
Roberto Luis Troster discute as mudanças regulatórias do sistema finan-
ceiro que estão em pauta no período pós-crise, ressaltando a necessidade 
de que haja eficiência e equidade em sua aplicação.
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Fernando Homem de Melo verifica que a agricultura brasileira enfrenta 
mais problemas por causa da apreciação da taxa de câmbio e do aumento 
de custos do que em virtude do mercado internacional.

Daniela Carla Decaro Schettini, em segundo artigo da série sobre eficiência 
produtiva da indústria brasileira, encontra uma influência positiva elevada 
da vizinhança espacial sobre o aumento da eficiência da mesorregião.

Ricardo Sabbadini, em segundo e último artigo da série, aponta que o 
impacto da democratização sobre o PIB per capita é negativo em países 
com elevada desigualdade de renda.

Raphael Rocha Gouvêa e Gilberto Tadeu Lima, em primeiro artigo da série 
de dois, apontam que o crescimento econômico brasileiro entre 1962 e 
2006 foi restringido pelo balanço de pagamentos.
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Ana Maria Bonomi Barufi identifica que fatores socioeconômicos são os 
principais elementos para explicar a distribuição regional da mortalidade 
infantil no Brasil nas últimas décadas.

Thomas H. Kang, em terceiro e último artigo da série, identifica o atraso 
na educação primária brasileira ao longo do século 20 em relação a outros 
países e a elevada desigualdade regional de desempenho educacional no 
País.

Rogério Nagamine Costanzi destaca que a expansão da proteção social 
para idosos no País tem auxiliado na redução da participação desta faixa 
etária no mercado de trabalho.

(continua...)

Hélio Nogueira da Cruz avalia que, frente à conjuntura internacional, o 
próximo governo deverá atuar de maneira mais contundente na promoção 
das exportações e na condução da política econômica para obter um 
crescimento sustentável.
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Marcello Muniz da Silva e Marcelo Ramos Martins, em terceiro e último 
artigo da série, constatam que, com relação ao financiamento da Construção 
Naval, a estrutura local se configura entre as mais atrativas no mundo.
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Diva Benevides Pinho destaca a ascensão do mercado subterrâneo de 
obras de arte, facilitada pelo alto custo de seguros de obras de arte e pela 
vulnerabilidade dos sistemas de segurança.

Julio Lucchesi Moraes e José Alessandro Martini Sampaio, em segundo 
artigo da série, sinalizam que as abordagens de Adorno e Braudillard se 
aproximam por ligarem o conceito de consumo cultural com a noção de 
dominação.

Vagner Alves, em primeiro artigo da série, faz uma análise do microcrédito 
no Brasil, destacando o papel do ambiente para a obtenção de maior resul-
tado pelas instituições que concedem esta modalidade de crédito.
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Política Monetária

Roberto Luis Troster (*)

Uma reação comum às crises é pro-
por uma mudança de regulação. Foi 
assim após a crise de 1929; em 1933, 
foi sancionado o Glass Setagall Act, 
que segmentava o sistema finan-
ceiro norte-americano. Aqui, após a 
crise da Ásia, elevou-se o índice de 
Basileia de 8% para 11%. Estamos 
vivendo uma pós-crise e abundam 
propostas de mudar regras aqui e 
no exterior, com Basileia III. Duas 
questões devem ser analisadas.

A primeira é que em vez de culpar 
a má supervisão e a complacência 
com riscos na época de bonança, 
prefere-se atribuir a ocorrência 
da crise à má regulamentação. 
Poupam-se os verdadeiros culpa-
dos, as pessoas, e condenam-se as 
regras. É uma maneira conveniente 
de dar uma resposta à sociedade 
sem mudar nada. 

Ilustrando o ponto, o Glass Stegall 
Act é considerado um retrocesso 

para a evolução do sistema financei-
ro do país do norte, e a elevação do 
índice de Basileia aqui foi totalmente 
inócua. Na época, seu valor médio 
era de 22%. Portanto, elevando ou 
reduzindo seu valor para qualquer 
número abaixo de 22% não surtia 
nenhum efeito; 11% ou 21% teriam 
tido o mesmo efeito, ou seja, nenhum. 
Foi sancionado apenas para satisfa-
zer a opinião pública mostrando-lhe 
que algo estava sendo feito.

O ponto é que estão sendo discuti-
das mudanças na regulamentação 
bancária em razão da crise finan-
ceira mundial. Embora melhorar 
regras seja uma atividade meritó-
ria, no atual contexto é perversa. A 
análise das causas da crise é deixa-
da num segundo plano e o foco das 
atenções passa a ser como frear 
ainda mais os bancos.

Não foi por falta de boas regras 
que os problemas ocorreram. É 

como querer culpar a regulamen-
tação de trânsito pelos acidentes 
nas estradas. As causas da crise 
bancária foram a complacência de 
autoridades com empréstimos pre-
datórios no mercado imobiliário e 
o endividamento irresponsável do 
consumidor nos Estados Unidos, 
o uso de derivativos com lastro 
podre e a falta de supervisão da 
estrutura financeira de algumas 
instituições e operações. Mesmo 
com essas considerações, as regras 
estão sendo mudadas.

Isso leva à segunda questão, ou 
seja, considerando que haverá mu-
danças, é oportuno aproveitar a 
oportunidade para ir na direção 
certa, bem como evitar retroces-
sos. O momento pede uma análise 
abrangente, que deve incluir a re-
gulamentação prudencial, mas não 
deve deixar em um segundo plano 
a questão da eficiência (especial-
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mente a redução de margens) e a 
proteção do pequeno tomador. 

A contribuição do sistema bancá-
rio ao desenvolvimento do mundo 
e do Brasil é valiosa e pode ser 
aprimorada com regras melhores. 
Embora seus objetivos − eficiência, 
equidade e estabilidade − este-
jam inter-relacionados, raramente 
são colocados de forma explícita 
por ocasiãp da regulamentação. 
Explicitando-os, neste momento de 
mudanças, obter-se-iam melhores 
regras com ganhos de bem-estar 
para a sociedade.

É comum na literatura utilizar a 
expressão ‘prudencial’ quando se 
trata da atividade estabilizadora 
do setor bancário. O termo vem 
de ‘prudência’ (cautela, sensatez, 
previdência etc.) e provém do fato 
de que as intervenções objetivam 
um desempenho prudente do setor 
financeiro. A estabilidade do setor 
financeiro pode se referir à estabi-
lidade do sistema em termos de re-
gulamentações macroprudenciais, 
e de instituições individuais. As re-
gulamentações microprudenciais 
são as que contribuem parcialmen-
te com a solidez do sistema. 

A intervenção no setor financeiro 
tem por objetivo maximizar a efi-
ciência: a eficiência estrutural, a 
eficiência alocativa, direcionada às 
funções do sistema financeiro, e a 
eficiência interna, ou da utilização 
de recursos, também conhecida 
como a eficiência X. A eficiência es-
trutural trata da variedade de es-
colhas oferecidas pelas instituições 

financeiras e da sua adaptabilidade 
às mudanças nas circunstâncias e 
nas preferências dos consumido-
res. Quanto à variedade, as institui-
ções oferecem um amplo espectro 
de instrumentos e facilidades no 
que tange a vencimentos, riscos, 
retornos etc., de modo que as di-
ferentes preferências de carteiras 
possam ser satisfeitas. 

A eficiência alocativa refere-se 
à capacidade de o setor bancá-
rio alocar projetos ajustados pelo 
risco de acordo com o retorno. A 
possibilidade de ganhos de arbi-
tragem, devido a assimetrias infor-
macionais, é muito baixa quando 
o sistema é eficiente do ponto de 
vista alocativo. O sistema facilita 
a "precificação" e identificação 
correta de risco para os diferen-
tes ativos. O sistema funciona de 
tal maneira que as poupanças são 
alocadas onde as taxas de retorno, 
ajustadas pelo risco, são maiores. A 
intervenção deve ser o mais neutra 
possível entre todos os competi-
dores potenciais, da mesma forma 
que a tributação deve ser competi-
tivamente neutra. 

A eficiência da utilização de recur-
sos estuda a minimização de custos 
para a oferta dos serviços financei-
ros, e é também conhecida como 
eficiência interna ou eficiência X. 

A regulamentação também deve-
ria apresentar características de 
equidade, horizontal e vertical. A 
equidade horizontal ocorre quan-
do todos os que possuem carac-
terísticas iguais são tratados da 

mesma forma. A equidade vertical 
diz respeito ao fato de se dispensar 
um tratamento proporcional ao 
tamanho de cada um. Isto é, impor 
a bancos, empresas ou agentes de 
grande porte maior carga do que 
a bancos, empresas e agentes de 
pequeno porte. Assim, na questão 
da regulamentação, deve estar 
sempre presente a preocupação 
com a equidade, de tal modo que 
as normas não incorporem, des-
necessariamente, um componente 
regressivo em seus impactos.

