Li and Wu (2011) proposed to use the gender of the first-born
children in China as proxys for bargaining power.

2Interest in Bolsa Família’s effects on labor supply was mostly due to a perception shared by a part
of society that the program could diminish motivation for work, the so-called “sloth effect”.

3For reviews on these empirical studies, see Tavares (2010) and Ramos (2012).
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of young girls residing in the household. This suggests that a significant fraction of
the extra income was spent on food and healthcare for the girls. The same effect
did not happen when men received the benefit. Such conclusion is consistent with
other similar papers (LUNDBERG, POLLAK and WALES, 1996; THOMAS, 1990,
1994; WANG, 2014). Also analyzing the retirement concession in South Africa, Ambler
(2016) concluded that women who just turned the necessary age for the entitlement
were more likely to be the primary decision-maker in a variety of categories.

Likewise, some papers focus on impacts of cash transfer programs and other exoge-
nous variations on women’s participation in intra-household decision-making. Attanasio
and Lechene (2002) use data from Mexican cash transfer program Progresa concerning
the amount of decisions made by women in the household. Using the randomization
applied at the time of the benefit’s provision, the authors conclude that the concession
of benefits and the resulting raise on women’s portion of resources in the household
tend to positively influence the number of decisions made by them.

Majlesi (2016) also studies the Mexican case, seeking to assess how exogenous va-
riations on labor demand of women relative to that of men affect decision-making in
the household. In a similar way to the previous paper, he comes to the conclusion that
these variations influence women’s decision-making power.

De Brauw et al. (2014) research the impact of Bolsa Família on women’s bargaining
power in the household, as does the present work. Given the concession of Bolsa
Família benefits is not random, the authors use propensity score matching to build a
proper control group. The authors conclude that Bolsa Família raises women’s power
of decision, especially about the use of contraceptives. These results could be linked
to a decrease in fertility of families who receive the benefit, as found by Cechin et al.
(2015).

Although all papers in this branch analyze shifts in women’s bargaining power cau-
sed by exogenous variations in the household, none of them specifically focuses on do-
mestic work alterations. Besides, their dependent variable is usually a question about
who makes the decisions in a given context. This generates a few problems: 1) it de-
pends on the subjective understanding of survey respondents; 2) the impact on women’s
autonomy becomes hard to measure; 3) it is possible that women’s higher participation
in decision-making does not necessarily reflect an increase in their bargaining power in
the household4.

Finally, the third strand of literature this paper relates to seeks to estimate the
impact of income on time dedicated by different members of the household to domes-
tic work. Baxter (1992) is a pioneer in this field, and utilizes Australian data. She
demonstrates that women who provide a larger portion of household income tend to
dedicate less time to domestic chores, which, she suggests, is consistent with a depen-
dency model. Nevertheless, men do not seem to respond the same way, since their share
of domestic work does not increase as the portion of income provided by their partner

4For example, in the case of questions about decision-making on domestic chores, the fact that
the woman is the only one making decisions in that area may be an indicator that she has a smaller
bargaining power and is unable to distribute responsibility over unpleasant chores with other residents.
Thus, detaining decision-making power can actually mean the absence of female empowerment and
not its presence.
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raises.
Using data from the US, Brines (1994) obtains similar results to Baxter (1992).

However, Brines’ results suggest there is a non-linear relationship between contribution
to household income and amount of domestic work done. In this way, men who provide
a particularly small portion of the household income tend to do little domestic work,
while women who give exceptionally high contributions to the income tend to perform
more household chores. The author suggests this gap is due to a gender compensation
dynamics, in which individuals who break pre-established gender patterns in the labor
supply tend to make up for that transgression by performing an amount of domestic
work compatible with their corresponding gender role. The empirical conclusions of
Brines (1994) were successfully replicated by Greenstein (2000) and Bittman et al.(2003)
using different databases and distinct control vector.

Gupta (2006, 2007) questions the aforementioned studies and claims the determinant
variable for quantity of domestic work is women’s absolute income, and not their income
in relation to their partner’s. The author builds a nested model and shows since female
absolute income is present in the model, the inclusion of relative income variables (on
level and squared) does not contribute in a statistically significant way to explaining
the amount of domestic work done. Therefore, his results go against previous works
and are not consistent with the dependency model or the gender compensation model.

