
Antonio Carlos Lima Nogueira faz uma análise do ambiente competitivo 
do agronegócio da laranja com relação às etapas de produção, processa-
mento e varejo, identificando maior concentração de mercado na segunda 
destas.
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Agricultura

Antonio Carlos Lima Nogueira

André Luis Squarize Chagas, em terceiro e último artigo da série, identifica 
impactos positivos da expansão da produção de cana-de-açúcar sobre a 
receita tributária municipal, relacionados à expansão da renda e ao maior 
dinamismo regional.

Daniela Carla Decaro Schettini, em primeiro artigo da série de três, 
aponta que os setores da indústria de transformação mais intensivos em 
tecnologia são mais eficientes, assim como as mesorregiões localizadas 
no litoral do País.

Ricardo Sabbadini busca compreender o impacto da inflação sobre a 
desigualdade de renda utilizando um painel de países e encontra uma 
relação positiva, mas inferior à de estudos anteriores.

Thomas H. Kang, em segundo artigo da série de três, avalia que a descen-
tralização da administração da educação primária, aliada à centralização 
federal dos recursos, contribuiu para o atraso educacional brasileiro  
até 1964.
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Antonio Carlos Lima Nogueira e Adolfo Schmukler, em terceiro e último 
artigo da série sobre o Projeto Terra Paulista de desenvolvimento regional 
sustentável, apresentam os aspectos econômicos relevantes.

Julio Lucchesi Moraes e José Alessandro Martini Sampaio, em primeiro 
artigo da série sobre Economia da Cultura e Consumo Cultural, problema-
tizam o consumo cultural, identificando que a função do bem cultural está 
mais ligada ao desfrute pessoal.

Cristina Fróes de Borja Reis aponta que a estrutura ocupacional do 
mercado de trabalho pode explicar a distribuição de renda, seguindo a 
abordagem institucionalista sobre o tema.
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Agricultura: Concentração e Competição no Agronegócio da 
Laranja

Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

No dia 14 de maio foi anunciada a 
fusão entre as empresas Citrovita 
e Citrosuco, criando a maior pro-
dutora mundial de suco de laranja, 
com participação no mercado glo-
bal de 25% e vendas anuais de R$ 
2 bilhões, superando a então líder 
Cutrale. Segundo declarações dos 
dirigentes das empresas envolvi-
das, a empresa terá seis fábricas no 
País (Estado de São Paulo) e uma 
nos Estados Unidos, na Flórida, 
além de oito terminais portuários 
– dois no Brasil e seis no exterior 
– e oito navios, entre embarcações 
próprias e alugadas. A empresa 
terá capacidade de processar entre 
40% e 50% de uma safra total bra-
sileira, aumentando a concentração 
nesta etapa em um país responsá-
vel por 80% das exportações mun-

diais. A fim de identificar os fatores 
que influenciaram nesse movimen-
to de concentração, apresento uma 
análise do ambiente competitivo 
desse sistema agroindustrial, nas 
etapas de produção agrícola, pro-
cessamento e varejo. 

Conforme dados do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, o valor bruto da produção 
da laranja está estimado em R$ 
8,6 bilhões para 2010, revelando 
um aumento de 2,2% em relação 
ao ano anterior. Cabe destacar 
que a estimativa para o total da 
agricultura brasileira é de R$ 160 
bilhões. Esse é um fator determi-
nante para a renda dos produto-
res e revela uma recuperação em 
relação à queda ocorrida em 2009 

com a crise financeira mundial, 
visto que em 2008 este indicador 
foi de R$ 9,2 bilhões. O Estado de 
São Paulo responde por R$ 6,3 bi-
lhões, que representa 73% do valor 
bruto total na cultura da laranja. 
Na última década, a produção neste 
Estado tem apresentado um desen-
volvimento favorável, decorrente 
da adoção de novas tecnologias no 
manejo dos pomares e de mudas de 
melhor qualidade, resultando na 
elevação da produtividade.  

A produção agrícola apresenta 
uma estrutura medianamente con-
centrada em relação ao porte dos 
produtores. Conforme dados da 
consultoria FNP de 2003, os pro-
dutores de grande porte, com mais 
de 150 mil plantas, respondiam por 
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45% da produção total; os produ-
tores de médio porte, com 50 mil 
a 150 mil plantas, produziam 30% 
e os produtores de pequeno porte, 
com menos de 50 mil plantas, eram 
responsáveis por 25% do total. 
Essa diversidade de perfis tende 
a dificultar as ações coletivas dos 
produtores, seja na organização em 
cooperativas ou em negociações 
com os processadores. 

A etapa de produção agrícola na 
citricultura tem sido vítima de 
muitas doenças, com destaque 
para cancro cítrico, CVC (clorose 
variegada dos citros), MSC (morte 
súbita dos citros) e greening. Esta 
última torna as plantas improduti-
vas e tem se alastrado no Estado de 
São Paulo. A busca de soluções para 
essas doenças tem ocorrido em 
universidades e institutos de pes-
quisa e em associações privadas 
do setor por meio de campanhas 
de esclarecimento dos agriculto-
res. As principais frentes de ação 
estão na garantia da sanidade das 
mudas e erradicação de pomares 
contaminados. Trata-se de uma 
fonte importante de incerteza na 
atuação do produtor. 

As transações de venda da laranja 
aos processadores são realizadas 
pelas seguintes formas: (1) merca-
do spot, que envolve alta incerteza 
para ambas as partes em razão da 
adoção dos preços no momento da 

transação e volumes não previstos; 
(2) contratos de venda antecipada, 
negociados com um ano de antece-
dência conforme as expectativas 
dos agentes para a próxima safra; 
(3) contratos de longo prazo, que 
envolvem negociações com preços 
superiores aos de mercado; (4) con-
tratos de toll processing, nos quais 
produtores alugam as instalações 
de uma fábrica para processarem 
suas frutas, com apoio do proces-
sador somente na gestão e controle 
da comercialização dos produtos 
finais (suco e óleo) (NEVES; LOPES, 
2005). 

As negociações das transações 
entre produtores e processadores 
representam uma fonte de con-
f litos constantes no agronegócio 
da laranja. As razões são a depen-
dência bilateral entre as partes e 
a possibilidade de ações oportu-
nistas. O processador depende de 
um suprimento de matéria-prima 
em volume adequado à sua capaci-
dade instalada e que esteja a uma 
distância economicamente viável.  
O produtor precisa escoar a sua 
produção com preços superiores 
aos custos e em prazo definido pelo 
ciclo de amadurecimento das fru-
tas. As ações oportunistas ocorrem 
quando uma das partes tenta se 
aproveitar de uma situação de fra-
gilidade do parceiro, como a oferta 
de preços inferiores para a compra, 
por parte do processador, ou o 

desvio da produção previamente 
contratada para o mercado spot, 
por parte do produtor. Os arran-
jos contratuais representam uma 
tentativa de minimizar os riscos 
de ações oportunistas e garantir a 
continuidade do suprimento. 

A industrialização da laranja teve 
sua origem no Brasil em 1962, com 
a ocorrência de uma geada na Fló-
rida, nos Estados Unidos, provocan-
do uma quebra de safra e aumento 
nos preços do suco concentrado 
nos mercados internacionais. A im-
plantação de fábricas já com foco 
na exportação teve início no Estado 
de São Paulo e iniciou um processo 
de indução à ampliação das áreas 
de produção. Nos anos 60 e 70, o 
setor recebeu investimentos de 
grupos nacionais e internacionais, 
com muitas alterações no conjun-
to de empresas, seja por falências 
ou aquisições. Um dos momentos 
críticos do setor foi em 1981, quan-
do uma das maiores empresas do 
setor, a Cargill, inovou o sistema 
de transporte de suco de laranja 
concentrado e congelado (SLCC) ao 
substituir os tradicionais tambores 
de aço por caminhões-tanque e na-
vios de carga a granel. 

Com base na utilização de termi-
nais específicos para essas opera-
ções em portos de alguns países, 
o sistema permitiu uma expressi-
va redução no custo de fretes, ao 
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mesmo tempo em que estabeleceu 
um volume mínimo de embarques 
a cada vez, de 10 mil toneladas de 
SLCC. Essa iniciativa foi seguida 
pela Citrosuco e pela Cutrale em 
1985, que também compraram fro-
tas de caminhões-tanque e cons-
truíram terminais próprios. Esses 
movimentos colocaram as demais 
empresas em desvantagem, visto 
que teriam de pagar para operar a 
granel se não quisessem continuar 
a embarcar o produto em tam-
bores. Essa mudança tecnológica 
favoreceu o processo de concen-
tração na indústria, que prosseguiu 
nos anos seguintes, chegando ao 
ponto de em 2005 as quatro maio-
res empresas controlarem cerca de 
90% da produção. (NEVES; LOPES, 
2005).  

O mercado global de suco de laran-
ja apresenta grande complexidade 
por combinar características de 
commodity para o (SLCC) e diver-
sificação de produtos para o con-
sumidor final. Nas transações de 
suco concentrado entre empresas 
valem as condições tradicionais 
de volatilidade de preços definidos 
pela combinação entre oferta e 
demanda, incertezas na produção 
agrícola por questões climáticas e 
de sanidade, busca constante dos 
produtores industriais na redução 
de custos e operações em merca-
dos futuros para garantir margens 
no produto físico ou obter ganhos 
com a especulação.

No caso dos produtos para o con-
sumidor final, existem duas ca-
tegorias básicas: o concentrado e 
o pronto para beber. Esta última 
ainda engloba os seguintes tipos: 
(1) suco embalado diretamente 
após a extração, sem pasteuriza-
ção ou qualquer tratamento físico 
ou químico; (2) suco não obtido 
de concentrado (NFC), ou seja, um 
produto que não sofreu nenhuma 
etapa de concentração ou diluição 
durante sua produção; (3) suco 
premium, termo usado comercial-
mente para suco obtido de suco 
não concentrado (NFC) e (4) suco 
reconstituído, obtido pela diluição 
do suco concentrado. 

A maioria dos sucos prontos para 
beber de laranja comercializados 
no Brasil é reconstituída, sendo 
difícil identificar a origem do tipo 
de suco. Conforme dados de Neves 
e Lopes (2005), esse segmento 
chegou a faturar cerca de US$ 58 
milhões, para uma venda de sucos 
frescos de US$ 12 milhões. Esses 
autores consideram que ainda que 
o mercado de suco fresco ainda 
não seja muito desenvolvido no 
Brasil, o consumo de suco fresco 
caseiro é enorme, visto que estima-
se que 90% das laranjas adquiri-
das pelo consumidor final sejam 
transformadas em suco. Eles ainda 
estimam a existência de cerca de 
1.500 extratoras de suco fresco no 
Brasil. 

No caso dos sucos reconstituídos, 
as envasadoras adicionam água 
potável ao suco concentrado, assim 
como aroma, essências e a polpa 
retirada no processo de concentra-
ção. Com essa diluição o produto 
é pasteurizado e embalado. Em 
2003, havia uma estimativa de 38 
indústrias envasadoras operando 
com sucos prontos para beber, 
não somente de laranja, decor-
rente de um aumento de 258% na 
quantidade de empresas desde 
1998 e gerando uma ociosidade 
na capacidade de envasamento. Os 
recentes avanços na renda média 
da população, com o crescimento 
da participação da classe C na po-
pulação brasileira, provavelmente 
já alteraram esse quadro, tendo 
em vista o aumento de consumo 
generalizado que se observou nos 
últimos cinco anos. Com relação a 
tendências de consumo, observa-se 
uma multiplicação de alternativas 
e produtos concorrentes ao suco de 
laranja, como aqueles provenientes 
de outras frutas, chás, refrigeran-
tes, café, bebidas lácteas e iogurtes, 
o que torna o mercado cada vez 
mais competitivo e difícil para as 
empresas de suco de laranja. 

Percebe-se que o agronegócio da 
laranja é uma cadeia produtiva 
complexa, com base em uma ati-
vidade agrícola de alto risco por 
questões sanitárias e de investi-
mentos de longo prazo (plantas 
perenes) e a crescente competição 
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entre processadores nos mercados internacionais de SLCC e lo-
calmente com agentes do varejo, por meio das marcas próprias. 
Neste ambiente é esperado que os processadores, favorecidos por 
uma trajetória passada de concentração, reforcem suas posições 
de aumento na coordenação do suprimento, logística e distri-
buição, tendo em vista a redução de riscos de falta de produto 
e a busca de ganhos de eficiência, resultando em estruturas de 
mercado altamente concentradas. Entretanto, deve-se ressaltar 
que tanto nos mercados de SLCC quanto nos de produtos ao con-
sumidor final esses agentes não possuem capacidade de realizar 
ações monopolistas, o que representa uma barreira ao poder de 
mercado que eles possuem na etapa de suprimento. 

Referência

NEVES, Marcos Fava; LOPES, Frederico Fonseca (Org.). Estratégias para a laranja no 
Brasil. São Paulo: Atlas, 2005. 

O artigo da seção Análise de Conjuntura foi escrito em 19/05/2010.

Mestre em Administração pela FEA-USP.  
(E-mail: aclimano@usp.br).
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Expansão da Produção de Cana-de-Açúcar e Receitas Tributárias 
dos Municípios Paulistas

André Luis Squarize Chagas (*)

1 Introdução

Como visto no primeiro artigo 
desta série, publicado na edição 
de março passado do Boletim In-

formações Fipe, é discutível o ar-
gumento que imputa à expansão 
da produção de cana-de-açúcar os 
aumentos do preço da terra e dos 
alimentos. Além do mais, no artigo 
seguinte, publicado na edição ante-
rior deste mesmo Boletim, foi visto 
que as regiões produtoras de cana-
de-açúcar não apresentam indica-
dores sociais piores ou melhores 
que outras regiões semelhantes do 
País.

Apesar dos benefícios aparentes 
na utilização da cana-de-açúcar 
em substituição aos combustíveis 
derivados de petróleo, a expan-
são da produção dessa commodity 
também gera outras preocupações. 
Uma delas refere-se à dinâmica do 
uso da terra. A expansão tende a se 
dar em áreas ocupadas por outras 
atividades: pecuária, grãos, frutas, 
matas e florestas, entre outras. Isto 
pode provocar expulsão de ativida-
des que se deslocam em direção a 
áreas de fronteira, podendo levar 
ao desflorestamento, que poderia 
ser computado na avaliação final 
do efeito ambiental da utilização 
do etanol. Alguns estudos mos-
tram, entretanto, que existe no 

país uma disponibilidade de terras 
agricultáveis não aproveitadas 
que poderiam ser utilizadas pela 
cana-de-açúcar, sem a necessidade 
de substituir outras culturas, ou 
provocar o desmatamento; mos-
tram também que existem diversas 
áreas de pastagens degradadas, 
cuja utilização por outras ativida-
des geraria impactos ambientais 
positivos. 