No Brasil, registram-se avanços 
nos últimos anos. O Banco Central 
tem aprimorado o quadro regula-
tório. Entretanto, ainda há espaço 
para avanços. Há excesso de nor-
mas, impondo custos de observân-
cia elevados, que implicam perdas 
de eficiência, bem como algumas 
normas estão obsoletas, como a 
sistemática do depósito compulsó-
rio que impõe um ônus financeiro 
elevado aos bancos. 

Atualmente, a questão da estabi-
lidade está dominando o debate 
da regulamentação e os objetivos 
de eficiência e de equidade estão 
sendo relegados. Deve-se aprovei-
tar a oportunidade em que a mu-
dança de regras está em evidência 
para uma análise mais profunda de 
seus objetivos e propostas de apri-
moramento.  

 
(*) Fipe.   

(E-mail: robertotroster@uol.com.br).                
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Setor Externo

Hélio Nogueira da Cruz (*)

Est amos v ivendo um per íodo 
de desdobramentos da crise de 
2008/2009, ou seja, trata-se de 
nova fase do mesmo ciclo econômi-
co dos anos recentes. As medidas 
anticíclicas de ampliação dos gas-
tos públicos que vêm ocorrendo 
há vários meses têm ampliado as 
dificuldades de financiamento dos 
déficits de várias economias, ao 
mesmo tempo que permanecem 
inalteradas as políticas de manu-
tenção de baixa taxa de juros e de 
promoção de esforços para regula-
mentar o setor financeiro. Note-se 
que a recuperação do emprego, o 
crescimento do PIB e do comércio 
internacional mundiais ocorrem de 
forma assimétrica entre as várias 
economias. A Ásia, em particular a 
China, mostra forte vitalidade; os 
Estados Unidos devem apresentar 
crescimento satisfatório − 1,3% 
segundo a OCDE − e a Europa 1,2%, 
segundo a mesma fonte, em 2010. 
As economias emergentes como 
um todo devem apresentar cresci-
mento superior ao dos Estados Uni-
dos. Provavelmente o PIB mundial 
crescerá em 2010. As principais 
dificuldades encontram-se na área 
do euro, que já apresentava sinais 
de dificuldades estruturais, mesmo 
antes da crise, que se refletia na 
queda do PIB de várias economias 
como a da Espanha. A assimetria 

também se manifesta entre seto-
res econômicos, que apresentam 
diferentes graus de volatilidade. O 
comércio mundial, que apresentou 
queda de 10,7% em 2009, recupe-
ra-se neste ano.

No caso do Brasil, a economia vem 
apresentando crescimento ele-
vado do PIB nos últimos meses, 
decorrente, em boa medida, da 
expansão dos gastos públicos e do 
crédito abundante, principalmente 
para o setor imobiliário. A recente 
elevação da Selic repete as várias 
tentativas do passado de conter 
a demanda agregada através da 
política monetária e nos mantém 
com as taxas de juros reais entre 
as mais elevadas do planeta. Ade-
mais, neste ano, o calendário polí-
tico apresenta-se sobrecarregado, 
com eleições presidenciais, dos 
executivos estaduais, de senado-
res e de deputados, o que torna o 
cenário mais instável e dificulta a 
realização de investimentos mais 
ambiciosos, assim como limita a ca-
pacidade de implementar políticas 
mais agudas para lidar com a ques-
tão fiscal, tais como as medidas 
das áreas previdenciária e fiscal. 
O alto crescimento econômico está 
praticamente confirmado neste 
ano, mas sua sustentabilidade está 
longe de ser garantida no futuro. 

No que se refere ao setor externo, 
no mês de maio, a exportação al-
cançou US$ 17,702 bilhões, valor 
bastante expressivo, com cresci-
mento de 11,2% da média diária 
em relação a abril e 40,7% acima 
do mesmo mês de 2009. As im-
portações foram de US$ 14,259 
bilhões, com crescimento de 45,1% 
em relação a igual período de 2009 
e retrocesso de 2,1% pela média 
diária.

O superávit comercial do mês apre-
sentou o valor de US$ 3,433 bi-
lhões, com crescimento de 31,3% 
quando comparado com maio de 
2009. No acumulado de janeiro a 
maio/2010, as exportações foram 
de US$ 72,093 bilhões. Em relação 
a igual período de 2009, as expor-
tações apresentaram crescimento 
de 28,7%. As importações acumu-
ladas foram de US$ 66,476 bilhões, 
com crescimento de 42,5% sobre 
o mesmo período. Como conse-
-quência destes valores, o superá-
vit comercial acumulado no ano foi 
de US$ 5,617 bilhões, valor 39,6% 
inferior ao registrado em períodos 
equivalentes em 2009. O superávit 
comercial em 12 meses acumula o 
valor de US$ 21,596 bilhões, valor 
16,0% abaixo do período anterior. 
Note-se que as exportações brasi-
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leiras recuaram 22,7% em 2009 e 
as importações (FOB) 26,2%.

Neste ano, as exportações dos pro-
dutos básicos cresceram 36,0%, 
os semimanufaturados 35,8% e os 
manufaturados 19,4% em relação 
a igual período de 2009. A China 
passou a ser o principal destino 
de nossas exportações. No caso 
das importações, ocorreu o cres-
cimento de 64,7% de combustíveis 
e lubrificantes, 47,2% dos bens de 
consumo, de 46,5% de matérias-
-primas e intermediários e 21,5% 
de bens de capital. A China apre-
sentou-se com o maior crescimen-
to (52,7%) como fornecedor de 
nossas importações, ocupando o 
segundo lugar após os Estados Uni-
dos. A ameaça do crescimento das 
exportações chinesas para todas as 
economias está muito intensa.

A evolução dos superávits comer-
ciais, que permaneceram na ordem 
de US$ 40 bilhões entre 2005 e 
2007 e reduziu-se para US$ 25 
bilhões em 2008 e 2009, deve apre-
sentar valores inferiores em 2010, 
mesmo com os favoráveis preços 
das commodities. A adoção de forte 
política de apoio às exportações 
deve ser implementada, utilizando-
-se dos vários mecanismos dispo-
níveis, sem descuidar da taxa de 
câmbio, que permanece valorizada.

A instabilidade do crescimento dos 
agregados macroeconômicos do 
Brasil, que dependem principal-
mente dos investimentos, das polí-
ticas públicas e do cenário interna-
cional, coloca questões árduas para 
o próximo governo. Exige-se posi-
cionamento estratégico e não ape-
nas tático para que uma trajetória 

de expansão sustentável possa ser 
construída. A geração de empregos, 
a estabilidade monetária e a cres-
cente inserção internacional são 
objetivos permanentes do País.

 
 

(*) Professor da FEA-USP.  
(E-mail: hncruz@usp.br).

Os artigos da seção Análise de Conjuntura foram escritos em 16/06/2010.
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A Situação dos Preços Agrícolas Internacionais Após a Crise

Fernando Homem de Melo (*)

A crise econômica internacional de 
setembro de 2008 trouxe consigo 
grandes preocupações quanto ao 
comportamento futuro dos preços 
das commodities agrícolas. Afinal, 
uma boa parte dos crescentes sal-
dos de nossa balança comercial 
provinha dos produtos exportados 
do agronegócio. Apesar do elevado 
valor de nossas reservas, a rever-
são desse quadro através de uma 
forte queda dos preços internacio-
nais poderia trazer problemas à 
economia brasileira.

É nesse contexto que os dados da 
Tabela 1 precisam ser examinados. 
A tabela mostra a evolução dos pre-
ços internacionais de oito produtos 
diariamente cotados em bolsas in-
ternacionais. Sete são produtos de 
exportação de variada importância 
– algodão, soja, milho, café, suco 

de laranja, açúcar e cacau. O trigo 
é produto de importação, princi-
palmente da Argentina, apesar das 
dificuldades do Mercosul. Sua tari-
fa de importação é zero, enquanto 
a TEC (Tarifa Externa Comum), 
válida para os demais países, é de 
12%. Entre os exportados, os mais 
importantes em valor são soja (e 
derivados), açúcar, café e suco de 
laranja. O milho começa a esboçar 
uma tendência exportadora, en-
quanto algodão e cacau são muito 
pouco importantes.