Based on the work of Gupta and on an assessment of the qualitative literature later
produced, Sullivan (2011) suggests there is no empirical support for gender compensa-
tion theory in regard to the quantity of domestic work done. In turn, Baxter and Hewitt
(2013) sought to replicate Gupta’s results in Australia, achieving different conclusions
– in a way that dependency and gender compensation hypotheses better suited the
data from the study. The authors however could not define whether the distinct results
were due to different methodologies and treatment of the database, or to structural
differences among countries.

Madalozzo, Martins and Shiratori (2010) were the only ones to carry out an equiva-
lent analysis for Brazil. The authors used different measures of bargaining power, the
absolute income from work as well as the fraction of contribution to the individual’s
total income. They concluded that any one of these measures is negatively related to
the amount of domestic work performed, for men and women, that amount being larger
for the latter.

The third strand of literature is the closest to this study, yet the papers composing
the debate described above have two limitations. The first one is that estimates may
suffer an important omitted variable bias. Individuals with higher income can spend
less hours on domestic chores because they are able to buy substitutes for domestic work
(eating at restaurants instead of cooking, paying for laundry service instead of doing
laundry etc). Another possibility is that some individuals may detain non-observable
traits that make them more productive at domestic work and at the labor market.
Those individuals would tend to earn higher wages and do domestic chores in less time.
In any of these cases, the income coefficient would be overestimated and would not
properly reflect variations in bargaining power within the household.

The second limitation is pointed out by Duflo (2012) and empirically demonstrated
by Qi and Dong (2015). It concerns double causality between domestic work quantity
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and work income. This relationship triggers an endogeneity problem that makes the
previous estimates inconsistent.

Bloemen and Stancanelli (2014) also pointed out the failing of the previous litera-
ture to account for endogeneity. They also provide the first empirical assessment that
tries to control for this problem, by building a reduced-form model with simultaneous
determination of wages, market and non-market hours and estimate it using French
data. The authors conclude, among other things, that wage of the mother has a ne-
gative association with her own non-market hours and a positive association with the
father’s non-market hours. Yet, it is stressed in the paper that they do not have a
source of exogenous variation to identify the model, so they do not claim causality in
the previous relations.

This paper aims to estimate the impact of a raise in the income controlled by women,
brought on by the expansion of Bolsa Família, on domestic work distribution within
the household. Both limitations mentioned in the previous studies are expected to be
overcome, for the following reasons: First, we will be working with poor individuals,
so that substitution of domestic chores is fairly restricted. Also, our database has
unusually detailed information on household infra-structure, which allow us to further
control for changes in behavior. Second, we will consider income variation generated
by the expansion of a social benefit, which, we argue, provide us with a valid control
group. Our estimates therefore strongly mitigate the omitted variable bias and the
endogeneity from earlier models.

3 PROGRAM DESCRIPTION
Bolsa Família was implemented in 2004, with the goal of reducing extreme poverty

by means of cash transfer. Before Bolsa Família, Brazil’s federal government alre-
ady carried a few social programs, namely Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão-
Alimentação and Auxílio Gás. Bolsa Família was initially created to unify these already
existing programs.

In order to become suitable for receiving the benefit, a family must be registered
in the government’s Single Registry of Social Programs, as well as meet the per capita
income and family structure requirements. There are two groups eligible for Bolsa
Família: extremely poor families and poor families. The first group, extremely poor
families, must have a per capita income of up to R$60, no matter what family structure.
The second one, poor families, must have a per capita income between R$60 and R$120
and meet family composition requirements. Poor families must have pregnant women,
breastfeeding women, or children and teenagers up to 17 years old. The benefit is
preferably paid to a female member of the family, through a debit card.

Extremely poor families receive the Basic Benefit. Furthermore, poor families and
extremely poor ones can both receive variable benefits. The first one is Benefício
Variável, given to families with pregnant or breastfeeding women and children up to 15
years old. A family can accumulate up to five of these. The second one is Bolsa Variável
Jovem (PBJ), given to families with teenagers from 16 to 17 years old. Families can
receive up to two of these. The PBJ program was implemented through the years of
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2007 and 2008 and will be used in the following section as our exogenous variation.
In order to receive variable benefits, families have to commit to a few conditions.

Children between 6 and 15 years old must have minimum school attendance of 85%,
while teenagers from 16 to 17 must have at least 75%. Pregnant or breastfeeding women
must attend prenatal and postnatal medical care. In addition, children up to 7 years
old must be up to date with their vaccines and have their growth monitored.