Mesmo que esta situação de dis-
ponibilidade de terras seja válida 
para o País como um todo, nas 
atuais áreas de expansão de cana-
de-açúcar, em especial no Estado 
de São Paulo, essa cultura tende 
a disputar espaço com sistemas 
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agroindustriais já instalados: pe-
cuária e frigoríficos, laranja, grãos, 
entre outras. Ou seja, a expansão 
da cultura canavieira gera pres-
sões e disputas pelo uso da terra, 
em especial nas regiões mais pró-
ximas e com melhor dotação de 
infraestrutura de logística, aonde 
deverão ocorrer deslocamentos e 
pressões de custos para as ativida-
des agrícolas. 

Outros impactos negativos imputa-
dos ao setor oneram os orçamentos 
dos poderes locais das regiões 
produtoras (Estados e prefeituras): 
demanda por moradia pelos traba-
lhadores temporários, aumento de 
gastos no sistema de saúde pública 
− seja para atendimento dos traba-
lhadores do setor, seja para atendi-
mento da população em decorrên-
cia das queimadas −, necessidade 
de vagas adicionais nas escolas da 
rede pública para filhos de traba-
lhadores do setor etc. 

Em que pese a geração destes gas-
tos adicionais, a cultura da cana-
de-açúcar também gera impactos 
positivos sobre a renda regional. 
O valor da produção agrícola por 
hectare da cana tende a superar o 
das demais culturas, sinalizando 
um valor maior da renda agrícola; 
a produção de cana também possui 
maior relação número de empre-
gados por hectare, que é um indi-
cador de produtividade positivo; a 
maior integração geográfica entre 
as fases agrícola e industrial e a de-
manda por prestações de serviços 
nas usinas deve provocar maiores 

impactos sobre a geração de renda 
urbana, ou seja, um maior efeito 
multiplicador.

A cana-de-açúcar parece propi-
ciar impactos significativos sobre 
a geração de renda, o que deve 
ser captado, em parte, pela ar-
recadação fiscal dos municípios. 
Assim, se por um lado a expansão 
da cana-de-açúcar gera pressões 
de gastos para as prefeituras por 
exigir maior dimensionamento dos 
serviços públicos para atender a 
sazonalidade da atividade e fluxos 
migratórios, maiores gastos de 
saúde para lidar com efeitos dele-
térios da queimada, entre outros, 
por outro lado, esses municípios 
podem ter uma arrecadação maior 
que poderia compensar as maiores 
pressões de gastos. 

O objetivo deste terceiro e último 
artigo dessa série é verificar o efei-
to da expansão da cana-de-açúcar 
e da presença da cultura cana-
vieira na arrecadação fiscal dos 
municípios paulistas. Pretende-se 
verificar se a presença da cana 
gera impactos positivos sobre a 
receita municipal, como forma de 
compensar eventuais pressões de 
gastos. A ocorrência de impactos 
positivos na receita deve estar 
associada aos impactos positivos 
sobre a renda e ao dinamismo das 
economias regionais. Avaliar-se-ão 
os seguintes impostos: ISSQN (Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza); IPTU (Imposto Sobre a 
Propriedade Territorial Urbana); 
ICMS (Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercado-
rias e Sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e In-
termunicipal e de Comunicação) e 
IPVA (Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores).

Para tanto, um modelo de dados de 
painel é proposto. Esses modelos 
permitem isolar os efeitos especí-
ficos a uma determinada unidade 
de estudo. Contudo, dada a persis-
tência temporal da arrecadação, 
os tradicionais modelos de efeitos 
fixos e aleatórios podem gerar es-
timadores enviesados, razão pela 
qual um modelo de painel dinâmico 
é considerado superior. Ademais, 
tendo em vista a dimensão geo-
gráfica do fenômeno estudado, 
controles espaciais também são in-
troduzidos. Tal inclusão representa 
uma das contribuições originais do 
trabalho, tendo em vista que não 
existe aplicação semelhante para 
problemas brasileiros.

2 Desempenho Fiscal dos Mu- 
 nicípios Produtores de Cana- 
 de-Açúcar

As receitas públicas podem ser 
classificadas em Receitas Corren-
tes e de Capital, sendo que as pri-
meiras representam quase a to-
talidade das receitas. As Receitas 
Correntes constituem-se das recei-
tas tributária, de contribuições, pa-
trimonial, agropecuária, industrial, 
de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financei-
ros recebidos de outras pessoas de 
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direito público ou privado, quando 
destinadas a atender despesas clas-
sificáveis em Despesas Correntes. 

As Receitas Tributárias são aque-
las formadas a partir do esforço 
de arrecadação local, constituída 
pelos recebimentos dos tributos 
iminentemente municipais, a saber, 
aqueles impostos arrecadados pela 
máquina local que ficam integral-
mente nos municípios. Os princi-
pais tributos que se enquadram 
nessa categoria são o IPTU (Impos-
to Predial e Territorial Urbano) e o 
ISSQN (Impostos Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza). Outros tribu-
tos municipais menos relevantes 
incluem o ITBI (Imposto sobre 
Transmissão de Bens Intervivos) e 
as Taxas e Contribuições de Melho-
ria de várias ordens. 

Além da arrecadação dos impostos 
de competência dos municípios, as 
receitas municipais são compostas 
de transferências recebidas, em 
função da participação na arreca-
dação de impostos de competência 
estadual e de transferências fede-
rais, com destaque para o Fundo 
de Participação dos Municípios 
(FPM). Esta última fonte é uma 
das principais receitas municipais, 
em especial para os municípios de 
pequeno porte. O Fundo é compos-
to por parcela da arrecadação do 
Imposto de Renda e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, 
e é distribuído para os municípios 
segundo critérios que levam em 
consideração a localização (região), 
o tamanho da população e a renda, 

agrícola representa pelo menos 
20% da área total. Dentre os muni-
cípios agrícolas, foram agrupados 
aqueles em que a produção de cana 
representa menos de 30% da pro-
dução agrícola total; outro grupo 
refere-se aos municípios com pro-
dução de cana entre 30% e 60% 
do total e, finalmente, aqueles em 
que a produção de cana representa 
mais de 60% do total.

Nota-se que a arrecadação per 
capita dos municípios produtores 
de cana-de-açúcar (os agrupamen-
tos de 30%-60% e mais de 60% 
dentre os municípios agrícolas) é 
sistematicamente superior à ar-
recadação dos demais municípios 
agrícolas, para todas as categorias 
de tributos considerados. Essa di-
ferença é significativamente maior 
no caso da cota-parte do IPVA (Im-
posto sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores), tributo para 
o qual os municípios que utilizam 
de 30% a 60% da área total para a 
produção de cana-de-açúcar arre-
cadam, em média, 30% a mais que 
os outros municípios agrícolas. 
No caso dos municípios com mais 
de 60% de cana na área agrícola 
total, essa diferença chega a quase 
50%. No que se refere à cota-parte 
do ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços), os 
municípios produtores de cana-
de-açúcar apresentam desempe-
nho fiscal superior ao dos demais 
municípios. 

entre outros fatores. A distribuição 
não guarda nenhuma relação com 
o local em que os impostos foram 
gerados e com o comportamento 
da atividade econômica. Assim, 
esse conjunto de receitas não será 
analisado neste artigo. 

Já as principais transferências 
estaduais são as cotas-partes do 
ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) e do 
IPVA (Imposto sobre Proprieda-
des de Veículos Automotores). No 
caso do primeiro, 25% devem ser 
repassados aos municípios. No Es-
tado de São Paulo, cerca de ¾ do 
valor repassado aos municípios é 
diretamente relacionado à arre-
cadação do tributo na localidade 
(base para o cálculo do valor adi-
cionado fiscal), 5% é proporcional 
ao esforço de arrecadação próprio 
de cada município e 3% é propor-
cional à área cultivada (Lei 8510 
de 29/12/93). No caso do IPVA, os 
municípios recebem o equivalente 
a 50% do imposto arrecadado de 
contribuintes que tenham veículos 
automotores licenciados no muni-
cípio.

A Tabela 1 reporta alguns fatos 
estilizados envolvendo o desempe-
nho fiscal médio para o período de 
1990 a 2006 para agrupamentos 
de municípios. Para esse recorte, 
os municípios do Estado de São 
Paulo foram agrupados de acordo 
com a importância ou não da pro-
dução agrícola para a localidade. 
Por município agrícola considerou-
se aquele município em que a área 
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Tabela 1 − Desempenho Fiscal Per Capita e População Média por Tipo de Município, Média de 1990 a 2006

Municípios
Quantidade de 

Municípios
Cota-Parte do 

IPVA - (R$ 2008)
Cota-Parte do 

ICMS - (R$ 2008)
Arrecadação 

Tributária Própria -            
(R$ 2008)

Part. da Arrecadação 
Própria no Total - %

População - 
(Habitantes)

Municípios  
Agrícolas

Municípios  
Produtores  
de Cana

De 30 a 60% da 
Área Agrícola

102 26,67 420,91 105,99 7,82 30.154

Mais de 60% da 
Área Agrícola

123 29,86 471,29 119,26 8,53 36.634

Outros Municípios Agrícolas 139 20,26 407,95 88,66 6,58 21.625

Demais Municípios 281 21,72 374,54 181,03 12,81 89.113

Fonte: Seade, IBGE. 

Com relação à Arrecadação Tri-
butária Própria, além de terem 
arrecadação per capita maior que 
a dos demais municípios agrícolas, 
os municípios produtores de cana-
de-açúcar apresentam, em média, 
maior participação dos tributos 
próprios na arrecadação total – os 
municípios em que a cana-de-açú-
car representa entre 30 e 60% da 
área agrícola arrecadam, em média, 
7,8% da receita total na forma de 
receita própria; nos municípios em 
que a produção de cana-de-açúcar 
representa mais de 60% da área 
agrícola esse porcentual é de 8,5%; 
para os Outros Municípios Agrí-
colas, a arrecadação própria não 
chega a 7% do total. É interessante 
notar que os municípios não agrí-
colas têm arrecadação per capita 
própria superior à dos municípios 
não agrícolas (produtores de cana-
de-açúcar inclusive). 

Esses result ados,  no ent anto, 
podem decorrer, na verdade, da 
correlação existente entre tama-

nho do município e arrecadação 
(efeito escala ou de aglomeração). 
Municípios maiores tendem a ter 
um esforço de arrecadação própria 
maior, uma vez que são menos be-
neficiados (em termos per capita) 
nas transferências que municípios 
menores. De fato, a última coluna 
da tabela permite constatar que 
os municípios produtores de cana-
de-açúcar são de 1,4 a 1,7 vezes 
maiores, em média, que os demais 
municípios agrícolas. Portanto, o 
desempenho fiscal considerado 
poderia ser, na verdade, decorrente 
da maior capacidade de arreca-
dação conferida pelo tamanho do 
município.

Apenas com estatísticas descri-
tivas não é possível separar os 
efeitos devidos a cada um desses 
fatores, razão pela qual a próxima 
seção descreve a estratégia de 
identificação do efeito da expan-
são da cana sobre a capacidade de 
arrecadação municipal adotada 
neste trabalho.

3 Resultados1,2

Para todos os modelos foram es-
timadas regressões de dados de 
painel controlando para os efeitos 
aleatórios e fixos, como base de 
comparação para os resultados ob-
tidos por meio do estimador GMM-
sys. O teste de Hausman rejeita 
os modelos de efeito aleatório nos 
três casos (arrecadação própria, 
cota-parte do ICMS e cota-parte do 
IPVA). A não inclusão da variável 
defasada temporal nos modelos 
de efeito fixo torna os coeficien-
tes estimados por esses modelos 
enviesados. O estimador GMM-sys 
é o mais aplicado a esses casos, 
quando também se incluem de-
fasagens espaciais. A inclusão de 
variáveis instrumentais, validadas 
pelo teste de Sargan, assegura que 
os coeficientes estimados não são 
enviesados por variáveis omitidas 
relevantes.3

Para os modelos em que a receita 
tributária própria é a variável de-
pendente, o papel da participação 
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da produção de cana-de-açúcar 
sobre a arrecadação própria (mo-
delo GMM-sys) é significativo e de 
magnitude muito maior que nos 
modelos de controle (efeito aleató-
rio e efeito fixo), o que sugere a im-
portância (direta e indireta) para 
os cofres públicos da participação 
da produção de cana-de-açúcar. A 
inclusão dos controles populacio-
nais (ainda que não significativos) 
assegura que esse resultado não 
está enviesado pelo efeito escala. 

No caso do ICMS per capita, o im-
pacto da produção de cana-de-açú-

car sobre a arrecadação de ICMS 
(modelo GMM-sys) é significativo 
a 5% e relativamente alto (2,9464) 
quando comparado às estimativas 
obtidas nos modelos de efeitos ale-
atórios e fixo. Em outras palavras, 
a maior participação da cana-de-
açúcar na produção agrícola no ano 
anterior contribui para a determi-
nação do coeficiente da cota-parte 
municipal e, consequentemente, 
aumenta a receita municipal com 
ICMS corrente. 

Para a cota-parte do IPVA per capi-
ta, novamente, na última coluna da 

tabela (modelo GMM-sys), o papel 
da participação da cana-de-açúcar 
na produção agrícola total é posi-
tivo (1,4966) e significativo a 5%. 
Em outras palavras, também para 
a cota-parte do IPVA, um aumento 
da participação da cana-de-açúcar 
na produção agrícola do município 
tende a melhorar a arrecadação per 
capita desse tributo.

Os testes de diagnósticos não re-
provam os modelos. O teste de Sar-
gan valida os instrumentos utiliza-
dos e o teste de autocorrelação dos 
resíduos rejeita autocorrelações de 
ordem superior.