A Tabela 1 foi elaborada de modo 
a mostrar os mais relevantes pe-
ríodos e anos. Assim, o período 
2003/2006, através das médias de 
preços, representa um período de 
normalidade no comércio inter-
nacional. Os preços desse período, 
principalmente para grãos – algo-

dão, soja, trigo e milho – podem, 
desse modo, servir de base para as 
comparações com anos seguintes, 
quando importantes mudanças 
afetaram o comércio internacional. 
O ano de 2007, por exemplo, é o 
primeiro em que uma importante 
mudança ocorreu de modo a afe-
tar os preços de grãos para cima, 
o que pode ser percebido pelas 
médias de seus preços na referida 
tabela. A mudança foi a definição 
de diversos programas sobre a pro-
dução de biocombustíveis (etanol 
e biodiesel), principalmente nos 
Estados Unidos e União Europeia, 
com legislações a partir de 2005. O 
etanol brasileiro retomou impulso 
a partir de 2003 com a introdução 
dos motores flex.

De fato, os preços de soja, milho 
e trigo tiveram substanciais au-



9temas de economia aplicada8 temas de economia aplicada

junho de  2010

mentos em 2007: 32,8% para a 
soja, 59,8% para o milho (etanol 
de milho nos Estados Unidos), en-
quanto o preço médio do trigo, tam-
bém influenciado por problemas 
climáticos, aumentou 82,8% em 
2007. Esses são aumentos que não 
podem ser explicados pelas variá-
veis convencionais de oferta e de-
manda. A realidade é que uma nova 
e expressiva demanda foi criada, 
além da alimentar. É a demanda 
por grãos – cereais e oleaginosas – 
para os programas de biocombus-
tíveis (117 milhões de toneladas 
de milho nos Estados Unidos em 
2010).

O ano de 2008, o da crise inter-
nacional, é mostrado com três 
médias de preços: a anual, a do 
primeiro semestre e a do quarto 
trimestre, lembrando que a crise 
(e o quase pânico financeiro) ocor-
reram em meados de setembro. 
Excetuando-se o suco de laranja, 
as médias anuais dos preços dos 
demais produtos são as mais altas 

Tabela 1 – Preços de Produtos Agrícolas nas Bolsas Internacionais Durante 2003/10 (US$/t)

PERIODO/
ANO

ALGODÃO SOJA TRIGO MILHO CAFÉ SUCO DE
LARANJA

AÇÚCAR CACAU ÍNDICE
TOTAL

(1989 = 100)

2003/06 1.200 238 128 92 1.946 2.260 214 1.559 85,2

2007 1.261 316 234 147 2.590 3.458 218 1.884 112,9

2008 1.403 451 294 207 2.915 2.337 267 2.554 140,7

1º S / 2008 1.577 499 343 226 3.078 2.663 262 2.597 151,6

4º T / 2008 1.005 328 201 150 2.467 1.730 256 2.241 110,2

2009 1.268 379 194 147 2.750 2.032 392 2.769 129,9

2009/05 1.105 368 200 152 2.577 1.717 295 2.514 119,4

2010/05 1.720 352 180 144 2.961 3.061 463 3.046 138,9

Fonte: Bolsas de Nova York e de Chicago com base em dados diários. Nossa elaboração para o Índice Total.

de todo o período. Adicionalmen-
te, as médias do primeiro semes-
tre de 2008 são ainda maiores. 
Elas representaram, novamente 
com exceção do suco de laranja, as 
maiores cotações de todo o perío-
do analisado.

Além da razão anteriormente apre-
sentada – a demanda adicional de 
grãos para a fabricação de biocom-
bustíveis – existe o argumento de 
um movimento especulativo na 
direção de aplicações financeiras 
em commodities, de modo geral, no 
mercado financeiro internacional. 
Isso é possível, ainda que seja de 
difícil comprovação empírica.

Seja como for, as médias de pre-
ços do qu arto trimestre de 2008, 
o período imediatamente após a 
crise, praticamente despencaram, 
com exceção do açúcar. Em relação 
ao primeiro semestre de 2008, as 
variações foram as seguintes (em 
ordem das maiores para as meno-
res quedas):

•  Trigo: - 41,4%

•  Algodão: - 36,3%

•  Suco de Laranja: - 35,0%

•  Soja: - 34,3%

•  Milho: - 33,6%

•  Café: - 19,9%

•  Cacau: - 13,7%

•  Açúcar: - 2,3%

•  TOTAL: - 27,3%

Como se percebe, as quedas de pre-
ços foram grandes e praticamente 
generalizadas, com intensidade 
bem menor para o açúcar. Os grãos 
foram os produtos mais afetados. 
As intensidades das quedas de 
preços talvez possam confirmar o 
movimento especulativo anterior-
mente mencionado para o primeiro 
semestre de 2008. 

Passado o susto do último trimes-
tre de 2008, as médias de preços 
de 2009 apresentaram uma quase 
generalizada recuperação. O Índice 
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Total para o ano de 2009 foi 17,9% 
maior que o do quarto trimestre 
de 2008. Ele foi também maior 
(15,1%) que o número de 2007 e 
bem maior (52,5%) que o Índice 
Total de 2003/2006, considerado 
por nós um período “normal” em 
termos de preços. Soja e milho, os 
dois principais grãos dos progra-
mas de biocombustíveis, tiveram 
em 2009, respectivamente, preços 
59,2% e 59,8% maiores do que as 
médias de seus preços durante 
2003/2006. Isso já confirma uma 
realidade de preços maiores de 
produtos agrícolas no mercado 
internacional, ponto favorável aos 
produtores brasileiros, em parte 
diminuída  pela apreciação cambial 
do período. Essa apreciação (nomi-
nal) foi de 24,7% (de R$ 2,653/US$ 
para R$ 1,998/US$). Considerando-
-se preços e câmbio, essa parte da 
agricultura brasileira estava, em 
2009, melhor do que no período 
2003/2006. Na comparação com 
2007, a soja estava pior, algodão e 
milho ligeiramente melhores e o 
trigo, pior. Houve uma deprecia-
ção cambial de 2,7% entre 2007 e 
2009.

E agora, em 2010, como está a situ-
ação dos preços agrícolas interna-
cionais relativamente a 2009? Isso 
está mostrado na Tabela 1 como 
2009/5 e 2010/5, isto é, a compa-
ração das médias dos primeiros 
cinco meses dos dois anos. De iní-
cio, já vale mencionar que o Índice 
Total foi, neste ano, 16,3% superior 
ao ano passado. Entretanto, como 
mostrado a seguir, a situação dos 

Entretanto, vale notar que o qua-
dro de preços de grãos em 2010/5 
é bem melhor que o de 2003/06. A 
apreciação cambial relativamente 
a 2007 foi de 7,8%. Com isso, a soja 
está um pouco melhor, o algodão 
bem melhor, e o trigo e o milho, 
algo piores. Se não é uma situação 
ideal, não se pode considerá-la 
como de grande gravidade. Ela é, 
sim, diferenciada entre culturas.  
Portanto, mais do que o mercado 
internacional, mesmo com a crise, 
os maiores problemas de boa parte 
da agricultura brasileira são algu-
ma apreciação da taxa de câmbio e 
maiores custos. Caso isso persista, 
será preciso um maior esforço para 
aumentos de produtividade. O mer-
cado internacional está passando 
por uma importante mudança es-
trutural. Ela é representada por 
uma demanda por grãos e carnes 
crescendo a taxas mais elevadas 
que no passado. Isso decorre do 
maior crescimento econômico dos 
países emergentes relativamente 
aos desenvolvidos. Por exemplo, 
no primeiro trimestre deste ano 
(relativamente ao mesmo período 
de 2009), a variação do PIB de oito 
emergentes – Taiwan, Cingapura, 
Tailândia, China, Malásia, Brasil, 
Índia e Hong Kong ficou no interva-
lo (elevado) de 8,2 – 13,3%.