4 DATABASE DESCRIPTION

4.1 Original Database

In this paper we apply data from the National Household Sample Survey (PNAD),
the annual Brazilian household survey, produced by the Brazilian Institute of Geography
and Statistics (IBGE). The survey provides data on each resident’s individual traits, as
well as on the household they live in.

The survey interviews around 400 thousand people and delivers representative data
at state and national level. For our main analysis we utilize data from 2006 and 2009
surveys, as pre- and post-treatment periods respectively; and data from previous and
posterior surveys is used for our robustness analysis.

PNAD does not include a variable for identifying Bolsa Família beneficiaries. Be-
cause of that, we will follow the approach suggested by Chitolina, Foguel and Menezes-
Filho (2016)5 and use individuals whose household income belongs in the two poorest
income distribution deciles as our sample. Through an appendix of the survey, which
was available in 2006, the authors showed that more than 50% of the program benefi-
ciaries were found in these deciles, and more than 40% of individuals in these deciles
received Bolsa Família.

Moreover, we shall focus only on individuals involved in a heterosexual relationship
and living in the same household as their partner6, as done by the studies that evaluated
the impact of women’s income on the number of hours spent on domestic work.

4.2 Description of Variables

Our dependent variable is the number of hours per week dedicated by each indivi-
dual to domestic work. This variable includes activities such as house cleaning, cooking
or food preparation, orientation to domestic workers, childcare and cleaning of the hou-
sehold property (SOARES and SABOIA, 2007). It was obtained through a couple of
questions from the survey: first, individuals were asked if they perform any domestic
chores. Next, those who answered “yes” to the first question were asked about the

5Reynolds (2015) also performs similar empirical exercises, drawing on the expansion of Bolsa Jovem
program. The author is interested in the impact of this policy alteration on young people remaining
in school.

6We restricted our database to individuals of reference in the family and their partners, for the
main analysis of this study. In section 7, we also analyze the impact of the treatment on teenagers in
the household.
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number of hours expended on the chores. We considered the second question as depen-
dent variable and assigned value 0 for individuals who do not perform any domestic
work. This procedure made the variable strongly left censored, given almost 30% of the
observations assumed value 0.

Following Chitolina, Foguel and Menezes-Filho (2016), we defined as treatment
group for our study individuals in the two lowest per capita household income deciles,
and who had a 16 year-old in the household, making them eligible for Bolsa Jovem
program. As control group we used individuals who also were in the two poorest
deciles of the distribution, and had 15 year-olds in the household. We ruled out from
the analysis households with both 15 and 16 year-olds7.

We then calculated that the benefit granted by the program corresponds to an ave-
rage rise of about 11% on the income of the households treated. This income variation
was considered large enough to engender potential shifts in intra-household bargaining.

These groups were expected to be quite similar; nonetheless we controlled a series
of observable variables that could distinguish the households. As control variables for
individual traits, we introduced education, measured by years of study; age of each
individual; and dummy variables that indicate if the individual is white and if they
reside in an urban area.

Control variables at household level were also added. We created dummies for
presence of washing machine; refrigerator; freezer; stove; running water; and presence
of a domestic worker in each household.

4.3 Descriptive Statistics

Figure 1 shows a histogram that represents distribution of hours spent by women
on domestic work in our sample:

Figure 1: Histogram for weekly hours dedicated by women to domestic work in the sample

Source: Elaboration by the author

7We do not include variables for children in the household since we already restrict our sample to
families with sons and daughters.
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Figure 2 presents a similar histogram for men:

Figure 2: Histogram for weekly hours dedicated by men to domestic work in the sample

Source: Elaboration by the author

As stated before, the dependent variable is significantly left censored, especially for
men; assuming value 0 for almost 60% of the observations. The remaining observations
are distributed from 1 to 99. The average for our variable is 18.75 hours, differing
substantially from men to women. The average for men is 4.44 hours while for women
it is 31.87 hours.

In Table 1 we present the averages of our variables for the treated and the non-
treated group. In addition, we carry out a test t for the difference between averages in
both groups.

Table 1: Average for each variable and test t for difference between averages

Variable Non-treated Treated t test
Domestic Work 18,854 18,640

Woman 0,523 0,520
Age 40,392 40,291

Education 3,865 3,858
White 0,258 0,240 **
Urban 0,628 0,621

Running water 0,720 0,703 *
Stove 0,982 0,983
Fridge 0,739 0,758 **
Freezer 0,074 0,065 *

Washing machine 0,099 0,100
Observations 5926 5203

Statistical significance of the estimated coefficients is indicated by asterisks: * indica-
tes 10% significance; ** indicates 5% significance and *** indicates 1% significance.