Tabela 2 − Resultados

Variável dependente ln da receita tributária própria per capita ln da cota parte do ICMS per capita ln da cota parte do IPVA per capita

 Efeito Aleatório Efeito Fixo GMM-sys Efeito Aleatório Efeito Fixo GMM-sys Efeito Aleatório Efeito Fixo GMM-sys

Part. da cana na produção agr. total
-(,0192) ns 0,2903 * 6,9787 *       -(,0263) ns -0,0139 ns 1,4966 **

(,0152)  (,0442)  (2,1078)        (,0186)  (,0442)  (,6806)  

(Part. da cana na produção  
agr. Total)t-1

      (,0096) ns (,1628) * (2,9464) *       

      (,0085)  (,0252)  (1,1009)        

Obs 7654  7654  7654  7617  7617  7617  7490  7490  7490  

R2 0,8128  0,5645    0,8384  0,6900    0,7754  0,6314    

Wald (Prob.) 0,0000    0,0000  0,0000    0,0000  0,0000    0,0000  

F-test (Prob.)   0,0000      0,0000      0,0000    

Breusch-Pagan (Prob.) 0,0000      0,0001      0,0000      

Hausman (Prob.) 0,0000      0,0000      0,0000      

F-test ui = 0 (Prob.)   0,0000      0,0000      0,0000    

Instrumento para equação em:          

diferença   
 W(ln da receita tributária própria per 

capita)t-3 
 

 W(ln da Cota-Parte do ICMS per 
capita)t-3

 
(ln da Cota-Parte do IPVA 

per capita)t-7

nível    constante     constante   constante

               
 Δ(ln da Cota-Parte do 

IPVA per capita)t-6

Sargan (Prob.)     0,5602      0,3366    0,7716  

Autocorrel 1a ordem (Prob.)     0,1910      0,0586     0,0012  

Autocorrel 2a ordem (Prob.)     0,2932      0,2365     0,4808  

Autocorrel 3a ordem (Prob.)     0,4985      0,8776     0,1923  
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4 Conclusão

A expansão da cana-de-açúcar é 
um processo que se acentuou bas-
tante nos últimos anos no Estado 
de São Paulo em virtude do aumen-
to da demanda por seus derivados, 
como o açúcar e o álcool. Junta-
mente com essa expansão, discus-
sões acerca dos custos e benefícios 
dessa expansão sempre se fazem 
acompanhar. Esse trabalho tinha 
por objetivo verificar os efeitos do 
aumento da produção da cana-de-
açúcar especificamente sobre as 
receitas municipais.

Para tanto, coletaram-se dados 
em painel, de modo a se controlar 
eventuais efeitos específicos a cada 
município. Dada a persistência 
temporal da arrecadação, os tradi-
cionais modelos de efeitos fixos e 
aleatórios podem gerar estimado-
res enviesados, razão pela qual um 
modelo de painel dinâmico é con-
siderado superior. Ademais, tendo 
em vista a dimensão geográfica 
do fenômeno estudado, controles 
espaciais também foram introdu-
zidos. 

Os resultados dos testes sugerem 
que, para todas as categorias de 
receitas consideradas, existe sig-
nificativo e expressivo aumento 
de arrecadação com a expansão da 
participação da produção de cana 
na produção agrícola do municí-
pio. Esse efeito pode se dar pelos 

impactos diretos e indiretos que 
o setor tem sobre a atividade eco-
nômica local e sua relação com os 
municípios vizinhos. 

A produção de cana-de-açúcar 
tende a gerar externalidades posi-
tivas para sociedade na forma de 
empregos, salários e renda de ma-
neira geral. Os resultados obtidos 
sugerem que também há efeitos 
multiplicadores do setor sobre 
a atividade econômica local, que 
contribui para aumentar a base de 
arrecadação municipal e a receita 
com impostos das prefeituras.

Assim, mesmo que traga efeitos ne-
gativos (como pressão de demanda 
sobre serviços públicos locais), a 
produção de cana parece propiciar 
impactos significativos sobre a 
geração de renda, o que é captado, 
em parte, pela arrecadação fiscal 
dos municípios. Ou seja, se por um 
lado a expansão da cana gera pres-
sões de gastos para as prefeituras, 
por exigir maior dimensionamento 
dos serviços públicos para atender 
a sazonalidade da atividade e dos 
fluxos migratórios, maiores gastos 
de saúde para lidar com efeitos 
deletérios da queimada, entre ou-
tros, por outro lado, esses municí-
pios parecem ter uma arrecadação 
maior, que, eventualmente, pode 
compensar as maiores pressões de 
gastos. Futuros trabalhos poderão 
investigar essa relação mais deti-
damente.

Ao final dessa série de artigos, as 
conclusões obtidas sugerem que: i) 
não é a expansão da produção do 
setor a razão principal a pressionar 
o preço de alimentos; ii) não exis-
tem efeitos estatisticamente (posi-
tivos ou negativos) do setor sobre 
as condições sociais − essas seriam 
muito mais reflexo das opções das 
políticas sociais; e iii) o setor pode 
contribuir para essas políticas na 
medida em que gera efeitos indire-
tos sobre o restante da economia, 
aumentando a arrecadação local.
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1  Os dados para as variáveis dependentes para 
os três conjuntos de modelos utilizados no 
trabalho são:

 Arrecadação Tributária Municipal per capita, 
calculada a partir da informação de Arre-
cadação Tributária Municipal anual disponi-
bilizada pela Fundação Seade; Cota-parte 
do ICMS per capita, calculada da mesma 
forma que a anterior a partir do dado da 
cota-parte do ICMS, disponibilizado pela 
Fundação Seade. - Cota-parte do IPVA per 
capita, calculada da mesma forma que os 
anteriores a partir do dado da cota-parte do 
IPVA, disponibilizado pela Fundação Seade. 
O período utilizado vai de 1990 a 2006, 
período para o qual as variáveis fiscais são 
compatíveis com os dados de produção de 
cana-de-açúcar em nível municipal. As vari-
áveis monetárias foram deflacionadas pelo 
IGP-DI e estão expressos em R$ de 2008. 
Como para alguns anos as observações não 
estão disponíveis para alguns municípios, o 
painel utilizado não é balanceado. Adicional-
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mente, a variável de interesse do estudo, a 
participação da cana-de-açúcar na economia 
do município, foi calculada considerando a 
informação de Área Plantada, disponível na 
Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE. Esse 
levantamento disponibiliza a área plantada 
por município, para todas as culturas agrí-
colas, permanentes e temporárias, a partir 
de 1990. Foi possível, então, calcular a pro-
porção da área dedicada à cana-de-açúcar 
em relação ao total. São apresentados ape-
nas os resultados relativos aos coeficientes 
de interesse. 

2 Dadas as características espaciais do pro-
blema estudado, não é incorreto supor a 
existência de algum tipo de correlação espa-
cial dos resíduos de uma regressão em pai-
nel dinâmico não espacial com as variáveis 
explicativas, o que tornaria os resultados 
obtidos inconsistentes, bem como qualquer 
uma de suas variações que desconsidere a 

relação espacial das variáveis. Como notado 
acima, a dispersão regional da produção de 
cana torna obrigatório que não se trate cada 
município isolado no espaço. O emprego de 
métodos de econometria espacial é adequa-
do ao problema. Para tanto, considera-se a 
defasagem espacial da variável dependente 
em nível para controlar a eventual autocor-
relação espacial existente nos dados (o fato 
de que o aumento da arrecadação em um 
dado município não ocorre sem a influência 
do mesmo aumento em outro município). 
Finalmente, como controles adicionais, 
também foram incluídas três variáveis 
relacionadas à população. Essas variáveis 
captam o efeito escala da arrecadação, que 
pode variar com a população de maneira 
não linear – razão pela qual se considera a 
população e seu quadrado, para captar essa 
não-linearidade potencial. Também se inclui 
a defasagem espacial da população para con-

trolar o efeito que o tamanho dos municípios 
vizinhos pode exercer sobre a arrecadação 
local. Os resultados para os demais regres-
sores podem ser vistos em Chagas (2009).

3 Os resultados detalhados podem ser vistos 
em Chagas (2009).
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1  Introdução

Os diferentes desempenhos eco-
nômicos observados entre regiões 
distintas podem ser explicados, em 
grande parte, pela concentração es-
pacial das atividades econômicas e, 
em particular, do setor industrial. 
A eficiência é um determinante da 
prosperidade econômica e uma das 
medidas representativas da produ-
tividade. 

A maior possibilidade de locomoção 
geográfica da indústria em relação 
às demais atividades faz com que 
o setor industrial seja geralmente 
alvo de políticas de desenvolvimen-
to que visam amenizar as dispari-
dades regionais. Por isso, devido 
aos impactos que o setor industrial 
pode ter sobre a economia e o de-
senvolvimento regional, é impor-
tante analisar a evolução produtiva 
recente da indústria brasileira. Es-
tudar as tendências do desempenho 
deste setor em diferentes porções 
do espaço brasileiro significa bus-
car indicações sobre o crescimento 
regional futuro no Brasil.

Assim, ao estudar as alterações 
nos padrões competitivos setoriais 

é importante considerar não so-
mente a distribuição espacial das 
atividades econômicas como tam-
bém as características específicas 
da diversidade regional brasileira. 
Esta é a contribuição que, em uma 
série de três artigos, pretendemos 
realizar, discutindo o desempe-
nho setorial e regional recente 
da indústria de transformação, 
buscando explorar alguns fatores 
determinantes desse desempenho. 
O objetivo do primeiro artigo é 
obter as estimativas de eficiência 
produtiva dos setores da indústria 
de transformação nas regiões bra-
sileiras.

2  Amostra de empresas indus- 
 triais nas mesorregiões bra- 
 sileiras

O banco de dados explorado é for-
mado por empresas do setor in-
dustrial, com base na Pesquisa 
Industrial Anual (PIA), do IBGE e 
informações anuais para o período 
de 2000 a 2006 para 137 mesor-
regiões e 23 setores da CNAE 1.0 
(dois dígitos). O produto é medido 
pela variável Valor da Transforma-
ção Industrial (VTI). Os insumos 
trabalho e capital são medidos 

pelo Número Médio de Pessoas 
Ocupadas no Ano e pelo Valor Total 
do Ativo na Empresa, respectiva-
mente. 

As regras de sigilo impostas pelo 
IBGE nos levaram a escolher a me-
sorregião como unidade geográfica 
de análise, calculando uma unidade 
produtiva (firma) média por me-
sorregião.1 Assim, cada mesorre-
gião assume o papel de uma firma, 
ou seja, em cada setor da indústria 
temos uma firma representativa 
por mesorregião. Portanto, cada 
setor industrial pode ter no má-
ximo 137 firmas no Brasil, pois 
existem 137 mesorregiões. São 
analisadas duas amostras: i) 22 se-
tores da indústria de transforma-
ção, por mesorregião e ao longo do 
tempo2, ii) construiu-se uma nova 
classificação  setorial considerando 
a intensidade tecnológica dos se-
tores, a fim de destacar o papel da 
intensidade tecnológica no desem-
penho regional: alta intensidade 
(AI), média alta (MAI), média baixa 
(MBI) e baixa intensidade (BI). É 
uma amostra formada, portanto, 
por quatro setores de intensidade 

Eficiência Produtiva da Indústria de Transformação nas Regiões 
Brasileiras

Daniela Carla Decaro Schettini (*)
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tecnológica, por mesorregião ao 
longo do tempo.3 

3 Fronteiras Estocásticas de Pro- 
 dução

A eficiência técnica de produção, 
também chamada na literatura de 
eficiência produtiva, relaciona os 
insumos e produto observados em 
referência a um desempenho ótimo. 
As medidas de eficiência podem ser 
obtidas utilizando a metodologia 
de Fronteiras Estocásticas, em que 
o ajuste de uma função para uma 
fronteira de produção baseia-se 
principalmente na hipótese da dis-
tribuição do componente de erro. 

Além de seu elemento aleatório, inclui-se um elemento assimétrico que 
caracteriza a ineficiência produtiva, medida pela distância da firma a 
uma fronteira de produção estimada. Utilizando o modelo proposto por 
Battese e Coelli (1995), estimamos uma fronteira de produção do tipo 
Cobb-Douglas, com os insumos capital e trabalho, além de considerar a 
tendência na explicação da média da ineficiência das firmas. Obtemos, 
assim, estimativas da eficiência regional e setorial relativa na indústria 
de transformação brasileira e sua evolução no período de 2000 a 2006. A 
fim de tornar a análise dos resultados viável, agregamos as estimativas, 
obtendo indicadores de eficiência setorial e regional analisados nas se-
ções seguintes.4

4 Eficiência Setorial

A média anual da eficiência setorial e sua evolução no período são mos-
tradas nos Gráficos 1 e 2, para os quatro setores agregados de acordo com 
sua intensidade tecnológica e os 22 setores da indústria de transformação 
brasileira, respectivamente.

Gráfico 1 – Média Anual e Evolução da eficiência setorial – Setores por Intensidade Tecnológica

Fonte: Schettini (2010).
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Gráfico 2 – Média Anual e Evolução da Eficiência Setorial – Setores da Indústria de Transformação

Fonte: Schettini (2010).

Segundo o Gráfico 1, os setores 
mais intensivos alcançam uma 
eficiência maior do que os menos 
intensivos. Em uma escala de zero 
a um, o setor AI é 0,03pp (pontos 
percentuais) mais eficiente do que 
MAI e cerca de 0,09pp mais eficien-
te que MBI e BI. Por sua vez, MAI é 
cerca de 0,060pp mais eficiente do 
que MBI e BI. Apesar de mais mo-
derado, o crescimento da eficiência 
também ocorreu com os setores 
mais intensivos que não susten-
taram, relativamente, um forte 
crescimento no período. Tanto o 
setor MBI quanto o BI destacam-se, 
com um crescimento de eficiência 
no período em torno de 0,12pp, 
enquanto AI e MAI cresceram a 
0,04pp e 0,06pp, respectivamente. 
Calculando as estatísticas descri-
tivas das eficiências estimadas, 
observamos que, quanto menor a 

intensidade tecnológica do setor, 
menor é a média e a mediana da 
eficiência técnica das mesorregi-
ões, o que indica que a tecnologia é 
um fator importante para o suces-
so do desempenho da indústria. 