 

(*) Professor Titular do Departamento de  
Economia da FEA-USP e pesquisador da  
FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas  

Econômicas. (E-mail: fbhm@usp.br).

preços entre os produtos não foi 
nada uniforme:

•  Suco de Laranja: 78,3%

•  Açúcar: 56,9%

•  Algodão: 55,7%

•  Cacau: 21,2%

•  Café: 14,9%

•  Soja: - 4,3%

•  Milho: - 5,3%

•  Trigo: - 10,0%

•  TOTAL: 16,3%

Claramente, houve um contraste 
muito grande entre os três princi-
pais grãos – soja, milho e trigo – e 
suco de laranja, açúcar e algodão. 
Os grandes aumentos destes últi-
mos refletem fatores climáticos, 
enquanto o caso dos grãos f ica 
mais com as variáveis convencio-
nais de oferta e demanda. No caso 
do açúcar, os preços já tiveram 
fortes quedas. No período, a apre-
ciação cambial foi de 19,9% (de R$ 
2,240/US$ para R$ 1,794/US$). 
Desse modo, a situação dos grãos 
em 2010 ficou algo mais prejudi-
cada. O fato positivo foi a redução 
de seus custos de produção. Uma 
das dificuldades com essas compa-
rações é que o Índice Total mostra 
tendência declinante nos cinco 
primeiros meses de 2010. A razão 
é a forte queda do preço do açúcar. 
Enquanto sua média foi de 138,9, o 
valor de janeiro foi de 155,1, e o de 
maio, de 127,2.
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Influência do Espaço na Eficiência Produtiva da Indústria de 
Transformação Brasileira

Daniela Carla Decaro Schettini (*)

1 Introdução

O primeiro artigo desta série, pu-
blicado na edição anterior do bo-
letim Informações Fipe, tratou de 
obter as estimativas de eficiência 
produtiva regional e setorial da 
indústria de transformação brasi-
leira no período de 2000 a 2006. 
Concluiu-se que as mesorregiões 
mais eficientes tendem a localizar-
-se na faixa litorânea do Brasil, 
principalmente nos Estados das 
regiões Sudeste, Sul e na Bahia. 
Apesar da concentração de eleva-
da eficiência nessas áreas, nota-se 
que, na medida 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 
produtiva pelo espaço brasileiro. 
O Nordeste, geralmente com pou-
cas mesorregiões participantes da 
amostra, é classificado por baixos 
índices de eficiência, salvo em suas 
mesorregiões metropolitanas, que 
ainda se destacam, dependendo do 
setor. 

O padrão observado da eficiência 
regional da indústria de trans-
formação brasileira nos incita a 
indagar sobre a influência do espa-

ço no desempenho produtivo das 
regiões. Neste segundo artigo da 
série, essa influência espacial será 
explorada por meio dos efeitos da 
proximidade de uma região a um 
estado (bom ou ruim) de eficiência 
de uma vizinhança, utilizando a 
metodologia das Cadeias Espaciais 
de Markov.

2 Metodologia

As Cadeias Espaciais de Markov 
geram matrizes de transição espa-
cial que podem ser aplicadas tanto 
para a amostra agregada ou por 
setor da indústria. Mostraremos os 
resultados considerando somente 
os grupos de setores de intensida-
de tecnológica, pois ao diminuir-
mos o nível de agregação para dois 
dígitos da CNAE 1.0 não temos 
observações suficientes para com-
putar a matriz consistentemente.1

As cadeias espaciais de Markov 
geram resultados sobre a frequên-
cia de transição entre classes (de 
eficiência) das regiões conside-
rando a dependência espacial no 
processo de transição. Ela é a fusão 
de duas origens teóricas: a meto-
dologia de cadeias de Markov, que 
analisa a dinâmica de processos, e 

a econometria espacial.2 Conjunta-
mente permitem analisar a dinâmi-
ca da evolução das regiões dentro 
de seus contextos espaciais locais.

O processo estocástico “Cadeia de 
Markov” especifica uma matriz 
de probabilidades de estados que 
representa a probabilidade das 
mudanças entre as k classes de 
eficiência das regiões para deter-
minado par de anos. Cada elemento 
da matriz indica a probabilidade de 
uma região que estava no estado a 
no período t mudar para o estado 
b no período t+1. Considerada a 
dinâmica do processo, é necessário 
incluir a influência da dependên-
cia (ou defasagem) espacial nas 
regiões. Para isso, utilizamos o 
índice LISA (Local Indicator of Spa-
tial Analysis), que analisa o estado 
da região, dado o estado de seus 
vizinhos.3 O índice é uma medida 
relativa e, por isso, classifica cada 
região em um dos quatro compor-
tamentos: HH (LL) – do inglês, high 
e low –  quando o valor da região 
e de seus vizinhos é alto (baixo), 
LH (HL) quando o valor da região 
é baixo (alto) e de seus vizinhos é 
alto (baixo).

Como é possível que todas as regi-
ões migrem para estados diferen-
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tes, mantendo a mesma estrutura 
da dependência espacial, é preciso 
decompor essa mudança entre 
as diversas classes de estados de 
eficiência. A matriz de transição 
espacial de Markov mostra esse 
processo, reunindo aspectos di-
nâmicos e espaciais. Rey (2001) 
condiciona as probabilidades de 
transição entre classes à classe ini-
cial em que os vizinhos da região se 
encontram, chamando o sistema de 
Matriz Espacial de Transições de 
Markov. A eficiência da vizinhança 
é calculada por meio de uma pon-
deração entre a matriz W de pesos 
espaciais e as estimativas de efici-
ência das regiões vizinhas (já dis-
cutidas no artigo anterior). Dessa 
forma, o sistema estuda a dinâmica 
de transição entre estados em dois 
instantes no tempo, considerando 
as características espaciais das 
regiões.

É importante observar que, ao con-
siderarmos a vizinhança das me-
sorregiões brasileiras, é necessário 
incluir na análise todas as regiões, 
mesmo aquelas que não possuam 
valores de eficiência calculados, 
isto é, mesorregiões onde não há 
presença de determinado setor 
industrial. A fim de incluir essas 
observações, a Cadeia Espacial de 
Markov foi modificada para adi-
cionar uma classe: mesorregiões 
caracterizadas pela ausência do 
setor são denominadas NaN (não é 

número – not a number, em inglês). 
NaN em t0 e t1 indica que o setor 
está ausente na mesorregião nos 
dois períodos, enquanto NaN na 
defasagem espacial significa que 
o setor está ausente na vizinhança 
da mesorregião.

3 Resultados

Neste estudo, dividimos a eficiên-
cia das mesorregiões em quatro 
classes em ordem crescente de 
eficiência: LL, L, H, e HH. Aquelas 
mesorregiões com eficiência acima 
da média amostral são classifica-
das como H (se estiverem entre a 
média e um desvio padrão) e HH 
(se apresentarem valores de efi-
ciência maior do que um desvio 
padrão). O mesmo ocorre com as 
classificações L e LL considerando 
valores abaixo da média. Os resul-
tados para os dados empilhados da 
amostra por intensidade tecnoló-
gica são apresentados na Tabela 
1. Cada elemento da matriz repre-
senta uma probabilidade, que pode 
ser genericamente definida como 
Pab/c, o que indica a probabilidade 
que uma região tem de, saindo da 
situação de eficiência a no período 
t0, ir para um estado de eficiência 
b em t1, dado que pertence a uma 
vizinhança de eficiência c, sendo 
a, b e c representantes de classes 
de eficiência.4 A primeira coluna é 
apenas um indicador da linha da 

matriz, para facilitar a localização 
da análise no texto.

Por exemplo, a linha nove da matriz 
indica a probabilidade de transição 
de uma região que iniciou em t0 
com eficiência H ir para os outros 
estados de eficiência, dado que ela 
é cercada de vizinhos com efici-
ência LL. Considerando os pares 
de anos consecutivos, desde 2000 
até 2006, houve 54 casos (linha 9 
e coluna 4) de mesorregiões nessa 
situação.5 As linhas um a cinco 
não apresentam interesse para a 
análise, o mesmo ocorrendo com 
as linhas seis, 11, 16 e 21 e a coluna 
NaN, pois são casos onde não há 
indicações de eficiência técnica 
(são os casos NaN). A diagonal 
principal, com valores destacados, 
indica situações em que não houve 
mudança na situação relativa da 
região.

As linhas 6 a 10 reúnem as mesor-
regiões cujos vizinhos apresentam 
eficiência produtiva baixa, ou seja, 
menor do que um desvio padrão 
abaixo da média (LL). Nas linhas 
11 a 15 são os casos dos vizinhos 
abaixo da média de eficiência até 
um desvio padrão (L). Nas linhas 
16 a 20 são vizinhos com eficiência 
entre a média da amostra e um 
desvio padrão (H) e, por último, 
nas linhas 21 a 25, os vizinhos pos-
suem eficiência além de um desvio 
padrão acima da média (HH).
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Tabela 1 - Matriz Espacial de Transições de Markov – Amostra por 
Intensidade Tecnológica (Dados Empilhados)

Linha t0 Condição 
dos Vizinhos

Num. 
Casos

t1

NaN LL L H HH
1 NaN

NaN

397 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2 LL 8 0,0000 0,5000 0,2500 0,2500 0,0000
3 L 8 0,0000 0,2500 0,2500 0,5000 0,0000
4 H 60 0,0000 0,0167 0,0667 0,9000 0,0167
5 HH 4 0,0000 0,0000 0,0000 0,7500 0,2500
6 NaN

LL

135 0,9926 0,0074 0,0000 0,0000 0,0000
7 LL 69 0,0000 0,6957 0,2319 0,0725 0,0000
8 L 47 0,0000 0,3191 0,3404 0,3404 0,0000
9 H 54 0,0000 0,0741 0,1852 0,6852 0,0556
10 HH 10 0,0000 0,1000 0,0000 0,4000 0,5000
11 NaN