Source: Elaboration by the author
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Just as expected, the averages for all variables are very close for the two groups.
Despite this, they differ to a statistically significant degree when it comes to proportion
of white people and presence of running water, refrigerator and freezer in the household.
Moreover, the number of domestic workers is zero for all households in both groups.
This supports the argument that limiting the sample to only poor workers eases the
problem of omitted variables, since the workers’ budget restriction hinders domestic
work outsourcing.

5 EMPIRICAL ASSESSMENT

5.1 Econometric model

Since we have the data for a pre-treatment and a post-treatment period, difference-
in-difference methodology will be applied to assess the impact of Bolsa Família on time
allocation for domestic work. Formally we will estimate the equation:

DHi = α + β ∗DiDi + γ ∗ Ti + δ ∗ t+ θ ∗Xi + ei (1)

whereDHi is the number of work hours expended weekly by individual i, α is a constant,
t is a dummy variable that assumes value 0 in the pre-treatment period (2006) and 1 in
the post-treatment period (2009), Ti is a dummy variable indicating that the individual
received treatment, DiDi is a variable for interaction between time and treatment
variables, Xi is a vector of control variables, presented in the previous subsection,
and ei is a random error term. The remaining variables presented in equation (1) are
coefficients.

We formulate the explicit identification hypothesis that our treatment and control
group present parallel trends. This is likely to hold since the introduction of PBJ was
unexpected and our treatment and control groups are very similar8. In this case, our
control group works as a suitable counterfactual and the earlier regression is equivalent
to:

{E[DHi|Ti = 1, t = 1]− E[DHi|Ti = 0, t = 1]} − {E[DHi|Ti = 1, t = 0]− E[DHi|Ti = 0, t = 0]} = β

and therefore the coefficient for our interaction variable represents the treatment’s effect
on the amount of time dedicated to domestic labor.

One of the implicit hypotheses in the difference-in-difference model is that the de-
pendent variable is not restricted. As seen earlier, however, the amount of domestic
work done is left censored and a large number of observations assume value 0, especially
for men.

In order to deal with this issue, the Tobit model will be used to estimate a non-linear
difference-in-difference model. Puhani (2008) and Karaca-Mandic, Norton and Dowd
(2012) show it can be done by analyzing the interaction term in non-linear models.

8Also, the placebo tests presented in section 6 can be seen as a formal test of the parallel trends
hypothesis.
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Thus, we establish that
DHi = max{DH∗i , 0} (2)

where the latent variable

DH∗i = α + β ∗DiDi + γ ∗ Ti + δ ∗ t+ θ ∗Xi + ei (3)

can take on unrestricted values. Additionally, we assume the error term is distributed
as

ei ∼ N(0, σ2)

where the variance σ2 is a constant.
Equation (3) can be estimated through Maximum Likelihood Estimation method.

However, the coefficient β for this estimate reflects the treatment’s impact on the latent
variable and does not have an interesting economic interpretation. We thereby compute
the marginal effect, taken in average, described by:

∂E(DHi|t, Ti, Xi)

∂DiD
= φ

(
α + β ∗DiDi + γ ∗ Ti + δ ∗ t+ θ ∗Xi

σ

)
∗ β (4)

where φ(.) is the normal cumulative distribution function9.
Following the literature, all of the previous estimates are carried out separately for

men and women. Besides, robust standard errors are used to make a statistical inference
from the estimates in our linear method, and we use 10% significance level as our lower
threshold for statistical significance.

5.2 Results

In Table 2 we present the results for the estimate of the linear difference-in-difference
model. Regressions were made separately for men and women. We also display the
results for the model with and without the vector of control variables.

The impact of the treatment on the amount of domestic work done by women is
insignificant both economically and statistically. In the first column, the estimated
coefficient is positive and fairly low. When control variables are included it becomes
negative, still remaining low and statistically insignificant.

On the other hand, the results for men are quite distinct. The estimated coefficient
in the first column is substantially higher and statistically significant at a 5% level.
When control variables are included, the estimated coefficient for the treatment sligh-
tly reduces, but is still substantially higher than women’s estimates and statistically
significant at the 10% level. Results imply the treatment led men to raise their domes-
tic workload in 47-53 more minutes per week. This means an increase of about 18%
compared to the average number of work hours expended by men in our sample.