A análise mais detalhada dos se-
tores é observada no Gráfico 1. 
Entre os setores mais eficientes a 
maioria está classificada como al-
tamente intensivos em tecnologia, 
como Equipamentos de Informáti-
ca (30), Eletrônicos e Comunicação 
(32) e Veículos (34). O setor mais 
eficiente do Brasil é o de Combus-
tíveis (23) e o de menor eficiência 
é o Têxtil (17). Enquanto a grande 
maioria dos setores que possuem 
elevada eficiência permaneceu na 
mesma situação entre 2000 e 2006, 
a maioria dos setores com baixa 
eficiência evoluiu positivamente no 

período. No primeiro caso, predo-
minam setores de alta e média alta 
intensidade tecnológica. Há um ce-
nário positivo para o segundo caso, 
que, de certa forma, aproxima-se da 
fronteira de produção com o passar 
do tempo. Com exceção do setor de 
Equipamentos Elétricos (31), todos 
os setores deste caso são menos 
intensivos em tecnologia. Vários 
setores mantiveram a eficiência 
praticamente estável entre 2000 
e 2006,5 de modo que não con-
seguiram traduzir seus esforços 
produtivos em ganhos de eficiên-
cia em relação aos demais setores 
(Celulose 21, Edição 22, Combustí-
veis 23, Químicos 24, Máquinas 29, 
Equipamentos de Informática 30, 
Eletrônicos e Comunicação 32, Ins-
trumentos de Precisão 33, Veículos 
34 e Móveis 36). Apesar de elevada 
eficiência, os setores Outros Veícu-
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los (35) e Reciclagem (37) perderam posições relativas 
no período. 

5 Eficiência Regional

O indicador síntese de eficiência regional baseia-se 
em um sistema de notas, que considera a perfor-

mance setorial da região e o papel de cada setor 
na sua produção global . Para obter nota alta, 
é preciso ser ef iciente nos setores com grande 
importância na mesorregião. No Quadro 1, mos-
tramos a média anual (2000 a 2006) da eficiência 
produtiva estimada das mesorregiões e a sua evo-
lução no período.

Quadro 1 – Distribuição Regional da Eficiência da Indústria de Transformação  
Média Anual e Variação (%) entre 2000 e 2006

Há um deslocamento, ao longo do 
tempo, de altos índices de eficiên-
cia para as mesorregiões do Norte 
e Centro-Oeste, que possui uma 
importante presença do setor de 
Média Alta Intensidade Tecnológi-
ca, especialmente pelas mesorre-
giões Sul Goiano e Leste de Mato 
Grosso do Sul. É provável que a 
eficiência elevada esteja relacio-
nada à presença do setor químico 
no uso de produtos agropecuários. 
Nos mapas da amostra por inten-
sidade tecnológica (SCHETTINI, 

2010), nota-se que, à medida que 
a exigência tecnológica diminui, 
há um aumento do uso do espaço 
brasileiro entre os setores da in-
dústria. No setor de Média Baixa 
Intensidade Tecnológica, entretan-
to, as mesorregiões mais eficientes 
aparecem mais espalhadas pelo es-
paço brasileiro, pois alguns setores 
como Metalurgia (27) e Produtos 
de Metal (28) tendem a deslocar as 
indústrias para perto das fontes de 
recursos naturais. Quanto maior 
a exigência de tecnologia, entre-

tanto, maior é a concentração da 
atividade industrial em torno das 
regiões Sudeste e Sul do País, com 
destaque também para a mesorre-
gião Metropolitana de Salvador.

O Centro Amazonense sempre apa-
rece entre as mesorregiões mais 
eficientes, independente do setor 
de tecnologia considerado. Na re-
gião Sudeste há uma concentração 
de mesorregiões mais eficientes na 
faixa litorânea do País. Já o oeste de 
São Paulo e a maioria das mesorre-
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giões de Minas Gerais apresentam 
índices mais modestos de eficiên-
cia, que também caracterizam a re-
gião Sul. De qualquer forma, mesmo 
assim, são índices mais elevados do 
que a maioria dos apresentados 
pelas mesorregiões do Nordeste, 
com algumas exceções na Bahia e 
Ceará, principalmente. Apesar da 
alta eficiência média em algumas 
das mesorregiões do Centro-Oeste, 
Norte, Bahia, Ceará e Maranhão, 
suas produções industriais ainda 
são bastante concentradas em al-
guns setores, como o de Alimentos 
(15) no Centro-Oeste e Madeira 
(20) no Norte. É uma evidência de 
que as mesorregiões mais especia-
lizadas conseguem, em geral, bons 
níveis de eficiência.

O segundo mapa do Quadro 1 mos-
tra a evolução da eficiência das 
mesorregiões entre 2000 e 2006. 
O Nordeste ganha um pouco mais 
de destaque, principalmente os 
Estados da Bahia e do Rio Grande 
do Norte. O norte de Minas Gerais 
também mostra um desempenho 
positivo no período. Chama a aten-
ção, entretanto, que a evolução 
no Nordeste seja caracterizada 
por cenários extremos: suas me-
sorregiões ou cresceram muito 
em eficiência ou apresentaram 
uma queda bastante significativa. 
Em comparação, no Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste, apesar dos compor-
tamentos positivos e negativos das 
mesorregiões, os desempenhos são 
mais graduais.

A evolução da eficiência também pode ser observada por meio da matriz 
de transição. Para isso, basta verificar, por exemplo, quantas mesorre-
giões no ano inicial foram classificadas entre as 20% menos eficientes 
e permaneceram assim em 2006 ou mudaram de posição. A matriz de 
transição é apresentada pela Tabela 1. Observa-se elevada mobilidade das 
mesorregiões entre as categorias de eficiência, pois 68% delas mudam de 
posição. Dentre estas, 33% das mesorregiões melhoraram e 27% piora-
ram. Além disso, a maioria das mesorregiões muda somente uma catego-
ria, indicando que, em geral, a transição ocorre gradualmente.

Tabela 1 – Matriz de Transição – Amostra Geral

                               2006

2000
Cat. 1- 20% 

menos eficientes
Cat. 2- 
20%

Cat. 3- 
20%

Cat. 4- 
20%

Cat. 5- 20% 
mais eficientes

Cat. 1- 20% menos eficientes 13 4 3 1 2

Cat. 2- 20% 1 11 6 3 2

Cat. 3- 20% 3 6 5 8 1

Cat. 4- 20% 1 1 7 6 7

Cat. 5- 20%  mais eficientes 4 2 2 4 10

6 Conclusão

A partir das estimativas de eficiência de cada setor e região, pudemos 
observar seus padrões, inferindo sobre os desempenhos setoriais e re-
gionais, analisando as regiões e os setores industriais mais eficientes em 
termos absolutos e relativos, a evolução no período, além de investigar a 
importância da intensidade tecnológica nos resultados obtidos.

Em relação à eficiência dos setores, observou-se que, em geral, os seto-
res menos intensivos em tecnologia são menos eficientes e vice-versa. 
Quando analisamos a evolução setorial no tempo, vimos que a maioria 
dos setores menos eficientes obteve um crescimento da eficiência no 
período, enquanto a maioria dos setores de alta eficiência permaneceu 
praticamente na mesma situação de eficiência. Além disso, foi possível 
observar a importância da intensidade tecnológica no sucesso do desem-
penho setorial.

Em relação à eficiência regional, constatou-se que as mesorregiões mais 
eficientes tendem a localizar-se na faixa litorânea do Brasil, principal-
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mente nos Estados das regiões 
Sudeste, Sul e na Bahia. Apesar da 
concentração de elevada eficiência 
nessas áreas, nota-se que, na me-
dida em que tratamos de setores 
mais básicos da economia, com 
menos requisitos tecnológicos ou 
que necessitam proximidade com 
o mercado consumidor, há maior 
dispersão da alta eficiência pelo 
espaço brasileiro. Os polos indus-
triais consolidados no espaço na-
cional aparecem, na maioria das 
vezes, entre as mesorregiões mais 
eficientes.
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Impacto da Inflação na Desigualdade de Renda

Ricardo Sabbadini (*) 

1 Introdução e Objetivos

Nos debates econômicos sobre os 
malefícios de elevadas taxas de 
inflação é recorrente o argumen-
to de que o aumento do nível de 
preços afeta mais fortemente os 
pobres. Este efeito desigual seria 
originário do acesso diferenciado a 
ativos financeiros indexados entre 
pobres e ricos. Desta maneira, os 
mais abastados podem se proteger 
conforme a inflação se eleva, dife-
rentemente da parte mais pobre 
da sociedade. Assim, a inflação le-
varia ao aumento da desigualdade 
de renda, sendo este mais um bom 
motivo para sua manutenção em 
baixos níveis.

Vale notar, ademais, que este racio-
cínio não aparece somente entre 
economistas de mercado e governo, 
mas também entre os acadêmicos. 
Tal argumento está em total acor-
do com a teoria econômica e já foi 
inclusive formalizado em modelos 
de equilíbrio geral dinâmico que 
compõem a base da macroecono-
mia contemporânea.

Apesar dos trabalhos teóricos, 
contudo, cabe aos economistas em-
píricos averiguar qual a magnitude 

deste efeito da inf lação sobre a 
distribuição de renda. Essa melhor 
compreensão do tamanho deste 
efeito é fundamental para validar 
por completo o argumento inicial-
mente apresentado aqui e decidir 
se este é realmente mais um moti-
vo para a manutenção de taxas de 
inflação baixas.

O presente artigo se encaixa justa-
mente neste campo empírico. Seu 
objetivo é apresentar de maneira 
clara e sucinta os resultados obti-
dos por Sabbadini (2010), em uma 
dissertação de mestrado defendida 
no Instituto de Pesquisas Econômi-
cas da Universidade de São Paulo 
(IPE-USP), e contrapô-los aos re-
sultados já presentes na literatura 
sobre inflação e desigualdade de 
renda.

2 Dados

A fim de avaliar o impacto da infla-
ção sobre a desigualdade de renda 
é necessário analisar dados de paí-
ses, pois apenas para estes existem 
medidas tanto do aumento do nível 
de preços como da distribuição de 
renda. Por isso, a dissertação em 
que se baseia este artigo utilizou 

dados com uma estrutura de pai-
nel para 81 países entre os anos de 
1987 e 2006.  O próprio uso deste 
tipo de estrutura de dados repre-
senta um avanço perante os tra-
balhos empíricos anteriores, que 
utilizavam dados em cross section.  

Entretanto, antes de explicitar a 
metodologia, vejamos os dados 
utilizados. Para a desigualdade de 
renda, recorreu-se ao seu indicador 
mais difundido, o índice de Gini. 
Sua origem é a World Income Ine-
quality Database (WIID) versão 2c 
do World Institute for Development 
Economics Research (WIDER) da 
United Nations University, uma base 
de dados secundária que compi-
la e classifica informações sobre 
distribuição de renda de vários 
países. Quanto maior este indica-
dor, limitado entre zero e 100, mais 
desigual a economia.1 

Os dados de inflação, variável ex-
plicativa de interesse, medidos pelo 
índice de preços ao consumidor, 
foram obtidos nas International 
Financial Statistics (IFS) do Fundo 
Monetário Internacional (FMI). De 
lá também vieram as informações 
das taxas de crescimento de agre-
gados monetários, que serão uti-
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lizados como instrumentos, como 
explicado adiante.

Dos World Development Indicators 
2007 do Banco Mundial foram re-
tiradas as outras variáveis explica-
tivas de controle que são parte dos 
modelos econométricos. Sua esco-
lha foi baseada na literatura sobre 
determinantes da desigualdade de 
renda. Estas são: taxa de cresci-
mento do PIB, PIB per capita e seu 
quadrado, abertura ao comércio 
internacional, crescimento popula-
cional e crédito doméstico ao setor 
privado como porcentagem do PIB.

3 Metodologia

Em todas as estimativas apresen-
tadas neste artigo os estimadores 
levam em conta os efeitos fixos dos 
países e incluem dummies de tempo 
(para controlar por choques agre-
gados comuns aos países). Assim, 
em virtude do uso deste tipo de 
estimador, as estimativas são base-
adas na variação dos dados dentro 
de um mesmo país (within-country) 
e não entre eles.

Além disso, com o uso de estima-
dores de efeitos fixos, mitiga-se 
o problema de viés causado pela 
existência de variáveis relevantes 
omitidas, que pode ocorrer nos 
estudos anteriores baseados em 
dados de cross section. Caso estas 
variáveis omitidas sejam constan-
tes no tempo, podemos interpretá-

las como um termo de heterogeneidade não observada para cada país 
(isto é, um efeito fixo), e assim é possível corrigir completamente esse 
problema que causa endogeneidade e impede a obtenção de estimadores 
consistentes. Essa é uma vantagem do trabalho de Sabbadini (2010) sobre 
os estudos que usam dados em cross section. 

Um exemplo ajuda a esclarecer este ponto. Suponha que países que her-
daram de seus colonizadores instituições que não coíbem os governantes 
de se apropriar da riqueza produzida têm maiores níveis de desigualdade. 
Ademais, estas instituições também podem levar a governos maiores e 
mais gananciosos que podem se financiar, mais que a média das nações, 
com o imposto inflacionário. Dessa forma, a inflação estaria correlacio-
nada com estas instituições que também afetam a desigualdade de renda, 
enviesando as estimativas baseadas em dados de cross section em virtude 
da existência de variáveis omitidas.  

Além disso, inspirado em resultados de modelos teóricos, utiliza-se uma 
forma funcional flexível (denotada pela função 0f ), que permite um efeito 
não linear da inflação (IPCit ) sobre a distri- buição de renda, como 
apresentado na equação abaixo, em que ai é o efeito fixo do país i, bt  é o 
valor da dummy para o ano t e a é o vetor de parâmetros de interesse.

 Giniit = ai + bt + af (IPCit) + b Controlesit + vit

A função  0f , além de linear, pode ser quadrática, quando se permite que 
o  e f e i t o do IPC sobre a desigualdade de renda mude de intensidade e 
até mesmo de sinal de acordo com o nível da inflação. Ela também pode 
ser linear na inflação, mas com inclinações diferentes para distintos ní-
veis do IPC. Isso é obtido usando como regressores o IPC e interações suas 
com dummies que definem os intervalos onde a inclinação muda. Os nós 
que definem tais intervalos nesse estudo são 40%, 100% e 1000%.