L

199 0,9899 0,0101 0,0000 0,0000 0,0000
12 LL 114 0,0088 0,5877 0,3070 0,0965 0,0000
13 L 153 0,0000 0,1961 0,4706 0,3333 0,0000
14 H 264 0,0000 0,0379 0,2008 0,7235 0,0379
15 HH 23 0,0000 0,0000 0,0000 0,3043 0,6957
16 NaN

H

551 0,9964 0,0018 0,0000 0,0018 0,0000
17 LL 85 0,0000 0,4118 0,2941 0,2706 0,0235
18 L 189 0,0000 0,1217 0,4286 0,4444 0,0053
19 H 825 0,0012 0,0206 0,1103 0,8412 0,0267
20 HH 73 0,0000 0,0411 0,0000 0,5342 0,4247
21 NaN

HH

40 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22 LL 3 0,0000 0,0000 0,6667 0,3333 0,0000
23 L 5 0,0000 0,2000 0,4000 0,4000 0,0000
24 H 17 0,0000 0,0000 0,1176 0,8235 0,0588
25 HH 3 0,0000 0,0000 0,0000 0,3333 0,6667

A Tabela 2 resume as informações. 
As mesorregiões com possibilidade 
de melhorar são classificadas com 
eficiência LL, L e H, pois as HH já 
possuem eficiência relativa máxi-
ma. Por outro lado, as mesorregi-
ões com possibilidade de piorar de 
estado são as HH, H e L, pois as LL 
já possuem eficiência relativa míni-
ma. Na Tabela 2 contamos os casos 
de regiões que poderiam melhorar 
e as que poderiam piorar. Em se-
guida, verificou-se, dentre os casos 
de mesorregiões que poderiam me-
lhorar, quantas efetivamente me-
lhoraram e, dividindo os dois valo-
res, obtemos a probabilidade de a 
mesorregião melhorar de categoria 
de eficiência, dado seu potencial 
de melhorar (o mesmo raciocínio 
aplica-se no caso de piora). 

Em seguida, consideram-se os 
casos de regiões cujos vizinhos 
apresentavam melhor classe de 
eficiência do que elas e, dentre 
estas, aquelas regiões que real-
mente apresentaram melhoria de 
classe de eficiência entre períodos. 
Calcula-se, por fim, a probabilidade 
de melhorar de classe de eficiência 
dado que a mesorregião é cercada 
de vizinhos com melhor estado (o 
mesmo se aplica no caso de descen-
so, mutatis mutandis).

4 Conclusões

Sem distinguir entre setores, os 
resultados apontam que a proba-
bilidade de a mesorregião piorar 
sua eficiência é um pouco maior do 

Tabela 2 - Resultados das Matrizes Espaciais de Transição de Markov
Casos de Ascenso

Casos de 
regiões que 
poderiam 
melhorar

Casos de 
regiões que 
melhoraram

Probabili-
dade de 
melhorar

Casos de 
regiões 

que tinham 
vizinhos 
melhores

Casos de regiões 
com vizinhos 

melhores e que 
melhoraram

Probabilidade 
de melhorar 
com vizinhos 

melhores

Todos os setores 1.825 310 0,1699 413 187 0,4528

Alta Intensidade 314 57 0,1815 86 33 0,3837

Média Alta 292 50 0,1712 70 32 0,4571

Média Baixa 576 97 0,1684 143 59 0,4126

Baixa Intensidade 633 113 0,1785 166 72 0,4337

Casos de Descenso

Casos de 
regiões que 
poderiam 

piorar

Casos de 
regiões que 

pioraram

Probabili-
dade de 
piorar

Casos de 
regiões 

que tinham 
vizinhos 
piores

Casos de regiões 
com vizinhos 
piores que 
pioraram

Probabili-dade 
de piorar com 
vizinhos piores

Todos os setores 1.663 311 0,1870 471 146 0,3100

Alta Intensidade 299 57 0,1906 89 28 0,3146

Média Alta 268 50 0,1866 82 15 0,1829

Média Baixa 529 92 0,1739 169 48 0,2840

Baixa Intensidade 591 115 0,1946 187 60 0,3209
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que a probabilidade de melhorar: 18,7% versus 17,0%. No entan-
to, se as regiões estão cercadas de vizinhos de eficiência mais 
elevada, têm 45,3% de chances de melhorar (quase três vezes 
mais do que quando não se considera a vizinhança). Este valor é 
superior à probabilidade de a mesorregião piorar se ela estiver 
na vizinhança de regiões com menor eficiência (31,0%; a má 
vizinhança aumenta em quase duas vezes a chance de fracasso 
da mesorregião). Portanto, conclui-se que, considerando todos 
os setores, o pull effect (efeito da boa vizinhança em estimular 
o aumento da eficiência) é maior do que o drag effect (efeito da 
má vizinhança de retrair a eficiência), pois a probabilidade de 
regiões com vizinhos mais eficientes melhorarem sua posição 
relativa é de 45,3%, enquanto a probabilidade de regiões com 
vizinhos menos eficientes piorarem sua eficiência é de 31,0%.

A probabilidade de melhorar de eficiência é maior no setor AI, 
enquanto a probabilidade de piorar é maior no setor BI. Além 
disso, o setor BI aparenta ser o mais negativamente influenciado 
pelos vizinhos, pois é o que tem maior probabilidade de piorar 
sua eficiência caso esteja numa vizinhança menos eficiente. O 
setor que obtém maior sucesso se rodeado de vizinhos mais efi-
cientes é o MAI, que apresenta baixa probabilidade relativa de 
piorar quando sua vizinhança é menos eficiente. 

Estes resultados mostraram que a vizinhança exerce uma in-
fluência elevada na eficiência da mesorregião e que o pull effect 
é maior do que o drag effect em todos os setores de intensidade 
tecnológica. A diferença entre os efeitos é maior no setor MAI 
(0,27 pontos percentuais), indicando que o setor apresenta 
menor instabilidade em relação à probabilidade de suas mesor-
regiões se beneficiarem do pull effect. É seguido, com menos da 
metade do valor, pelos setores MBI e BI (0,13 e 0,11 pontos per-
centuais, respectivamente).
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1  Conforme discutido no artigo anterior, os dados são 
compostos por empresas do setor industrial, com base 
na Pesquisa Industrial Anual (PIA), do IBGE e infor-
mações anuais para o período de 2000 a 2006 para 137 
mesorregiões. A partir desta base de dados, construiu-
se uma nova classificação setorial considerando a 
intensidade tecnológica dos setores, a fim de destacar 
o papel da intensidade tecnológica no desempenho 
regional: alta intensidade tecnológica (AI), média alta 
(MAI), média baixa (MBI) e baixa intensidade (BI). É 
uma amostra formada, portanto, por quatro setores de 
intensidade tecnológica, por mesorregiões ao longo do 
tempo. Portanto, cada mesorregião pode ter até quatro 
firmas, sendo o número máximo de firmas por período 
para o Brasil de 548 (137 mesorregiões e 4 setores).

2  Referências em Schettini (2010).

3  Mais detalhes sobre o LISA podem ser consultados 
em Schettini (2010). Para calcular o LISA, é preciso 
definir uma matriz de dependência espacial W. Cada 
linha e coluna da matriz W representam uma região. 
Cada célula assume um valor a depender da relação 
de vizinhança entre a região da linha i e as regiões da 
coluna r para essa linha. Se elas forem vizinhas, a célula 
assumirá algum valor diferente de zero. Para calcular 
as matrizes de transição espacial de Markov, utilizou-
se o tipo de matriz queen binária, com ordem um de 
contiguidade.

4  Deve-se lembrar que toda a análise das Cadeias Es-
paciais de Markov foi construída baseada no período 
de 2000 a 2006. Como são consideradas as transições 
das mesorregiões entre estados em dois períodos 
consecutivos no tempo, se temos sete anos na amostra 
(2000 a 2006), temos seis transições possíveis. A cada 
par de anos consecutivos são computados os casos de 
transição entre estados. Estes são somados ao mesmo 
tipo de caso do par de anos seguintes e dessa forma 
são computadas as probabilidades. Assim, havendo k 
regiões e t anos, há (t-1)*k casos possíveis de transição. 
Há nesta amostra, no máximo, 137 mesorregiões e cinco 
setores (AI, MAI, MBI, BI e ausência de setor: NaN). No 
período de 2000 a 2006, temos que t-1=6. Portanto, no 
máximo, é possível obtermos 137*5*6 = 4.110 casos de 
transição.

5  Em Schettini (2010) apresentamos as tabelas que 
mostram o resultado da matriz espacial de transição de 
Markov para cada um dos quatro setores de intensidade 
tecnológica.