Next, in Table 3 are presented the marginal effects estimated from the Tobit model.
Results for the non-linear difference-in-difference model are similar to those for the

linear model presented earlier. The estimated coefficients for the treatment variable
9For a complete description of the algebraic development, see Cameron and Trivedi (2005).

295



Laboratório de Economia: Monografias 2017

Table 2: Linear difference-in-difference model estimated separately for men and women

Women
Variables Coefficient SE Coefficient SE

DiD 0,188 0,939 -0,046 0,924
Treated -0,876 0,623 -0,776 0,619
Time 1,071 0,655 1,006 0,659
Age - - 0,194*** 0,025

Education - - -0,151** 0,077
White - - 1,049* 0,552
Urban - - 1,042* 0,543

Piped water - - -0,226 0,598
Stove - - -0,687 1,862
Freezer - - -1,876** 0,922

Washing machine - - -0,972 0,872
Observations 5820 5771

Men
Variables Coefficient SE Coefficient SE

DiD 0,881** 0,409 0,835** 0,409
Treated -0,170 0,281 0,144 0,281
Time -0,637** 0,271 -0,680** 0,273
Age - - -0,012 0,009

Education - - 0,085** 0,033
White - - 0,056 0,257
Urban - - 0,819*** 0,226

Piped water - - 0,886*** 0,224
Stove - - -0,646 0,771
Freezer - - 0,756 0,482

Washing machine - - 0,585 0,413
Observations 5338 5315

Statistical significance of the estimated coefficients is indicated by asterisks: * indica-
tes 10% significance; ** indicates 5% significance and *** indicates 1% significance.

Source: Elaboration by the author

for women remain small and statistically insignificant. Conversely, the coefficients es-
timated for men are slightly larger than the previous ones, and both are statistically
significant at a level of 5%.

Since the treatment group is not being directly observed and part of the categorized
individuals does not actually receive the treatment, we expect the results reported above
to be underestimated.
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Table 3: Tobit model of linear difference-in-difference estimated separately for men and
women

Women
Variables Coefficient SE Coefficient SE

DiD 0,265 0,929 0,035 0,924
Treated -0,932 0,613 -0,932 0,613
Time 0,892 0,645 0,847 0,650
Age - - 0,187*** 0,025

Education - - -0,158** 0,076
White - - 1,054* 0,545
Urban - - 0,928* 0,538

Piped water - - -0,215 0,589
Stove - - -0,579 1,855
Freezer - - -1,864** 0,911

Washing machine - - -0,865 0,861
Observations 5820 5771

Men
Variables Coefficient SE Coefficient SE

DiD 0,904** 0,407 0,870** 0,405
Treated -0,183 0,256 0,166 0,255
Time -0,818*** 0,257 -0,879*** 0,259
Age - - -0,020** 0,008

Education - - 0,099*** 0,030
White - - 0,034 0,223
Urban - - 0,522** 0,221

Piped water - - 0,822*** 0,253
Stove - - -0,713 0,807
Freezer - - 0,861 0,430

Washing machine - - 0,542 0,361
Observations 5338 5315

Statistical significance of the estimated coefficients is indicated by asterisks: * indica-
tes 10% significance; ** indicates 5% significance and *** indicates 1% significance.

Source: Elaboration by the author

6 ROBUSTNESS CHECKS
In this section we intend to evaluate the robustness of the results shown earlier.

Given we did not directly identify the individuals who received Bolsa Família benefits,
our selection of individuals may be producing estimate inaccuracies. Therefore, we will
restrict the database even further to assess if this entails any alterations in our previous
results.

Furthermore, a new difference-in-difference model will be estimated as placebo, using
prior and posterior years to the expansion of Bolsa Jovem. Since no intervention that
would affect our treatment and control groups happened in that period, we expect the
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estimates not to be statistically significant.

6.1 Alternative Database

In this section we alter the database definition suggested by Chitolina, Foguel and
Menezes-Filho (2016) we used before. Instead of focusing on all individuals in the
two poorest income distribution deciles, we narrowed our sample even further to only
those living in the Northeast region of Brazil, in which Bolsa Família had the strongest
impact (HOFFMANN, 2006).

Using PNAD’s micro data appendix for 2004, we made a similar calculation to
that made by Chitolina, Foguel and Menezes-Filho (2016). During that year it was
noted that about 55% of individuals from the two poorest income distribution deciles
who resided in the Northeast were receiving Bolsa Família, against about 42% in the
previous database.