Quanto aos métodos de estimação, podemos dividi-los em dois blocos.2 
No primeiro, a hipótese identificadora é de que a inflação é uma variá-
vel exógena, isto é, não correlacionada com vit . Porém, lembre-se que ela 
pode ser livremente correlacionada com os efeitos fixos. Nesse bloco, há 
duas técnicas de estimação.  A primeira é o estimador de efeitos fixos 
e a segunda é o estimador de GMM em dois passos de Arellano e Bond. 
No segundo bloco estão estimadores que permitem a existência de uma 
correlação entre IPC e vit , isto é, que a inflação seja endógena. Novamen-
te, temos dois estimadores distintos. No primeiro, estima-se a equação 
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por GMM em dois passos em um 
modelo de painel de efeitos fixos 
com variáveis instrumentais, que 
são as taxas de crescimento da 
moeda e da quase-moeda.3 No úl-
timo estimador, opta-se por outra 
abordagem para corrigir o possível 
problema de endogeneidade. Volta-
se ao estimador de Arellano e Bond 
usando instrumentos internos, 
isto é, as próprias defasagens das 
variáveis.

4 Resultados

Para f ins de comparação, é im-
portante apresentar o principal 
resultado anterior desta literatura. 
Romer e Romer (1998) encontram 
em um modelo linear com dados 
em cross section que uma elevação 
da inflação em um ponto percentu-
al aumenta o Gini em 0,34 pontos. 
Dessa forma, um incremento de 
10 pontos percentuais da inflação 
elevaria o Gini em 3,4 pontos per-
centuais. 

Vejamos agora os resultados do 
presente estudo.  Nos modelos 
lineares, independentemente do 
método de estimação e de quais va-
riáveis de controle estão presentes 
no modelo, parece não haver uma 
relação entre o índice de Gini e a 
inflação. Não é possível distinguir 
os coeficientes estimados de zero. 
Além disso, em oposição à teoria, 
alguns dos coeficientes estimados 
são negativos. Um resultado inte-

ressante surge, porém, em todos 
os modelos lineares. Neles um au-
mento da inf lação em 100 pon-
tos percentuais altera o índice de 
Gini, que está em uma escala entre 
zero e 100, em aproximadamente 
0,10. Esse efeito é economicamente 
muito menor que o efeito obtido 
por estudos prévios, como Romer e 
Romer (1998). Esse achado parece 
decorrer do uso de estimadores de 
efeitos fixos, que se baseiam na va-
riação dos dados dentro dos países, 
mas não entre eles.  

Nos modelos quadráticos, inde-
pendentemente de qual dos quatro 
métodos de estimação é usado, os 
resultados são muito semelhantes. 
Os coeficientes do IPC e de seu qua-
drado são sempre conjuntamente 
significantes a 1% e individualmen-
te significantes em quase todos os 
casos. Enquanto o termo linear é 
sempre positivo, o quadrático sem-
pre é menor que zero. Assim, temos 
que a relação entre Gini e IPC tem a 
forma de um “U” invertido. Dessa 
forma, até certo nível de inflação, o 
ápice da parábola, esta possui um 
efeito positivo no Gini, piorando a 
distribuição de renda. Para valores 
maiores de inf lação, contudo, o 
Gini é negativamente afetado pela 
inflação. Porém, o valor do IPC a 
partir do qual a inflação tem um 
efeito negativo sobre o Gini (isto é, 
passa a melhorar a distribuição de 
renda) é muito elevado. No modelo 
em que o ápice é mais baixo, ele 

ocorre em uma inflação de 1430% 
ao ano. Como o 99º percentil do IPC 
possui o valor de 1190%, a inflação 
tem um efeito negativo sobre o 
Gini para menos de 1% da amos-
tra.  Assim, pode-se ver que para a 
maioria dos países existe uma re-
lação positiva entre inflação e de-
sigualdade de renda. Porém, ela é 
encoberta pela não-linearidade do 
efeito e pelo peso excessivo dado 
aos outliers nos modelos lineares.

Quanto ao tamanho deste efeito, ele 
depende do nível da inflação. Como 
a relação estimada tem a forma de 
“U” invertido, este efeito marginal 
é decrescente no IPC. Assim, ele 
assume seu valor máximo quando 
a inflação é nula. De acordo com 
uma das estimativas (a magnitude 
é extremamente semelhante em 
todas as estimações), a alteração 
do IPC de zero para 10% ao ano au-
mentaria o índice de Gini em 0,03 
pontos percentuais. A importância 
econômica deste efeito é inferior ao 
que estudos prévios sugerem, mas 
sem dúvida é significante. Outro 
exercício quantitativo interessante 
é obter a diferença entre o Gini pre-
visto de um país caso este tenha a 
inflação nula ou no valor do ápice 
encontrado nos modelos quadráti-
cos. Este seria o maior efeito que 
a inflação pode ter sobre o índice 
de Gini. Tal diferença ficaria entre 
2,7 e 5,2 pontos percentuais no 
Gini, dependendo da estimativa 
escolhida.
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Para o grupo base (com IPC abaixo 
de 40%), que inclui mais de 90% da 
amostra, encontramos uma relação 
positiva e significante. Segundo 
uma das estimativas, a alteração 
do IPC de zero para 40% elevaria 
o Gini em apenas 0,17 pontos per-
centuais. 

Para o segundo intervalo, de 40 a 
100%, o efeito da inflação sobre a 
distribuição de renda parece ser 
mais forte. O efeito marginal varia 
entre 1,8 e 4,7, dependendo da 
estimativa, bem acima daquele do 
primeiro intervalo. Desse modo, a 
mudança da inflação de 40% para 
100% piora o Gini em 1,86 pontos 
percentuais. Portanto, este modelo 
indica que um aumento da infla-
ção de zero para 100% elevaria o 
Gini em 2,03 pontos. Entre 100% 
e 1000%, as estimativas do efeito 
marginal não podem ser estatis-
ticamente distinguidas de zero. 
Para o último intervalo, onde resta 
pouco mais de 1% da amostra, 
encontra-se uma relação negati-
va. Entretanto, deve-se lembrar 
que essa estimativa é baseada em 
pouquíssimas observações, como 
comentado na interpretação dos 
modelos quadráticos.

Por f im, a principal mensagem 
desse modelo com dummies é re-
ferente aos valores mais baixos 
da inflação. Quando se controla a 
presença dos outliers, fica eviden-
te o impacto da inflação no Gini. 

Ademais, esse modelo indica que o 
efeito pode ser mais nocivo com a 
inflação alta (entre 40% e 100%) 
do que baixa. 

Embora o efeito captado aqui nos 
modelos quadráticos e com dum-
mies esteja abaixo do obtido por 
trabalhos anteriores, argumenta-
mos que ele deve estar mais pró-
ximo do efeito causal verdadeiro. 
Além dos motivos apresentados 
nas seções sobre dados e metodo-
logia, uma breve análise de alguns 
casos de inf lações altas reforça 
essa ideia.

Segundo a nossa base de dados, no 
Brasil, entre 1990 e 2005, o Gini 
caiu apenas 3,94 pontos percen-
tuais mesmo após o fim de uma 
inflação superior a 2000% ao ano 
em 1990 e 1991. Isto sem consi-
derar várias outras alterações na 
economia que podem ter ajudado 
nesta queda, como abertura ao 
comércio internacional e aumen-
to nos benefícios sociais trazidos 
pela Constituição de 1988. Entre 
1997 e 1998, a inflação na Bulgária 
diminuiu de 1058% para 18% e 
o Gini caiu apenas 2,1 pontos. Na 
Rússia, em 1993, a inflação supe-
rou os 800% ao ano e seu Gini era 
de 46,1 pontos. Treze anos depois, 
com uma inflação abaixo de 10%, o 
Gini ainda é de 45,1 pontos percen-
tuais. Se as estimativas de Romer 
e Romer (1998) fossem corretas, o 

De maneira geral, os modelos qua-
dráticos mostram que existe um 
impacto positivo da inflação sobre 
o Gini. Outro ponto importante é 
que este efeito não é positivo para 
inflações acima de 1400% ao ano. 
Como isso se baseia em um nú-
mero pequeno de observações e o 
intervalo de confiança a 95% inclui 
o zero, não é apropriado afirmar 
que para inflações elevadas este 
efeito seja negativo, pois não se 
pode distingui-lo do zero. É possí-
vel que em situações com inflação 
tão alta os efeitos distributivos 
máximos já tenham ocorrido. Pode 
ser que nesses casos extremos a 
moeda já tenha perdido suas fun-
ções, sendo substituída por outro 
meio de troca (o dólar, por exem-
plo) ou que nesse ponto a economia 
já esteja completamente indexada. 
Neste últ imo caso, como todos 
ativos estão atrelados à inflação, é 
possível que a diferença no acesso 
a ativos indexados entre pobres 
e ricos diminua, minimizando os 
impactos distributivos do aumento 
generalizado de preços.

Agora discutimos os resultados dos 
modelos que possuem dummies de 
intervalos da inflação interagindo 
com o próprio IPC a fim de que o 
efeito marginal da inflação varie. 
Os intervalos têm quebras em 40%, 
100% e 1000%, dividindo a amos-
tra em quatro partes. Novamente 
os resultados variam pouco entre 
as distintas técnicas de estimação. 
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Gini das economias citadas acima 
teria diminuído muito mais. 

5 Conclusões

Utilizando dados em painel e flexi-
bilizando as formas funcionais foi 
possível notar a existência de um 
efeito positivo da inflação sobre 
o índice de Gini, desde que a exis-
tência de outliers fosse levada em 
conta. Esse efeito positivo encon-
trado, todavia, é menor do que os 
estimados por trabalhos anterio-
res, que se baseavam em dados de 
uma cross section. 

Vale notar que os resultados aqui 
apresentados, em sintonia com a 
experiência de países como Brasil 
e Rússia, mostram que inflações 
altas têm impactos negativos e não 
desprezíveis sobre a distribuição 

de renda. Contudo, eles indicam 
que não é possível alterar comple-
tamente um padrão histórico de 
desigualdade de renda apenas de-
belando ou criando um episódio de 
inflação elevada ou hiperinflação. 

Dessa forma, é possível validar 
empiricamente o argumento apre-
sentado no início deste artigo, de 
que a inflação piora a distribuição 
de renda, sendo este mais um bom 
motivo para mantê-la em níveis 
baixos.
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1 Introdução

Este artigo é o segundo da série 
sobre o atraso educacional brasi-
leiro até 1964 iniciada na edição 
anterior deste Boletim Informa-
ções Fipe. No primeiro artigo, o 
objetivo foi mostrar a influência 
da distribuição desigual de poder 
político na política federal e os 
resultados pouco satisfatórios da 
educação primária. Foram cole-
tadas evidências da situação de 
atraso das matrículas brasileiras 
em relação a diversos países, assim 
como do elitismo das políticas edu-
cacionais promovidas no Brasil. 
As declarações de representantes 
do governo federal deixam claro 
que havia preferência pelo ensino 
superior em detrimento do ensino 
primário durante a maior parte do 
período pesquisado.

Neste segundo artigo, a intenção é 
mostrar como outros fatores como 
a centralização ou a descentrali-
zação (principalmente financeira), 
além das equivocadas políticas fe-
derais, também contribuíram para 
deixar o Brasil em situação de atra-
so educacional, a ponto de apre-

sentar taxas de analfabetismo da 
ordem de 49% em 1950. Veremos 
que a educação primária, que cons-
titucionalmente estava a cargo dos 
Estados, dependia financeiramente 
do governo federal por conta da 
estrutura tributária vigente. É por 
esse motivo que a política federal 
importava para todos os níveis 
de ensino, inclusive o primário. O 
marco comparativo será os Estados 
Unidos, exemplo de descentraliza-
ção administrativa e financeira da 
educação primária e de expansão 
da escolaridade a partir de meados 
do século 19. Este artigo se baseia 
em Kang (2010a, cap. 4; 2010b). 

2 Vantagens e Desvantagens da  
 Descentralização

Existem inúmeras análises teóricas 
sobre as vantagens e desvantagens 
da descentralização de serviços 
públicos. De acordo com a litera-
tura, os resultados são ambíguos, 
mostrando que a preponderância 
de efeitos positivos depende do 
contexto em que estruturas des-
centralizadas são implementadas 
(BARDHAN, 2002). 

Grande parte da ênfase dada por 
organismos multilaterais à adoção 
de estruturas descentralizadas 
tem relação com as vantagens que 
governos locais detêm em aspectos 
informacionais, uma vez que estão 
mais próximos dos locais onde são 
oferecidos os serviços públicos. 

No caso da educação, King e Özler 
(1998) sustentam que a descentra-
lização administrativa de algumas 
tarefas na Nicarágua, que foram 
transferidas do governo central 
para conselhos locais com envolvi-
mento de pais, teve impacto positi-
vo sobre o desempenho dos alunos 
nos locais onde houve maior auto-
nomia. PROBE (1999) afirma que as 
instituições de accountability locais 
não são fortes no norte da Índia, 
onde se verificam problemas na 
provisão de serviços relacionados a 
saúde e educação. O resultado sur-
preendente é que o desempenho 
educacional em partes da China, 
que vive sob regime autoritário, é 
melhor do que em muitas partes da 
Índia, democrática desde sua inde-
pendência (DREZè; SARAN, 1995). 
O mesmo poderia ser dito sobre a 
provisão educacional em Cuba e os 
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resultados piores de outros países 
latino-americanos. A razão desses 
fenômenos seria a existência de 
instituições locais de accountability 
(BARDHAN, 2002, p. 201). 

Os exemplos de alguns países au-
toritários que conseguiram desem-
penho relativamente superior na 
provisão de serviços públicos do 
que países como Índia são coeren-
tes com a tese de Lindert acerca da 
expansão escolar alemã no século 
19. Muito embora a Alemanha de 
Bismarck não possuísse institui-
ções democráticas formais com 
direito de voto, havia instituições 
que permitiam a participação de 
segmentos amplos da população 
em questões relacionadas à edu-
cação. Da mesma forma que os 
Estados Unidos, que sempre contou 
com direito de voto em nível local, 
a Alemanha foi líder em escolari-
dade básica por conta dessas insti-
tuições. Ou seja, a descentralização 
alemã em questões educacionais 
no período bismarckiano (consi-
derado centralizado em muitos as-
pectos políticos) teria sido um fator 
positivo crucial para o excepcional 
resultado em termos de escolari-
dade, uma vez que aumentou a voz 
política da população (LINDERT, 
2004). Ademais, o sistema america-
no de educação também se caracte-
rizou por intensa descentralização 
em sua fase de expansão, tanto do 
primário quanto do secundário 
(GOLDIN; KATZ, 2008). 