 
 

 
(*) Doutora em Economia pelo IPE-FEA-USP. 
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1 Introdução e Objetivos

Entre os economistas acadêmi-
cos é bastante difundida a visão 
de que aspectos institucionais 
são fundamentais para um bom 
desempenho econômico no longo 
prazo. A importância desta abor-
dagem pode ser evidenciada tanto 
pela entrega do “Prêmio de Ciên-
cias Econômicas em Memória a 
Alfred Nobel” a Douglas C. North 
em 1993, como pelo espaço con-
quistado por essa abordagem na 
área de pesquisa de crescimento 
e desenvolvimento econômico. 
Diversos estudos empíricos em 
macroeconomia do crescimento 
corroboram a tese de que melho-
res instituições econômicas, como 
segurança dos direitos de proprie-
dade, afetam positivamente o nível 
do PIB per capita atingido por uma 
economia no longo prazo, sendo 
considerada uma causa funda-
mental do crescimento econômico.  
Entretanto, esses estudos, apesar 
de mostrarem que existe um efeito 
causal, não avançam na compreen-
são de quais instituições afetam o 
desempenho da economia e como 
o fazem. Essa é uma preocupação 
que vem moldando a pesquisa de 
economistas do crescimento, eco-
nomistas políticos, historiadores 
econômicos e microeconomistas 
do desenvolvimento.

Sob esta inspiração, o presente en-
saio é uma análise empírica sobre 
os impactos de uma instituição 
política específica, democracia, 
sobre o crescimento econômico 
das nações. Apesar de investigado 
há décadas, as evidências sobre 
este assunto são bem menos claras 
do que aquelas sobre instituições 
econômicas e seus efeitos.  Vários 
trabalhos encontraram resultados 
distintos, com democratizações 
aumentando ou diminuindo o cres-
cimento econômico dos países. 
Trabalhos empíricos mais recentes, 
contudo, renovaram o interesse na 
área ao explorar tanto novas bases 
de dados como métodos economé-
tricos mais avançados e apropria-
dos. 

O presente artigo visa apresen-
tar de maneira clara e sucinta os 
resultados obtidos por Sabbadini 
(2010), em uma dissertação de 
mestrado defendida no Instituto 
de Pesquisas Econômicas da Uni-
versidade de São Paulo (IPE-USP).  
O objetivo da citada dissertação é 
estimar o impacto de uma mudan-
ça na qualidade das instituições 
democráticas de um país sobre seu 
crescimento subsequente. O que 
o diferencia dos demais estudos, 
porém, é o fato de permitir que 
o impacto de alterações no nível 
democrático sobre o crescimen-

to econômico dependa da dis-
tribuição de renda da economia. 
Espera-se que os efeitos de uma 
democratização sejam melhores 
em uma sociedade mais equânime. 
Sucintamente, a argumentação 
pela qual se interpreta este fato é 
a seguinte: a democracia funcio-
na como uma restrição ao poder 
discricionário do governo, dimi-
nuindo a possibilidade de que este 
viole os direitos de propriedade 
em seu próprio favor, o que esti-
mula o crescimento da economia 
via incentivos ao investimento. 
Porém, a democracia, ao permitir 
que maiores demandas por redis-
tribuição sejam feitas, pode dimi-
nuir os retornos do investimento 
em virtude dos aumentos na taxa-
ção. Assim, enquanto a primeira 
parte do argumento afirma que 
democracia tem um impacto posi-
tivo sobre o crescimento da econo-
mia, a segunda diz o oposto. Note, 
porém, que os efeitos negativos da 
democracia só devem ocorrer caso 
a sociedade seja desigual, quando 
efetivamente surgem as pressões 
por distribuição de renda. Logo, 
segundo este raciocínio, a demo-
cracia deve ter efeitos positivos 
sobre o crescimento em socieda-
des equânimes, mas este impacto 
diminui, podendo até ser negativo, 
conforme analisemos sociedades 
mais desiguais.

Crescimento, Democracia e Desigualdade de Renda

Ricardo Sabbadini (*)
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Este artigo está dividido em quatro seções 
além desta introdução. Primeiramente, 
são apresentados os dados utilizados por 
Sabbadini (2010). Em seguida, discute-se 
a metodologia do trabalho. Logo após, são 
apresentados os resultados obtidos. As con-
clusões compõem a quinta e última seção.

2  Dados

As estimações que buscam avaliar o im-
pacto da democracia sobre o crescimento 
econômico são feitas a partir de um painel 
de 76 países com dados quinquenais entre 
1977 e 2006. A variável dependente nos 
modelos é a taxa anualizada de crescimento 
do PIB per capita, retirada das Penn World 
Tables versão 6.2. As principais variáveis 
explicativas de interesse são democracia e 
desigualdade de renda.  

Para a primeira usa-se a variável polity2 do 
projeto Polity IV. Tal variável, amplamente 
utilizada na literatura empírica correlata, 
é uma combinação, preparada para uso em 
séries de tempo, dos índices de democracia 
e autocracia institucionalizadas presentes 
nos dados do projeto.1

Para a desigualdade de renda, recorreu-se 
ao seu indicador mais difundido, o índice de 
Gini. Sua origem é a World Income Inequality 
Database (WIID) versão 2c do World Insti-
tute for Development Economics Research 
(WIDER) da United Nations University, uma 
base de dados secundária que compila e 
classifica informações sobre distribuição de 
renda de vários países. Quanto maior este 
indicador, limitado entre zero e 100, mais 
desigual a economia.2 

As outras variáveis de controle presentes nos modelos eco-
nométricos são: taxa de crescimento populacional, fração dos 
gastos do governo no PIB, abertura comercial da economia, 
taxa de inflação e gastos em educação como porcentagem do 
PIB. 

3  Metodologia

O intuito do trabalho é averiguar se o impacto das instituições 
democráticas sobre o crescimento econômico depende da desi-
gualdade de renda das nações. Para isso, estima-se um modelo 
econométrico que tenha como variável dependente o crescimen-
to do PIB per capita e como explicativas as defasagens do índice 
de Gini, da variável polity2 e da interação das duas variáveis. 
Ademais, o modelo deve permitir a existência de um termo de 
heterogeneidade não observada (efeito fixo) para cada país. 
Ao permitir-se a existência desta heterogeneidade, mitiga-se o 
problema de viés na estimação, pois as variáveis explicativas 
podem ser correlacionadas com fatores específicos de cada país 
(variáveis explicativas relevantes e que tenham sido omitidas), 
desde que constantes no tempo, e ainda assim os estimadores 
serão consistentes. Exemplos desses fatores são variáveis ge-
ográficas ou instituições que não se alteraram no período. A 
equação (1) abaixo expressa sinteticamente esse objetivo.

( )

1

0 1 1 2 1

3 1 1 1 0

ln  t

t

t t

t t t t it

PIBpc
PIBpc

Gini Democracia
Gini Democracia Controles

−

− −

− − −

  
 

= b + b + b

+b ∗ + +a + γ + e

 (1)

Desta forma, o efeito marginal da democracia sobre o cres-
cimento econômico é dado por 2 3 1tGini −b + b . Como discutido 
anteriormente, o canal que realçamos não será refutado se en-
contrarmos b2 positivo e b3 negativo. Segundo essa argumenta-
ção, em sociedades equânimes a democratização traz os ganhos 
oriundos de restrições sobre o poder discricionário do governo, 
contudo, sem a “expropriação” via tributação, pois a desigual-
dade de renda é baixa. No entanto, note que quanto maior a 
desigualdade de renda, se b3 é negativo, menor o impacto da 
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democracia sobre o crescimento 
do PIB per capita, podendo, inclusi-
ve, ser negativo, o que decorre dos 
maiores níveis de distribuição e 
tributação exigidos pelos cidadãos.

Essa equação será estimada por 
dois métodos distintos. O primei-
ro é o estimador de efeitos fixos 
com a inferência baseada em erros 
padrão robustos a heteroscedasti-
cidade e autocorrelação dentro de 
cada país. Nesse caso, a hipótese de 
identificação é de que as variáveis 
explicativas não são correlaciona-
das com eit em nenhum período, 
ou seja, são exógenas, mas podem 
estar livremente correlacionadas 
com ai. 

O segundo método de estimação 
utilizado é o System GMM de Arella-
no e Bover e Blundell e Bond.   Na 
estimação por GMM, além das três 
variáveis de interesse, sempre está 
presente a defasagem do PIB per 
capita (omitida quando se estima 
a equação por efeitos fixos), que 
certamente não é exógena, motivo 
pelo qual usamos este estimador. 
Com este método, como forma de 
análise de robustez, obtivemos 
três blocos de estimativas. No pri-
meiro, consideramos a renda ini-
cial como predeterminada e as 
demais variáveis como exógenas; 
no segundo, todas as variáveis são 
consideradas predeterminadas e 
no último todas as variáveis são 
consideradas endógenas. Essas 
especificações alteram quais vari-
áveis a partir de quais defasagens 
são utilizadas como instrumentos.