Thus, since this restriction decreases measuring error in our analysis, we repeated the
previous estimates using the new database. Table 4 displays the results for the estimates
of linear and non-linear difference-in-difference models with this new database.
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Table 4: Linear and non-linear difference-in-difference models estimated separately for men
and women in the Northeast region subsample

Women
Linear Model Non-Linear Model

Variables Coefficient SE Coefficient SE
DiD -1,746 1,303 -1,645 1,286

Treated 0,161 0,848 0,061 0,839
Time 2,849*** 0,919 2,671*** 0,908
Age 0,232*** 0,033 0,163*** 0,025

Education -0,12 0,11 -0,166** 0,076
White 1,252 0,805 0,946* 0,545
Urban 1,526** 0,766 1,060** 0,538

Piped water -1,053 0,814 -0,327 0,591
Stove -0,629 2,071 -0,636 1,830
Freezer -2,173 1,875 -1,771** 0,908

Washing machine 4,248** 2,101 -0,857 0,861
Observations 3131

Men
Linear Model Non-Linear Model

Variables Coefficient SE Coefficient SE
DiD 0,838* 0,490 0,922* 0,557

Treated -0,009 0,386 -0,061 0,349
Time -0,602 0,370 -0,795** 0,358
Age -0,003 0,012 -0,010 0,011

Education 0,105** 0,047 0,128*** 0,042
White -0,270 0,352 -0,362 0,314
Urban 0,827*** 0,303 0,482 0,308

Piped water -9,69*** 0,307 -1,020*** 0,327
Stove -0,293 0,811 -0,300 0,834
Freezer 1,446 1,241 0-1,058 1,012

Washing machine 0,196 0,974 0,408 0,774
Observations 2892

Statistical significance of the estimated coefficients is indicated by asterisks: * indica-
tes 10% significance; ** indicates 5% significance and *** indicates 1% significance.

Source: Elaboration by the author

As can be seen, results achieved with the new database suggest similar findings as
those in the previous section. Once more the results indicated the treatment did not
have a statistically significant effect on women. On the other hand, its effect on men is
statistically different from zero and holds similar magnitude to that obtained earlier.
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6.2 Placebo Tests

In this section we apply the same data described in section 4.1, for the previous and
posterior years of our experiment and estimate five placebo tests for men and women
separately10. Estimates were carried out through our linear difference-in-difference mo-
del presented earlier. As no intervention specially affected our treatment and control
groups in this period, we expect not to observe statistically significant differences in
the estimates. To account for the multiple comparisons problem in the placebo tests,
we employ the Bonferroni correction (HOLM, 1979).

Figure 3 depicts the estimated coefficient of the treatment’s impact on men, as well
as a confidence interval for each placebo test.

Figure 3: Coefficient and margin of error for treatment variable in difference-in-difference
model for men’s sample

Source: Elaboration by the author

In Figure 4 we present coefficients and confidence intervals close to those in the last
chart, but with results obtained for women.

10We used the years of 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012 and 2014 for the placebo
tests. The household survey was not done in the year of 2010 since it was replaced by a complete census
of the population. Also, in 2015 the microdata available for PNAD was not definitive, so we chose not
to use it.
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Figure 4: Coefficient and margin of error for treatment variable in difference-in-difference
model for women’s sample

Source: Elaboration by the author

One can notice that the coefficients are statistically non different from zero for all
five placebo experiments, for both men and women. These results grant robustness to
the previous estimates, for they suggest the estimations that men increase dedication
to domestic work, for instance, are not being led by different paths of our treatment
and control groups.

7 MECHANISM ANALYSIS
In this section we examine whether previous estimates, in which the treatment is

effective, are due to a rise in the number of men who already were performing a positive
amount of chores, or to an increase in the likelihood of a man doing chores.

Additionally, we go deeper into the mechanisms that led to the new domestic work
distribution. We assess the impact of Bolsa Jovem program particularly on the amount
of domestic work performed by teenagers. Since the program imposes demands on
youngsters’ school attendance, it is possible that this affects their participation on
house chores.