Embora os problemas locais ten-
dam a ser mais bem identificados 
pelos governos locais, além da co-
brança política tornar-se maior, há 
também aspectos negativos que 
podem advir da descentralização. 
Se as elites locais detêm grande 
parte do poder político, é possível 
que a descentralização resulte em 
políticas direcionadas à própria 
elite e, consequentemente, em detri-
mento do resto da população. Esse 
é o caso da chamada captura do go-
verno por grupos de interesse.

O sucesso da descentralização, por-
tanto, depende da concentração de 
poder político local. A descentrali-
zação financeira e administrativa, 
como sustenta Lindert (2004, p. 
104-105), é interessante em uma 
fase inicial da expansão educacio-
nal porque nas localidades em que 
a distribuição do poder político é 
mais igualitária, as demandas de 
um segmento maior da população 
tendem a ser levadas em conta na 
implementação de políticas públi-
cas. Se houver algumas localidades 
com essa característica, haverá 
melhora nos serviços públicos des-
sas regiões, sendo a descentraliza-
ção um instrumento para se atingir 
resultados mais eficientes, ainda 
que indiferentes à distribuição 
regional. Esse é o outro lado da 
moeda: a tendência é de aumento 
das desigualdades regionais com 
a persistência de um sistema des-
centralizado. Se, além de eficiência, 

a equidade for levada em conta, 
a solução centralizadora em uma 
fase posterior à descentralização 
pode levar a resultados mais efi-
cientes e equitativos, uma vez que 
a política central pode estimular 
as regiões atrasadas a atingir os 
níveis apresentados pelas regiões 
mais progressistas – que apresen-
taram melhora na primeira fase. 
Evidentemente, o sucesso dessa 
segunda fase depende do grau de 
captura do poder central, que pode 
ser expressivo caso as regiões atra-
sadas contem com elites influentes 
na política nacional.

3 Brasil e Estados Unidos

No Brasil, a expansão educacional 
em termos quantitativos atingiu 
taxas brutas de matrícula no pri-
mário de 98% apenas na década 
de 1990, enquanto países como 
Argentina, por exemplo, registra-
vam 97% de crianças matriculadas 
na década de 1950 (FRANKEMA, 
2008, p. 215). Além disso, se obser-
varmos as taxas de alfabetização, 
vemos que, em 1950, o Brasil apre-
sentava taxa de 49,3%, enquanto 
Argentina e Estados Unidos esta-
vam muito à frente (88% e 97%, 
respectivamente). Mesmo em 2000, 
o Brasil ainda não havia alcançado 
a taxa argentina de 1950, uma vez 
que apenas 85% da população era 
alfabetizada: situação pior que a da 
Bolívia (86%) (ASTORGA; BERGÉS; 
FITZGERALD, 2005). 
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Portanto, é necessário perguntar por 
que a expansão do primário não ocor-
reu anteriormente. Por um lado, as 
políticas nacionais de ensino preocupa-
ram-se pouco com o ensino básico, ten-
dendo a privilegiar de forma consciente 
e explícita a aplicação de recursos no 
ensino superior (ver artigo no boletim 
anterior). No entanto, sabemos que era 
atribuição constitucional dos Estados a 
provisão de ensino primário. A descen-
tralização em nível local ou municipal 
poderia ocorrer a critério dos Estados. 

De acordo com a literatura sobre a his-
tória econômica da educação, a descen-
tralização é essencial para explicar o 
avanço educacional em diversos países. 
Ela é apontada como um dos fatores 
fundamentais da expansão educacional 
norte-americana segundo, por exemplo, 
Goldin e Katz (2008) e Lindert (2004).

Uma análise das receitas tributárias 
dos diversos níveis de governo mostra 
a desvantagem dos governos estaduais 
e locais em relação à receita federal no 
Brasil em relação ao caso norte-ameri-
cano. No período de expansão do ensino 
secundário público norte-americano 
(ou seja, até 1940), vemos que Estados 
e, principalmente, governos locais pos-
suíam grande autonomia financeira 
(ver Gráfico 2). No Brasil, sempre houve 
grande centralização financeira, como 
podemos ver no Gráfico 1. Essa foi uma 
das limitações dos governos locais e 
estaduais para expandir a escolaridade 
no País. 

Gráfico 1 - Receita tributária no Brasil  
(União, Estados e Municípios), 1936-2000

Fonte: IBGE.

Gráfico 2 – Receita tributária nos Estados Unidos  
(Federal, Estadual e Local), 1902-1995

Fonte: Carter et al. (2006). 
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O lado dos gastos também dei-
xou a desejar no Brasil. Estados e 
municípios brasileiros dedicavam 
menores percentuais dos gastos à 
educação em comparação aos mes-
mos níveis de governo nos Estados 
Unidos. Uma vez que as receitas dos 
governos estaduais e municipais no 
Brasil já eram menores, isso signifi-
cou um investimento muito menor 
em educação no caso brasileiro. 
De acordo com os dados, enquanto 
os Estados brasileiros destinavam 
apenas 16,5% de seus gastos à edu-
cação pública, os Estados norte-
americanos tinham 34,0% de seus 
gastos para esse f im no ano de 
1961. Nos municípios brasileiros, 
a educação pública representava 
10,0% das despesas, enquanto nos 
Estados Unidos, 45,0% dos gastos 
locais eram destinados à educação 
pública.

Muito embora em termos adminis-
trativos houvesse descentralização 
em alguns Estados, a centraliza-
ção financeira impedia que a des-
centralização administrativa fun-
cionasse. A receita dos governos 
estaduais e locais já era percentu-
almente menor no caso brasileiro, 
e os gastos em educação eram per-
centualmente menores em relação 
aos demais gastos, ref letindo a 
falta de prioridade dada à educação 
pelos governos.

4 Considerações Finais

Nos Estados Unidos, as localida-
des tinham autonomia financeira 
e despendiam grande parte de 
seus recursos nas escolas, mesmo 
quando houve maior centralização 
das receitas tributárias a partir 
dos anos 1940.  Já no Brasil, em 
geral, havia centralização com a 
delegação de funções adminis-
trativas aos Estados, mas não às 
localidades, sem contar a forte 
dependência fiscal das municipa-
lidades em relação aos Estados e 
à União. Os municípios brasileiros 
não possuíam meios de gerar re-
ceitas para a educação mediante a 
criação de novos tributos. Por isso, 
a contribuição da União seria cru-
cial, se consideramos como dada a 
estrutura tributária. Não obstante, 
os governos federais relutaram em 
transferir recursos aos outros ní-
veis de governo, os quais acabaram 
se responsabilizando pelo ensino 
primário sem contar com fontes 
adequadas de financiamento.

Portanto, vimos que a descentra-
lização ocorrida na maior parte 
do Brasil prescindiu de fontes de 
financiamento, tendo havido tam-
bém indefinição das atribuições 
de cada nível de governo na admi-
nistração e financiamento escolar 
(o que não aprofundamos muito 
aqui), o que gerou incerteza insti-
tucional, possibilidade de desvios 

de recursos e péssimo desempe-
nho na expansão de matrículas em 
termos comparativos. Isso também 
está relacionado à distribuição 
de poder político, uma vez que a 
política em vigor na época deixa-
va os governos locais em penúria 
financeira. Algumas regiões pode-
riam ter apresentado resultados 
melhores, caso houvesse autono-
mia financeira, embora outras não, 
caso houvesse também captura. No 
próximo artigo, o último da série, 
mostraremos alguns dados sobre a 
educação do período, apresentando 
os resultados nefastos oriundos da 
desigualdade de poder político. 
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Este é o terceiro de três artigos 
sobre o caso do Projeto Terra Pau-
lista, uma proposta de desenvolvi-
mento regional sustentável (DRS) 
em andamento no território de 
cinco municípios do Estado de São 
Paulo. O artigo apresenta as pro-
postas econômicas do projeto, com 
a descrição dos instrumentos de 
financiamento, parcerias público-
privadas e apoio a negócios sus-
tentáveis. O primeiro artigo tratou 
dos fundamentos do projeto, com 
a discussão da metodologia e das 
premissas sociais, ambientais e 
econômicas. O segundo artigo des-
creveu o histórico da implantação, 
as propostas sociais e ambientais 
do projeto.

O Projeto Terra Paulista é uma pro-
posta de DRS para os municípios de 
Porto Ferreira, Descalvado, Santa 
Cruz das Palmeiras, Santa Rita do 
Passa Quatro e Tambaú. Ele está 
baseado na aplicação da franquia 
social Terras do Sol, idealizada 
pelo Instituto de Sociedades para o 
Desenvolvimento Autossustentável 
(ISDAS), uma organização social de 
interesse público (OSCIP) fundada 
em 1992, com sede na cidade de 
São Paulo. Os objetivos da franquia 

envolvem o apoio a políticas públi-
cas nas áreas social, ambiental e 
econômica.

As propostas econômicas têm por 
objetivo criar oportunidades de 
investimentos que sejam ao mesmo 
tempo atrativas para agentes pri-
vados e alinhadas com as premis-
sas socioambientais do projeto. 
Com isso, pretende-se oferecer um 
ambiente de negócios no qual os 
condicionantes sociais e ambientais 
não representem somente fontes 
de custos aos empreendimentos. 
Essas condições podem contribuir 
para a geração de valor em longo 
prazo, por estarem integradas aos 
modelos de negócios apoiados e 
por meio da vinculação da imagem 
de marcas com a sustentabilidade 
de uma região. 

Outra premissa adotada pelos pro-
ponentes é que a existência de polí-
ticas públicas sociais e ambientais 
conjuntas nos municípios pode 
reduzir a incerteza regulatória na 
tomada de decisão de empreen-
dedores e financiadores de novos 
negócios sustentáveis. As seções 
seguintes apresentam as propos-
tas econômicas do projeto e como 

elas se relacionam com os aspectos 
sociais e ambientais tratados nos 
textos anteriores. 

1 Instrumentos de Financiamento

F i n a nc i a ment os  Nac ion a i s : 
apoiar empreendedores e prefei-
turas na busca de linhas de crédi-
to de longo prazo oferecidas por 
instituições financeiras nacionais, 
como Caixa Econômica Federal, 
para empreendimentos imobili-
ários; Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES), para financiamento de 
bens de capital e obras de infraes-
trutura; Banco do Brasil ou Nossa 
Caixa Desenvolvimento (Fundo de 
Aval e programa Microempresa 
Competitiva), para apoio a micro e 
pequenas empresas.

Financiamentos Internacionais: 
apoiar prefeituras na seleção de 
propostas e elaboração de projetos 
para a busca de recursos em orga-
nismos multilaterais, como Banco 
Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) e Organização das 
Nações Unidas (ONU), tendo como 
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contrapartida o aporte de recursos 
públicos municipais ou estaduais. 
Esta atividade poderá contar com 
o suporte da entidade parceira In-
ternational Institute of Leadership, 
que possui experiência em aplica-
ção de programas de cooperação 
internacional em países em desen-
volvimento.

Fundos de Venture Capital e Pri-
vate Equity: apoiar a articulação 
de empreendedores com fundos es-
trangeiros ou nacionais. No caso de 
fundos estrangeiros, pretende-se 
identificar aqueles que tenham po-
líticas de investimento compatíveis 
com as características do projeto. 
Com relação aos fundos nacionais, 
a equipe do projeto poderá acom-
panhar os editais e programas da 
Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP), do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) direcionados ao 
fomento de novos fundos, tendo em 
vista que o setor ainda é incipiente 
no Brasil. Assim seria possível sub-
meter projetos elaborados no âm-
bito do projeto aos fundos criados 
por meio dessas iniciativas. 

Fundo de Investimento Terra 
Paulista: apoiar a formulação, 
articulação e constituição de um 
fundo de investimento em partici-
pação (FIP) por meio da associação 
de cotistas, que podem ser insti-
tuições financeiras (BNDES, ban-
cos de investimento nacionais ou 
estrangeiros), empresas privadas 

ou de economia mista de grande 
porte, agências de desenvolvimen-
to estrangeiras (Corporação Finan-
ceira Internacional – IFC, ligada 
ao Grupo Banco Mundial), fundos 
de pensão de grandes empresas 
e investidores individuais. A es-
trutura de governança do fundo 
deverá estabelecer a participação 
de cada cotista, critérios de apli-
cação dos recursos em parcerias 
público-privadas e empreendimen-
tos alinhados com os objetivos do 
projeto e a política de distribuição 
de resultados. 

2 Parcerias Público-Privadas

Aterro Sanitário: criação de um 
aterro sanitário sustentável para 
os municípios participantes. Junto 
ao aterro seria construída uma 
usina de tratamento dos resíduos 
orgânicos em área doada por uma 
prefeitura. Outro potencial empre-
endimento é produção de biogás 
para geração de energia termoelé-
trica ou utilização em veículos. Os 
recursos para o financiamento se-
riam obtidos em organismos mul-
tilaterais ou junto ao International 
Finance Corporation (IFC), ligado 
ao Grupo Banco Mundial. Projeto 
previsto para 2012/2014.

Município Verde Azul: criação 
de infraestrutura de estações de 
tratamento e redes de água e es-
goto para a adequação dos muni-
cípios participantes ao Programa 

Município Verde Azul, do Governo 
do Estado de São Paulo. Com isto, 
espera-se a melhoria da posição 
desses municípios no ranking ge-
rado por esse programa. Projeto 
previsto para 2013/2015.

Municípios Digitais: apoio a pre-
feituras para criação de infraestru-
tura para acesso à rede mundial de 
computadores (internet) por meio 
de redes de transmissão sem fio e 
programas de capacitação em in-
formática para populações urbanas 
e rurais de baixa renda. 

Parques Industriais: realização 
de estudos de viabilidade para a 
implantação de parques indus-
triais para instalação de empresas 
que operem de acordo com normas 
estritas de sustentabilidade, con-
siderando os aspectos social e am-
biental. Existe a possibilidade de 
cessão por parte das prefeituras de 
áreas públicas para que parceiros 
privados façam os investimentos 
em infraestrutura e tenham direi-
tos de exploração comercial das 
instalações por meio de serviços 
de administração e cobrança de 
aluguéis. Projeto previsto para 
2012/2014.