4 Resultados

Nas estimativas por efeito f ixo 
há dois modelos. No primeiro, as 
únicas variáveis explicativas são 
democracia, desigualdade de renda 
e sua interação (além de dummies 
de tempo). Já no segundo, acrescen-
tam-se as variáveis de controle dis-
cutidas na seção de dados. Nos dois 
modelos, o coeficiente da interação 
entre o polity2 e Gini é negativo. 
Ademais, no segundo caso, ele é es-
tatisticamente significante a cinco 
por cento. A dificuldade na obten-
ção de estimativas significantes 
em equações de crescimento com o 
uso de dados de painel e estimado-
res de efeito fixo (ou outro que per-
mita a existência de uma heteroge-
neidade individual não observada) 
explicitada por Durlauf, Johnson e 
Temple (2005) torna estes resulta-
dos ainda mais atrativos.

Considerando uma democratização 
média, façamos uma análise quan-
titativa dos resultados do modelo 
que inclui outras variáveis de con-
trole.3 De acordo com ele, a demo-
cratização típica elevaria o cresci-
mento em 4,98 pontos percentuais 
para um país com Gini igual a 20, e 
2,04 pontos para um país com Gini 
em 30 pontos. O efeito permanece 
positivo até 36 pontos do Gini. Os 
resultados são significantes a 10% 
e 5% para Ginis maiores que 44 e 
48 pontos percentuais, respectiva-
mente. Esses resultados estão em 
sintonia com a proposição teórica 
apresentada e mostram como a 
desigualdade de renda importa na 

determinação dos efeitos de uma 
democratização. As magnitudes, 
porém, devem ser interpretadas 
com cautela como os intervalos de 
confiança deixam claro. 

As estimativas de GMM supondo 
que as variáveis explicativas são 
exógenas trazem coeficientes com 
os mesmos sinais, sendo que o 
da interação de interesse é signi-
ficante a cinco por cento em um 
caso. Dessa forma, as estimativas 
de GMM corroboram os achados 
anteriores. Seus coeficientes de 
interesse, entretanto, são menores 
que os de efeitos fixos.

A f im de checar a robustez dos 
resultados à hipótese de identifi-
cação, foram feitas estimativas por 
System GMM quando todas as vari-
áveis explicativas são consideradas 
predeterminadas ou endógenas. 
Os resultados trazem, em todas as 
especificações, os coeficientes de 
interesse com os sinais esperados 
e em alguns casos significantes a 
cinco por cento.

De maneira geral, a mensagem é 
que o impacto de democracia sobre 
o crescimento depende negativa-
mente da desigualdade de renda, 
em sintonia com a tese apresenta-
da no início deste artigo. Ademais, 
contrariamente à maior parte da 
literatura empírica recente, que 
não leva essa heterogeneidade em 
questão, verificamos que para a 
maioria dos países (de acordo com 
sua desigualdade de renda), esse 
efeito é negativo em um horizonte 
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de cinco anos após a alteração nas 
instituições democráticas. Entre-
tanto, estatisticamente, ele difere 
de zero apenas para países bastan-
te desiguais, do quartil mais alto 
da amostra quando ela é dividida 
de acordo com a desigualdade de 
renda. Assim, o resultado mais 
robusto obtido aqui é que para pa-
íses com elevada desigualdade de 
renda, o impacto da democratiza-
ção sobre o crescimento do PIB per 
capita é negativo.

5  Conclusão

Este trabalho encontrou evidências 
de que o impacto de democrati-
zações sobre o crescimento eco-
nômico depende da desigualdade 
de renda dos países. Para países 
com baixa desigualdade de renda, 
democratizações (ou melhoras 
nas instituições democráticas) 
estão positivamente relacionadas à 
taxa de crescimento econômico. Na 
pior hipótese, nestas sociedades, 
uma democratização não leva a 
uma queda da taxa de crescimen-
to. Porém, em economias marca-
das pela elevada desigualdade de 
renda (do quartil superior da nossa 
amostra, com índide de Gini acima 
de 45 pontos), a democratização 
tem uma correlação negativa com 
o crescimento econômico. Esse 
achado é consistente com a visão 
apresentada no início deste artigo 

de que a democracia, ao mesmo 
tempo em que melhora a segurança 
dos direitos de propriedade ao res-
tringir as ações do governo através 
de um mecanismo de checks and 
balances, também permite maiores 
níveis de distribuição de renda, 
podendo assim inibir o crescimen-
to. Desta forma, o presente estudo 
complementa a recente literatura 
empírica sobre os efeitos da demo-
cratização no crescimento ao ex-
plorar mais uma heterogeneidade 
possível nessa relação. 

Como notado por Sen (2000), con-
tudo, há outras dimensões de inte-
resse, inclusive de bem-estar mate-
rial como indicadores sociais, que 
são influenciadas pela democracia. 
Ademais, a própria democracia 
pode ser pensada como um fim, e 
não apenas um meio, que aumenta 
o bem-estar da sociedade. 

Por isso, os resultados deste traba-
lho devem ser analisados com cui-
dado e não devem ser extrapolados 
para a esfera de decisão política 
como um argumento simplista a 
favor da manutenção de regimes 
autocráticos em sociedades desi-
guais. Entretanto, pode ser lido 
como um alerta sobre possíveis 
consequências indesejadas de uma 
democratização, inspirando o dese-
nho de mecanismos para combatê-
-las se e quando possível. 
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Crescimento Econômico, Estrutura Produtiva e Restrição Exter-
na na Economia Brasileira no Período 1962-2006

Raphael Rocha Gouvêa (*) 
Gilberto Tadeu Lima (**)

1 Introdução

A abordagem do crescimento sob 
restrição externa à Thirlwall tem 
sido utilizada por diversos autores 
para investigar a dinâmica de cres-
cimento de longo prazo de diversas 
economias. Esta abordagem, de 
tradição keynesiana e, portanto, 
atribuindo primazia à demanda, 
identifica a restrição de divisas 
decorrente da necessidade de equi-
líbrio de longo prazo do balanço de 
pagamentos como sendo a restri-
ção mais relevante ao crescimento 
de um amplo conjunto de países, 
dentre eles o Brasil. Segundo Thir-
lwall (1979), se supusermos que 
os termos de troca são constantes 
e que deve haver equilíbrio co-
mercial no longo prazo, há uma 
correspondência entre o cresci-
mento do produto e a razão entre 
as elasticidades-renda da demanda 
por exportações e importações. 
Tal resultado ficou conhecido na 
literatura como Lei de Thirlwall, 
doravante LT. 

Deve-se destacar, no entanto, que 
a abordagem do crescimento sob 
restrição externa à Thirlwall, ape-
sar de atribuir primazia à deman-
da, reconhece a importância de 

atributos em nível de oferta. Afinal, 
as diferenças de elasticidades-ren-
da da demanda por importações e 
exportações entre países – os pa-
râmetros que, em última instância, 
definem a intensidade da restri-
ção – refletem as características 
de competitividade não-preço dos 
bens e, portanto, a estrutura pro-
dutiva. Nesse contexto, a única ma-
neira consistente de elevar a taxa 
de crescimento compatível com 
o equilíbrio externo de um país é 
a mudança estrutural no sentido 
de elevar sua elasticidade-renda 
da demanda por exportações e 
reduzir sua elasticidade-renda da 
demanda por importações.

A ideia de que a mudança estru-
tural pode afetar as elasticidades-
-renda das importações e expor-
tações vem sendo explorada por 
diversos autores, tanto no campo 
teórico quanto empírico. Em ter-
mos de mudança estrutural mais 
amplamente, uma das principais 
contribuições à teoria do cresci-
mento conduzido pela demanda é 
a abordagem structural economic 
dynamics (SED), proposta por Pa-
sinetti (1981, 1993). De acordo 
com a SED, mudanças na estrutura 
de produção dos países alteram 

suas taxas de crescimento e, por-
tanto, diferentes estruturas pro-
dutivas implicam diferenças em 
suas taxas de crescimento. Como 
destacam Araújo e Lima (2007), 
enquanto essa conexão entre es-
trutura produtiva e crescimento 
é realizada de maneira explícita 
por Pasinetti (1981, 1993) em um 
arcabouço multissetorial, embora 
principalmente em um contexto de 
economia fechada, a abordagem do 
crescimento sob restrição externa 
à Thirlwall realiza essa conexão 
em um contexto mais amplo de 
economia aberta, ainda que so-
mente implicitamente através da 
concepção de que a composição 
das exportações e importações 
está ref letida nas elasticidades-
-renda agregadas. Deste modo, 
esses autores derivam uma taxa 
de crescimento compatível com o 
equilíbrio externo, análoga à LT, 
em um arcabouço Pasinettiano 
multissetorial. A Lei de Thirlwall 
Multissetorial (LTMS), como a de-
nominaram os autores, indica que 
a taxa de crescimento per capita 
de um país é diretamente propor-
cional à taxa de crescimento de 
suas exportações, sendo que essa 
proporcionalidade é inversamente 
(diretamente) relacionada com as 
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elasticidades setoriais da demanda por impor-
tações (exportações). As elasticidades setoriais, 
por sua vez, são ponderadas pela participação 
de cada setor nas importações e exportações 
totais, respectivamente.