7.1 Detailed Impacts Over Men

In this subsection we present two estimates. First we repeat the one for the linear
difference-in-difference model shown in Table I, restricting our sample to men who
were performing domestic work in the pre-treatment or post-treatment period. This
estimate’s intent is to evaluate if the increased bargaining power hypothesized before
does influence men who already were doing domestic chores. Results are exhibited in
Table 5:
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Table 5: Linear difference-in-difference model estimated for men who performed a positive
amount of domestic work

Variable Coefficient SE Variable Coefficient SE
DiD 0,605 0,693 Urban 1,768*** 0,382
Time 0,224 0,467 Piped water -1,087*** 0,391

Treated 0,224 0,467 Stove -0,270 1,049
Age 0,021 0,016 Refrigerator -1,444 0,429
White 0,201 0,423 Freezer 0,352 0,801

Education 0,002 0,057 Washing machine 0,534 0,689
Observations 2229

Statistical significance of the estimated coefficients is indicated by asterisks: * indica-
tes 10% significance; ** indicates 5% significance and *** indicates 1% significance.

Source: Elaboration by the author

Next we examine if PBJ’s receipt affects the likelihood of a man doing a positive
amount of domestic work. In this case, the estimate’s dependent variable is binary,
if the men in our sample did perform any domestic work. We thereby use a logit
difference-in-difference model very akin to the non-linear models discussed in section
511. Results are displayed in Table 6.

Table 6: Logit difference-in-difference model estimated for the probability of a man perfor-
ming household work

Variable Coefficient SE Variable Coefficient SE
DiD 0,055** 0,027 Urban 0,01 0,017
Time -0,075*** 0,019 Piped water -0,045** 0,018

Treated -0,013 0,019 Stove -0,050 0,057
Age -0,002*** 0,001 Refrigerator 0,020 0,018
White -0,001 0,015 Freezer 0,060** 0,027

Education 0,008 0,002 Washing machine 0,033 0,024
Observations 5315

Statistical significance of the estimated coefficients is indicated by asterisks: * indica-
tes 10% significance; ** indicates 5% significance and *** indicates 1% significance.

Source: Elaboration by the author

Results obtained in Table 6 indicate that we are not able to identify a statistically
significant rise in the number of household work hours of men who already did some
kind of chore. This way, the previous results seem to stem from a rise in the probability
of men who did not perform domestic work, start doing it.

11Results exhibited in Table VI are the average marginaleffects, discussed by Bartus (2005).
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7.2 Impacts Over Teenagers

This subsection evaluates the impact of PBJ’s receipt on teenagers of the treated
and non-treated households. Instead of restraining our sample to people of reference in
the family and their spouses, as done in earlier analyses, we focus only on youngsters
living in the household. Thus, our treatment group will be constituted of 16 year old
teenagers in households considered treated in our previous definition, and the control
group will be formed by 15 year old teenagers in control households.

Our estimation strategy is identical to that described in section 512 and the results
are shown in Table 7:

The findings point out the treatment did not have statistically significant effect on
the amount of domestic work done by male teenagers, although it reduced the amount
of domestic work done by female teenagers. These results are common to both the
linear and non-linear models.

This conclusion differs from the one found by Reynolds (2015), who did not observe
any impact of PBJ on chores performed by teenagers. Such gap owes to the author not
separating female and male teenagers. On the other hand, our results are consistent
with the author’s finding that the program encourages a higher permanence in school
rate for young people.

We interpret that the increase in domestic work done by men, highlighted in the
last empirical exercises, occurred at least partially as compensation for the decline in
domestic work done by teenage women.

8 CONCLUSION
This paper analyzed the effect on distribution of domestic work within families who

received Bolsa Família and who have 16 year old teenagers in their family composition.
Family composition in this study is key, for one of Bolsa Família’s benefits, Bolsa
Jovem, is granted only for families with 16 and 17 year-olds.

Our results show that men in households covered by Bolsa Jovem start doing around
18% more domestic work than men in households not covered by it. This effect is statis-
tically significant and consistent through several robustness tests. Since many studies
estimate the program has no impact on men’s labor supply (CHITOLINA, FOGUEL
and MENEZES-FILHO, 2016), we infer that this increase in the amount of domestic
work reflects a decrease in men’s leisure time. These results largely oppose previous
findings in literature, which were not able to see any effects of income distribution
variations on men.

The increase in male domestic work is led by men who used to not perform any
chores. For men who already contributed to the total of domestic work hours in the
household, the effect is statistically indifferent from zero.