Incubadoras de Empresas: apoio 
à implantação de incubadoras para 
empresas de alta tecnologia nas 
áreas de biotecnologia, tendo em 
vista a geração de inovações dire-
cionadas à sustentabilidade nos 
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setores industriais, agrícolas ou 
de serviços. As prefeituras po-
derão doar áreas públicas para 
que parceiros privados façam os 
investimentos em infraestrutura 
e explorem comercialmente as fu-
turas instalações. Foi estabelecida 
uma parceria internacional para 
transferência de tecnologia com a 
incubadora de Israel Ofakim High 
Venture (OHV). 

Projetos de Parceria Público-
Privada (PPP): apoio a prefeituras 
para a elaboração de projetos, en-
volvendo a adequação à legislação 
vigente, articulação com órgãos 
públicos estaduais e federais, ava-
liação de viabilidade econômica, 
elaboração de editais e gestão de 
licitações.

3 Apoio a Negócios Sustentáveis

Produção de Fertilizantes Orgâ-
nicos: busca de investidores para 
construir e operar uma planta de 
produção de fertilizantes orgânicos 
utilizando matérias-primas produ-
zidas nas áreas urbanas e rurais 
dos municípios participantes.

Produção de Biodiesel: apoio à 
implantação de plantas de pro-
dução de biodiesel com a utiliza-
ção de óleo residual de cozinha ou 
com matérias-primas agrícolas. No 
caso do óleo residual de cozinha, 
o suprimento será realizado pelas 
Comunidades Urbanas Sustentá-

veis, formadas por cooperativas 
de catadores de sucata. No caso 
das matérias-primas agrícolas, o 
suprimento será realizado pelas 
Comunidades Agroecológicas Ru-
rais, formadas por associações de 
produtores rurais. 

Produção de Carvão Ecológico: 
apoio à instalação de planta de 
produção de briquetes de biomas-
sa obtida de restos vegetais de 
atividades agrícolas ou áreas de 
silvicultura. Esse material seria 
utilizado para queima em usinas 
termoelétricas ou em indústrias da 
região. O suprimento de biomassa 
seria realizado por associações de 
agricultores familiares. Para tanto, 
está em negociação uma parceria 
com a empresa Green Coal, de Is-
rael, que atualmente conduz um 
projeto na Namíbia.

Cogeração de Energia com Ba-
gaço de Cana-de-Açúcar: apoio à 
adaptação de usinas de etanol atu-
ais ou implantação de novas uni-
dades para a produção de energia 
elétrica com o aproveitamento do 
bagaço de cana e interligação nos 
sistemas de distribuição atuais. 

Fomento Florestal: criação de 
projetos de fomento florestal, com 
o plantio de espécies nativas ou de 
interesse econômico para a extra-
ção de resinas ou madeira certifi-
cada. Os empreendimentos devem 
estar de acordo com o futuro zo-

neamento agroecológico, tendo em 
vista a preservação de nascentes, 
margens de rios e lagos e solos em 
áreas de maior declividade. 

Polo Agroindustrial Sustentá-
vel: apoio à criação de um cluster 
de cadeias produtivas agroindus-
triais sustentáveis de bioenergia, 
alimentos, produtos fitoterápicos 
e fomento f lorestal, envolvendo 
a agricultura familiar e orgânica 
e processamento das matérias-
primas. As atividades agrícolas 
seriam conduzidas pelas Comuni-
dades Agroecológicas, formadas 
por agricultores familiares. As ma-
térias-primas seriam processadas 
em agroindústrias instaladas nos 
parques industriais do projeto. 

4 Planejamento Estratégico de  
 2010 /2011 

Ainda no campo do apoio a negó-
cios sustentáveis, pretende-se pro-
mover a instalação dos seguintes 
empreendimentos nesta fase ini-
cial, de novembro de 2010 a julho 
de 2011:

Fábrica de Motobike: apoio à im-
plantação em Descalvado de uma 
planta de produção de bicicletas 
equipadas com motores elétricos. 
Pretende-se auxiliar o empreen-
dedor na busca de financiamento 
para a construção e compra de 
equipamentos, assim como ofe-
recer vantagens para a aquisição 
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do terreno. O projeto envolve um 
investimento de R$ 5 milhões e a 
criação de 25 empregos.

Laticínio Kasher: apoio a uma 
empresa de Israel para a instalação 
em Descalvado de uma planta de 
produção de laticínios com certifi-
cação kasher, que segue preceitos 
religiosos da comunidade judaica. 
O empreendimento envolve inves-
timentos de R$ 5 milhões e poderá 
gerar 15 empregos diretos. O su-
primento de leite poderá envolver a 
capacitação e contratação de agri-
cultores familiares da região.

Plantas Medicinais e Fitoterápi-
cos:  apoio a uma empresa para a 
instalação em Santa Rita do Passa 
Quatro de uma unidade de proces-
samento de plantas medicinais e 
produtos fitoterápicos. O empreen-
dimento envolve o investimento de 
R$ 2 milhões e a criação de cinco 
empregos diretos. O suprimento de 
matéria-prima será realizado por 
agricultores familiares que recebe-
rão assistência técnica.

Cultivo de Flores Exóticas: apoio 
a uma empresa de Israel para ins-
talação na região de uma unidade 
de produção em embalagem de 
f lores destinadas à exportação. 
O empreendimento envolve um 
investimento de R$ 4 milhões e a 
criação de dez empregos diretos, 
além da contratação e capacitação 
de agricultores familiares. 

As propostas econômicas indi-
cam um caminho para viabilizar 
a obtenção dos objetivos sociais e 
ambientais do Projeto Terra Pau-
lista e parecem alinhadas com o 
novo paradigma expresso no re-
cente relatório “Economia Verde” 
produzido pela Secretaria do Meio 
Ambiente do Governo do Estado de 
São Paulo.

A Economia Verde, na prática, é 
uma agenda de desenvolvimento 
que propõe uma transforma-
ção da maneira de se encarar 
a relação entre crescimento 
econômico e desenvolvimento, 
indo muito além da visão tradi-
cional do meio ambiente como 
um conjunto de limites para o 
crescimento ao encontrar nas 
mudanças climáticas e no escas-
seamento ecológico vetores para 
um crescimento mais sustentá-
vel. (SÃO PAULO, 2010, p.12)

As propostas formam um con-
junto de mecanismos para atrair 
recursos de financiamento e inves-
timento e promover o empreende-
dorismo. Os proponentes conside-
ram que a busca de sinergia entre 
políticas públicas e estratégias 
privadas tem sido adotada com 
sucesso por governos e empresas 
em diversos países ou regiões ao 
longo da história. Este projeto apli-
ca o mesmo conceito no âmbito do 
desenvolvimento regional susten-
tável, oferecendo um modelo para 

possível replicação em outros ter-
ritórios do Brasil.
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1 Introdução

O presente artigo dá continuidade 
às discussões sobre os limites e 
potencialidades das pesquisas no 
subcampo da Economia da Cul-
tura em seus diálogos com textos 
e autores de outras áreas das Ci-
ências Humanas. Pretendemos, 
numa série de dois artigos, pro-
blematizar a questão do consumo 
cultural. Nosso intuito será anali-
sar a maneira pela qual o tema é 
trabalhado ao longo das diversas 
correntes interpretativas. O eixo 
central da discussão girará em 
torno da determinação da função 
do bem cultural e definição do 
nível de atividade ou passividade 
do consumo cultural pelos agentes 
econômicos ou, colocando nos ter-
mos do acadêmico Alain Herscovi-
ci, a definição das “macrofuncio-
nalidades” do consumo cultural ao 
longo das diversas teorias. Neste 
primeiro artigo,  deteremo-nos 
nas leituras mais afeitas ao mains-
tream ortodoxo para, em seguida, 
partir para visões mais discordan-
tes e menos conciliáveis ao marco 
teórico clássico.

2 A Análise Ortodoxa: Economia  
 do Entretenimento

Existem diversas maneiras de se 
estudar a questão do consumo 
cultural. Para além de simples di-
ferenças analíticas, os diferentes 
arranjos teóricos nos indicam a 
polivalência do objeto cultural e 
seus diversos canais de integração 
com o universo econômico. Há, por 
detrás de cada uma dessas leituras, 
um rol de pressuposições (nem 
sempre explícitas) a respeito da 
função da cultura dentro do siste-
ma econômico.

Uma primeira abordagem destaca-
da é a visão ortodoxa. 

Esse tipo de análise concebe “o 
lazer como o tempo livre do qual 
dispõe o indivíduo fora de seu 
trabalho e fora das outras ‘ne-
cessidades e obrigações da vida 
cotidiana’. No seio desse espaço, 
que possui uma autonomia re-
lativa, o lazer preenche funções 
de relaxamento, de diversão e de 
desenvolvimento (HERSCOVICI, 
1995, p. 216).

Numa tal chave, o consumo cultu-
ral tem uma funcionalidade defi-
nida, precisa e, em grande medida, 
mensurável (em termos de tempo, 
orçamento despendido, utilidade 
obtida etc.). Serviria para ocu-
par e aculturar o trabalhador nos 
momentos de folga da sua função 
produtiva. Mais, tal como no con-
sumo de qualquer outro tipo de 
bem econômico, o objetivo desse 
consumo é a maximização do pra-
zer do consumidor, segundo as 
suas preferências. Quem gosta de 
ler, por exemplo, vai encontrar 
nos livros sua ocupação predileta 
para os finais de semana e horas de 
tempo livre. O mesmo se dá para a 
música, o cinema, o teatro e outros 
produtos culturais. Dentro do esco-
po da economia do entretenimento 
alguns autores colocam outras 
atividades, como o turismo e os 
esportes, além das pertencentes à 
indústria cultural.1 

O importante para esse tipo de 
análise do consumo cultural seria 
apenas a escolha dos indivíduos 
em busca do máximo de prazer 
sob alguma restrição. Tal leitura 
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adere-se, por tal razão, ao restante 
da teoria utilitarista sem grande 
tensão.

Existe, por outro lado, uma hipóte-
se fortíssima por trás da assunção 
desse “tempo autônomo de lazer”: 
ele só existe se colocado como locus 
complementar de outro tempo que 
é, justamente, o tempo do trabalho. 
O tempo de lazer, que é diferente do 
tempo de descanso, já que pressu-
põe a execução de alguma atividade 
por parte do agente – mesmo que 
seja uma atividade ligada a um con-
sumo passivo – é resultado direto, 
dentro das sociedades industriais, 
do aumento da produtividade do 
trabalho e da necessidade de ocupar 
esse tempo com alguma funcionali-
dade econômica. Assim, se em um 
tempo o agente é produtor e recebe 
rendimentos por essa produção, no 
outro tempo ele despende seus ren-
dimentos ganhos comprando lazer 
e divertimento de acordo com a sua 
escolha individual.

A economia do entretenimento 
organiza-se a partir de duas condi-
ções prévias: o aumento do tempo 
ocioso, de não-trabalho; e da cons-
tituição de uma indústria do en-
tretenimento. Dentro do viés da 
teoria ortodoxa, essa combinação 
cria um mercado, como qualquer 
outro, onde temos de um lado os 
consumidores − agentes passivos 
da relação; e os produtores − agen-
tes ativos da relação.

Numa tal leitura, a funcionalidade 
do universo cultural é restrita e, de 
certo modo, passiva: ela limita-se 
a um usufruto do tempo livre, im-
produtivo por definição .2

3 Capital Cultural e Distinção:  
 Becker e Bordieu

Ao contrário da visão da “economia 
do lazer”, a análise da questão a 
partir de outras categorias per-
mite reconhecer a particularidade 
do consumo cultural. Trata-se, em 
outros termos, de afirmar a exis-
tência de uma “utilidade” outra 
dessa fruição que não o mero rela-
xamento.

O reconhecimento de um padrão 
sui generis do consumo cultural 
foi trabalhado pelos economistas 
Gary Becker e Georg Stigler em 
trabalho de 1977. Ao contrário do 
que ocorria na fruição dos demais 
bens econômicos, quanto “mais 
música se ouvia, mais aumentava 
o prazer de escutá-la” (BENHA-
MOU, 2007, p.30-31). A utilidade do 
consumo cultural só poderia ser 
compreendida, em tal leitura, num 
esquema intertemporal. O tempo 
influenciaria na percepção da uti-
lidade de um bem cultural, o que 
significa dizer que essa categoria 
de bem possuiria utilidade margi-
nal crescente: maior seria a utilida-
de obtida para um maior consumo 
do mesmo bem. Isso se explicaria, 
segundo os autores, pelo ganho de 

capital humano no momento do 
consumo cultural. Quanto mais ca-
pital humano, maior o desfrute do 
consumo e obtenção de prazer no 
consumo futuro.

A análise de Becker e Stigler, en-
tretanto, segue bastante presa ao 
marco teórico ortodoxo. Existe o 
perfil intertemporal do consumo 
cultural, mas a unidade analítica 
central continua sendo o Homo 
oeconomicus clássico na sua busca 
pela maximização do prazer repre-
sentado pela sua função utilidade. 
Distinta será a leitura de Pierre 
Bourdieu, autor cujas contribui-
ções ao subcampo da Economia 
da Cultura já foram analisadas em 
artigo anterior. Limitamo-nos à sua 
análise sobre a “distinção”.

Do aspecto do consumo cultural, a 
distinção faz com que ele se torne 
um consumo simbólico, dotado de 
um poder de comunicação. O con-
sumo simbólico comunica para os 
demais da lógica social a posição, 
o poder e a diferenciação do seu 
consumidor. A distinção, alcança-
da através do consumo com viés 
simbólico, busca estabelecer um 
posicionamento dos consumidores 
nas diferentes hierarquias das prá-
ticas culturais e suas opções entre 
os diferentes tipos de produtos 
culturais. Na teoria de Bourdieu, 
a prática do consumo cultural tem 
como função a busca da “excelência 
humana, aquilo que toda sociedade 
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reconhece no homem cultivado” 
(BOURDIEU, 2007, p.16).