Results for women also notably differ from the previous papers. We were able
to identify a decrease in the domestic work of teenage women, but not in that of

12The only exception is the removal of age variable as control in the estimate, avoiding a perfect
multicollinearity problem with the treatment dummy in the difference-in-difference model.
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Table 7: Linear and non-linear difference-in-difference models estimated separately for men
and women of age 15 and 16

Women
Linear Model Non-Linear Model

Variables Coefficient SE Coefficient SE
DiD -1,752* 1,303 -1,432* 0,777

Treated 1,891*** 0,848 2,326*** 0,560
Time 1,058* 0,919 0,275 0,506

Education 0,041 0,11 -0,011 0,105
White -0,952* 0,605 -0,725* 0,426
Urban -1,058** 0,766 -0,652 0,473

Piped water -0,379 0,814 -1,215** 0,540
Stove 0,507 2,071 -0,797 1,631
Freezer -0,268 0,485 -0,404 0,814

Washing machine -0,111 2,100 -0,119 0,661
Observations 2138

Men
Linear Model Non-Linear Model

Variables Coefficient SE Coefficient SE
DiD 0,266 0,525 -0,035 0,425

Treated 0,248 0,384 0,176 0,298
Time -0,979*** 0,353 -0,552* 0,292

Education 0,098 0,074 0,183*** 0,053
White -0,234 0,294 -0,105 0,240
Urban -0,474 0,310 -0,481* 0,260

Piped water -0,516 0,328 -0,675** 0,289
Stove 0,901 1,054 0,617 0,889
Freezer 0,135 0,554 -0,055 0,426

Washing machine 1,431** 0,598 1,315 0,440
Observations 2431

Statistical significance of the estimated coefficients is indicated by asterisks: * indica-
tes 10% significance; ** indicates 5% significance and *** indicates 1% significance.

Source: Elaboration by the author

women who receive the benefit directly. The absence of effect on women may be due
to the lack of direct observation of the treatment and control groups, and this tends to
underestimate the treatment’s effect.

We interpret these results as owing to higher school attendance of teenage women
receiving the benefit (REYNOLDS, 2015), which leads them to lower their amount of
domestic work. In addition, we construe that the benefit generates a shift in intra-
household bargaining power, making men who used to not do chores start doing them
to compensate the decline in teenage women’s domestic work share.
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POSFÁCIO

Após a leitura do livro, poderíamos esboçar distintos balanços. Seria possível apre-
sentar elogios sobre a abrangência do tema, que cobre desde uma clássica agenda de
pesquisa em macroeconomia até resultados de pesquisas sobre economia comportamen-
tal. Seria plausível desenvolver avaliações sobre a excepcional qualidade dos textos.
Seria admissível elogiar os professores orientadores e identificar na excelência dos arti-
gos uma cristalização da qualidade do curso de economia na UnB. Todos esses olhares
são legítimos, justificáveis e, sobre tudo, verdadeiros.

Todavia, talvez o mais importante não esteja nesses tipos de avaliação, corriqueira
nos ambientes acadêmicos. Certamente, o mais relevante está na qualidade dos alunos
que, cursando ainda a graduação, lograram produzir resultados de pesquisa de uma
particular excelência e manifestam uma singular aptidão em seus raciocínios lógicos, em
sua forma acadêmica/técnica de se expressar na forma escrita, no domínio de técnicas
e nas habilidades por identificar fontes bibliográficas.

Está bem sedimentado na literatura que, na qualidade do resultado do processo
educativo, há uma variável crucial, e esse “insumo” primordial é o aluno. Professores,
infraestrutura, programa pedagógico, etc. são relevantes, mas o aspecto determinante
na qualidade do output de uma escola está na qualidade dos estudantes que a freqüen-
tam. Nesse sentido, a excelência dos artigos contidos no livro expressam uma qualidade
da qual o Brasil pode estar orgulhoso. Em um contexto de profundo pessimismo so-
bre o futuro do país, no qual o debate sobre a corrupção, a ineficiência, a degradação
institucional, etc. monopolizam o debate cotidiano, os artigos contidos no livro, além
das virtudes técnico/acadêmicas, nos permitem vislumbrar uma esperança, por mais
tênue que esta seja. Se uma parte da juventude, mesmo que não seja majoritária, tem a
motivação individual, a inquietude intelectual e a capacidade profissional para escrever
com essa excelência, o futuro do Brasil pode ser imaginado como sendo melhor que o
presente, à condição que eles constituam a futura elite da nação.

Carlos Alberto Ramos
Professor de Economia, UnB.
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