Nesta leitura, imaginamos que a 
“utilidade” da fruição cultural se 
atrela a uma utilidade pelo ganho 
de distinção, de capital simbólico. 
Embora aqui já se perceba maior 
envolvimento dos agentes e, nesse 
sentido, maior ativação funcional 
do objeto cultural, o locus teórico 
do consumo ainda é bastante res-
trito e, em grande medida, passivo. 
A busca da distinção através do 
consumo pode ser considerada 
como uma função ativa, mas ainda 
assim não objetiva uma finalidade 
que seja transformadora para o 
todo social. Limita-se à alteração 
do próprio sujeito e da maneira 
como ele se posiciona perante os 
outros, sem, contudo, ser capaz de 
promover alterações sistêmicas. Na 
chave neoclássica, o efeito distin-
ção assemelhar-se-ia a um “efeito 
ostentação”, apontando, uma vez 
mais, para uma dimensão essen-
cialmente improdutiva da fruição 
cultural (BENHAMOU, 2007, p. 
27).

Até agora, vimos as macrofuncio-
nalidades passivas ou com restrita 
ativação funcional. Veremos, no 
próximo artigo, uma situação dis-
tinta, na qual o consumo cultural 
tem funcionalidades mais amplas.

4 Conclusão

O trabalho iniciou a discussão do 
consumo cultural, analisando a 
sua funcionalidade e o papel que 
os consumidores exercem quanto à 
fruição do bem cultural.

Analisamos neste primeiro artigo 
o que as teorias mais próximas ao 
mainstream ortodoxo nos fornecem 
de material teórico para pensar-
mos sobre a questão.  Vimos que, 
de uma forma geral, a função do 
bem cultural para essa chave teóri-
ca está muito mais ligada a um des-
frute pessoal, seja pelo prazer obti-
do pelo consumo ou pela busca do 
seu efeito de distinção. Para esses 
casos, ou não se tem a noção de 
transformação do homem e do seu 
meio, ou esse caráter é restrito.
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Em geral, o mercado de trabalho 
está no centro do debate sobre 
distribuição de renda, pois nele se 
processam as diferentes remunera-
ções dos indivíduos e que resultam 
diretamente nas desigualdades. 
Desde os anos 80 até hoje, a litera-
tura sobre o tema concentra-se na 
questão da distribuição da renda 
pessoal com base na teoria do capi-
tal humano.

Jacob Mincer é um dos criadores 
dessa teoria, a qual afirma que a 
escolha individual intertempo-
ral afeta a distribuição de acordo 
com as decisões sobre quantidade 
de treinamento dos indivíduos, 
dependendo das preferências in-
dividuais entre trabalho, lazer e 
estudo. O número de anos de trei-
namento teria relação direta com 
a remuneração porque contribui 
para o aumento da produtividade 
dos indivíduos. Esta conclusão se 
assenta na premissa de que o vetor 
de preços e salários está dado ex 
ante da decisão de quantidade de 
estudo, considerando que o capital 
humano é passível de precifica-
ção e que os trabalhadores podem 

barganhar salários livremente. E 
ainda, supõe que o rendimento se 
iguala à produtividade marginal 
dos trabalhadores e que há subs-
tituição entre fatores, entre dife-
rentes cargos e profissões e entre 
treinamentos. Ou seja, a teoria se 
baseia na premissa de que o mer-
cado de trabalho é homogêneo e 
unificado. 

Porém, todas essas suposições não 
encontram respaldo definitivo na 
realidade. Diversos estudos criti-
cam a teoria do capital humano, en-
fatizando que as evidências empíri-
cas não confirmam suas premissas 
e, por consequência, tampouco os 
resultados. Neste artigo, objetiva-
se primeiramente apresentar a 
abordagem dos institucionalistas 
americanos dos anos 70, que rom-
peram com a teoria neoclássica 
buscando explicações para a de-
sigualdade de renda na estrutura 
ocupacional. Em segundo lugar, 
pretende-se apresentar o método 
de Lopez (2005), que pode ser um 
método interessante para estudos 
empíricos sobre desigualdade de 
renda, pois concilia distribuição 

pessoal e estrutura ocupacional do 
mercado de trabalho.

Observando que o mercado de tra-
balho não é homogêneo e muito 
menos unificado, aqueles autores 
adotaram como unidade de refe-
rência as categorias profissionais, 
supondo um elemento clássico para 
compreender as diferentes remu-
nerações: o poder de barganha. 
Para eles, a determinação dos sa-
lários seria dada pelas instituições 
que condicionam o poder de bar-
ganha, não derivando diretamente 
do equacionamento entre oferta 
e demanda por trabalho, tal como 
na teoria neoclássica. Conforme 
afirma Piore (1979), estas funções 
institucionais definem as relações 
entre trabalho e administração, 
entre um grupo de trabalhadores e 
outros, entre várias entidades ins-
titucionais (os membros de um sin-
dicato nacional, os vários grupos 
das fábricas de uma companhia, 
dos empregados de um mercado 
de trabalho local) e entre o lugar 
relativo dos indivíduos na comuni-
dade de trabalho, na vizinhança e 
na família. 

Estrutura Ocupacional do Mercado de Trabalho e Distribuição 
de Renda

Cristina Fróes de Borja Reis (*)
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Os autores dessa linha institucio-
nalista consideram que existe uma 
segmentação latente do mercado de 
trabalho em posições ocupacionais, 
denominada “job”. E os salários re-
sultam de todas as relações institu-
cionais envolvidas em cada grupo 
de “jobs”, formando os “contornos 
de salários”. Estes contornos são 
núcleos estáveis de posições ocu-
pacionais, em que há uma ou mais 
atividades que exercem a liderança 
salarial em torno da qual se forma 
o contorno salarial dos “jobs” do 
núcleo e para outros núcleos que 
possuem relações tecnológicas, 
setoriais, regionais etc. (DUNLOP, 
1979). Assim, a economia é com-
posta por uma série de contornos 
salariais, cujos limites evoluem ao 
longo do tempo.

Este enfoque é bem diferente do 
capital humano, que atribui a qua-
lificação ao capital humano como 
prerrogativa para determinar os 
salários. Na visão dos contornos 
salariais, cada “ job” possui um 
dado nível de qualificação implíci-
to, que é mais um dos fatores insti-
tucionais tomados como referência 
para determinar o salário de cada 
“cluster” de emprego. Assim as pes-
soas, a partir da acessibilidade e da 
qualidade dos serviços públicos de 
qualificação e de seus investimen-
tos pessoais na mesma, acabam 
chegando a um nível final de edu-
cação considerando as condições 
de oferta de trabalho. Ou seja, a 

direção da causalidade é a de que a 
demanda de trabalho impacta, num 
primeiro momento, a quantidade 
de estudo, considerando que não há 
pleno emprego na economia. Além 
do mais, como os “jobs” possuem 
qualificações específicas, a mobi-
lidade de trabalho neste modelo é 
menor do que na teoria de capital 
humano. 

O debate institucionalista norte-
americano inf luenciou a discus-
são brasileira sobre mercado de 
trabalho mais fortemente na Uni-
versidade Estadual de Campinas 
entre os anos 70 e 80. Procurava-
se compreender como a estrutura 
do mercado de trabalho se refletia 
nas remunerações dos indivíduos, 
considerando também as relações 
entre as áreas urbana e rural. Atu-
almente, os estudos heterodoxos 
que se contrapõem à abordagem 
neoclássica são principalmente da 
vertente keynesiana, que tomam 
o crescimento econômico como o 
principal instrumento de redução 
da pobreza sem necessariamente 
discutir os contornos salariais. 
Para estes autores, a causa central 
da desigualdade nos países em de-
senvolvimento seria a baixa capa-
cidade de absorção de mão de obra, 
que acarreta desemprego, baixos 
salários, redução do poder aquisi-
tivo e falta de mercados. Assim, o 
problema da desigualdade não de-
riva do lado da oferta de trabalho 
(baixa qualificação), mas do lado 

da demanda de trabalho (incapa-
cidade de absorver a mão de obra 
ofertada). Dessa maneira, a edu-
cação, por mais que seja essencial 
e um direito constituído, por si só 
não garantiria a eliminação da de-
sigualdade de renda e da pobreza.

A despeito da abordagem keynesia-
na ser mais interessante, ela ainda 
poderia ter maior capacidade de 
interpretação da economia se os 
trabalhos empíricos investigassem 
a distribuição da renda pessoal do 
ponto de vista da estrutura ocupa-
cional. Um artigo que segue essa 
linha é o de Lopez (2005). O autor 
estabelece um framework de aná-
lise que contribui para a análise 
sobre como a estrutura econômi-
ca, as instituições e as condições 
macroeconômicas determinam 
a distribuição pessoal da renda 
em países semi-industrializados. 
Nessa abordagem, o nível do em-
prego desempenha papel impor-
tante tanto sobre a pobreza quanto 
sobre a distribuição, assumindo 
que a renda de um indivíduo (ou 
domicílio) reflete a posição econô-
mica relativa de sua classe social e 
a distribuição de renda nacional é 
moldada pelas diferenças relativas 
de posição econômica das classes 
sociais e seus pesos na estrutura 
ocupacional.

De acordo com Lopez (2005), para 
entender a distribuição de renda 
em países semi-industrializados 
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não é suficiente utilizar o enfoque tradi-
cional marxista – que separa de um lado 
os salários como a remuneração do pro-
letariado, e, de outro lado, lucros, juros e 
aluguéis como remuneração dos capita-
listas. Embora esta diferenciação seja de 
importância crucial para as discussões 
de ciência econômica que se baseiam no 
processo produtivo e no nível de emprego 
como determinantes da distribuição de 
renda, hoje em dia ela esbarra em diversos 
problemas práticos. Em primeiro lugar, 
os capitalistas não são os únicos que per-
tencem aos decis mais ricos de população, 
pois o “proletariado” também se enquadra 
neste grupo, como os altos executivos das 
empresas. Em segundo lugar, boa parte dos 
decis mais pobres da população estão fora 
do núcleo capitalista e não pertencem ne-
cessariamente ao proletariado industrial, 
tal como os camponeses e os trabalhadores 
urbanos informais. A renda destes traba-
lhadores depende em parte do salário e em 
parte dos meios de produção que possuem 
e usam para prestar serviços esporadica-
mente. Outra questão relevante é conside-
rar que os mecanismos de distribuição de 
renda são diferentes em áreas urbanas e 
rurais. 

Considerando estes elementos, Lopez re-
comenda a utilização de dois índices de 
concentração de renda. O primeiro seria a 
proporção entre a renda per capita do decil 
mais rico (Ir) da população sobre a renda 
per capita dos 70% mais pobres (Ip):

 1
IrC
Ip

=  (I)

Conforme o autor destaca, o decil mais rico inclui executivos, ge-
rentes, profissionais liberais e trabalhadores por conta própria 
da classe alta. Estas pessoas foram agrupadas juntas e denomi-
nadas da forma geral de “capitalistas urbanos” porque têm renda 
muito similar, alto poder de barganha e os preços reagem menos 
aos seus salários do que aos dos trabalhadores da camada mais 
pobre. 

Por sua vez, o segundo indicador de concentração é mais sofisti-
cado e permite que se compreenda melhor o peso de cada classe 
na distribuição de renda. 

 
( )

2
kK aA

C
sS fF uU wW hH

+
=

+ + + +
 (II) 

Onde:

K = renda per capita dos capitalistas urbanos;

A = renda per capita de camponeses ricos;

S = renda per capita dos trabalhadores assalariados urbanos 

F = renda per capita dos trabalhadores urbanos informais;

U = renda per capita dos desempregados urbanos;

W = renda per capita dos trabalhadores assalariados do campo;

H = renda per capita dos camponeses não assalariados pobres;

a e k = proporção dos camponeses ricos e dos capitalistas urba-
nos na população de alta renda, respectivamente – por-
tanto a+k = 1; 

s, f, u, w e h = proporção das classes S, F, U, W e H na população 
de baixa renda – que somadas são iguais a 1. 

Nos dois casos, quanto menor o índice, menor a concentração de 
renda. 

Para analisar a estrutura de salários em economias semi-indus-
trializadas, Lopez propõe o uso dos seguintes indicadores em seu 
framework:
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Participação relativa do em-1. 
prego formal sobre o emprego 
total. 

Parcela da população urbana 2. 
efetivamente desempregada.

Renda relativa entre trabalha-3. 
dores e capitalistas.

Preços relativos de bens agrí-4. 
colas.

Em uma rápida explicação, o autor 
argumenta que o efeito positivo do 
crescimento do emprego formal 
(indicador 1) sobre a distribuição 
de renda (índices C1 e C2) deriva do 
crescimento médio da renda dos 
pobres – que seria uma consequên-
cia direta – e o aumento do poder 
de barganha dos pobres – conse-
quência indireta. Com o aumento 
do poder de barganha, é provável 
que haja aumento de salários sem 
aumento correspondente nas mar-
gens de lucro. A concentração de 
renda diminui quando o desempre-
go (indicador 2) se reduz, primei-
ramente, porque o desempregado 
não tem renda alguma. Assim, o au-
mento de renda do desempregado e 
o aumento do trabalho formal e do 
poder de barganha dos trabalhado-
res (maior parte da população), se 
traduzidos em reajustes de salários 
mais elevados do que os reajustes 
das margens de lucro, levariam a 
um aumento da demanda agregada 
da economia. O terceiro indicador, 
renda relativa entre trabalhadores 
e capitalistas, seria uma aproxi-

mação da taxa de salário sobre 
o lucro. Quanto maior a relação 
salário/ lucro, melhor a distribui-
ção de renda; contudo, o índice de 
concentração pode não se compor-
tar da mesma maneira nos setores 
urbano e rural porque as relações 
estruturais e institucionais são 
muito diferentes. Finalmente, os 
preços relativos de bens agrícolas 
também são interessantes para a 
análise da concentração de renda, 
mas o exercício empírico de Lopez 
não permitiu identificar uma rela-
ção de causalidade direta.

O autor utiliza seus achados em-
píricos para discutir por que a 
distribuição de renda é tão ruim 
na América Latina, como as polí-
ticas do consenso de Washington 
pioraram a distribuição e como 
redistribuir renda e os limites da 
política macroeconômica. Assim, 
as aplicações dos resultados da 
análise combinada da distribuição 
pessoal da renda com rendimentos 
do trabalho é um campo frutífero 
para a pesquisa sobre desigual-
dade econômica e redução da po-
breza porque oferece uma visão 
que contempla a estrutura ocu-
pacional do mercado de trabalho, 
considerando as relações entre as 
diferentes atividades econômicas 
e os setores formal e informal da 
economia. Devido a essas vanta-
gens, o método pode contribuir 
mais diretamente para a sugestão 
de política econômica. 
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