Uma importante implicação da LTMS é que 
mudanças na composição da demanda ou da 
estrutura de produção, que não são refletidas 
em mudança nas elasticidades, mas refletem 
uma mudança na participação dos setores nas 
exportações e importações totais têm impactos 
sobre o crescimento de longo prazo. Dadas as 
elasticidades-renda das importações e expor-
tações, a LT original implica que a taxa de cres-
cimento de um país irá aumentar somente se o 
crescimento da renda mundial aumentar. Mas, 
na versão multissetorial, um país pode aumen-
tar a taxa de crescimento, mesmo quando não 
há alteração na taxa de crescimento da renda 
mundial, se melhorar a composição setorial de 
suas exportações/importações.

Nesta série de dois artigos serão reportados 
exercícios empíricos que, ao explorar implica-
ções da LTMS, contribuem para a compreensão 
da relação entre mudança estrutural, restrição 
externa e crescimento econômico na economia 
brasileira no período 1962-2006. Cabe deixar 
claro que não se pretende analisar todas as 
relações que os determinantes estruturais têm 
com a dinâmica do crescimento. Os artigos têm 
o propósito específico de utilizar implicações 
da LTMS para abordar a mudança estrutural 
tal como captada pelas elasticidades-renda das 
importações e exportações – particularmente, 
as implicações que decorrem de alterações na 
composição das exportações e importações. 
Deste modo, busca-se contribuir não somente 
para a literatura empírica dos modelos de cres-
cimento sob restrição externa e sua relação 
com a mudança estrutural, mas também para o 
entendimento de algumas questões relevantes 

da historiografia econômica do País – particularmente, 
o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) - 1974-
1979. Neste primeiro artigo são descritos os dados utili-
zados, apresentam-se os resultados das estimações das 
funções de demanda e reportam-se os testes de validade 
das versões multissetorial e agregada da LT para a econo-
mia brasileira no período 1962-2006.  No próximo artigo 
da série, os resultados obtidos são utilizados em uma in-
vestigação da evolução de elasticidades-renda do comércio 
exterior decorrente do efeito composição das exportações 
e das importações, da qual resultam novas evidências em-
píricas sobre o ajustamento externo realizado no período 
1974-1984. 

2 Dados, Estimações e Validade da Lei de Thirlwall  
 Multissetorial: Brasil 1962-2006

2.1 Fonte e Classificação dos Dados

Os dados de comércio utilizados foram obtidos na United 
Nations Commodity Trade Statistics Database (COMTRA-
DE). Como os exercícios empíricos que seguem são ba-
seados em um modelo de crescimento de longo prazo e 
pretendem dialogar com a rica literatura sobre o II PND, 
utilizaram-se informações de comércio desagregadas rela-
tivas ao período de análise o mais extenso possível. Assim, 
os dados foram inicialmente obtidos segundo a Classifica-
ção Uniforme de Comércio Internacional (CUCI) Revisão 1 
a 3 dígitos, para a qual há informações sobre exportações 
e importações de produtos brasileiros disponíveis de 1962 
a 2006.

Para se captar de maneira mais apropriada os aspectos 
relativos à mudança estrutural na economia brasileira, op-
tou-se por elaborar uma Nova Classificação para organizar 
os dados. Na Nova Classificação, os dados de produtos da 
CUCI foram organizados por atividades econômicas. Esse 
processo foi desenvolvido em duas etapas. Primeiro, foi 
elaborada uma tabela de correspondência para os dados 
CUCI Revisão 1 a 3 dígitos para as divisões da Classifica-
ção Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 1.0. Para 
auxiliar no processo, foi utilizado o tradutor oficial da 
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Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) para 
CNAE1.0, disponível no site do IBGE. A classificação 
NCM foi adotada por Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai em janeiro de 1995 e tem por base o Sis-
tema Harmonizado de Designação e de Codificação 
de Mercadorias que é o método internacional de 
classificação de produtos mais atualizado. A esco-
lha desse tradutor em particular como apoio deve-
-se ao fato da classificação CUCI também ser uma 
classificação de produtos/mercadorias. A segunda 
etapa consistiu em definir como seriam agrega-
dos os grupos finais. Esse processo foi baseado na 
revisão da literatura sobre história econômica do 
período e na necessidade, de uma perspectiva eco-
nométrica, de viabilizar as estimações. Na Tabela 2, 
onde se apresentam os resultados das estimações 
setoriais, são listados os setores da Nova Classifica-
ção. As outras variáveis utilizadas nas estimações 
são o produto interno bruto brasileiro, o produto 
interno bruto mundial e a taxa de câmbio real bra-
sileira. As séries de produto foram obtidas no World 
Development Indicators (Banco Mundial) e estão em 
valores reais de 2000. Já a série de taxa de câmbio 
real foi construída como sendo o produto entre a 
taxa de câmbio oficial média (moeda local/dólares) 
e a razão entre o índice de preços ao atacado (IPA) 
dos Estados Unidos e o IPA brasileiro, sendo 2000 o 
ano base dos índices de preços. Neste caso, a fonte 
de informações é o International Financial Statistics 
(FMI). 

2.2 Estimação das Funções de Demanda

A primeira etapa do exercício empírico consiste 
na estimação, utilizando-se de metodologias de 
séries temporais, das funções de demanda por im-
portações e exportações com o intuito de se obter 
estimativas para as elasticidades-renda agregadas 
e setoriais, as quais são os parâmetros que deter-
minam a intensidade da restrição externa na LT e 
LTMS, respectivamente. Portanto, foram estimadas 
as seguintes equações para a economia brasileira:

 ( )ln ln lnit i t i t t tM y pf E pd= π +ψ + −    (1)

 ( )ln ln lnit i t i t t tX z pf E pd= e + η + −  (2)

onde t é o índice de tempo e 1,2,...,18i =  representa os se-
tores e 0i =  representa as funções agregadas.ai, ψi, ei e ηi  
são, respectivamente, as elasticidades-renda e preço das 
importações e exportações setoriais. Por sua vez, tz  e ty  
denotam o produto interno mundial e brasileiro, respec-
tivamente. Por fim, t t tpf E pd+ −  é a taxa de câmbio real, 
que será utilizada na estimação setorial como proxy para 
a taxa de câmbio real setorial. 

A aplicação dos testes de raiz unitária ADF e KPSS das 
séries envolvidas nas equações indicou que estas são não 
estacionárias. Como todas as variáveis são integradas de 
ordem 1, utilizou-se a metodologia de Johansen (1995) 
para testar se as séries são cointegradas. Quando não 
foi possível rejeitar a hipótese nula de existência de pelo 
menos um vetor de cointegração, as equações  e  foram 
estimadas usando a metodologia de Johansen. O núme-
ro de defasagens utilizadas para realização dos testes 
de cointegração foi escolhido utilizando os critérios de 
informação para definição das defasagens dos modelos 
VAR auxiliares.

Tabela 1 – Resultado das Estimações das Funções 
de Demanda por Exportações e Importações para a 

Economia Brasileira: 1962-2006

Variáveis Exportações Importações

log Câmbio Real 0,902*** -2,542***

log Produto Mundial / log Produto 2,021*** 1,613***

Notas: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 1, acima, apresenta os resultados das esti-
mações das funções de demanda por exportações e 
importações da economia brasileira no período 1962-
2006. As elasticidades obtidas possuem o sinal espera-
do, ou seja, positivo para as elasticidades-renda e para 
elasticidade-preço das exportações e negativo para 
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Tabela 2 – Resumo dos Resultados das Estimações das Funções de Demanda por  
Exportações e Importações Setoriais: Brasil 1962-2006

Setores
Exportações Importações

Elasticidade-preço Elasticidade-renda Elasticidade-preço Elasticidade-renda

Alimentos 0,988 0,792*** -0,828** 0,641***

Madeira e Mobiliário 1,292 4,587*** -2,322*** 2,173***

Borracha e Plástico -1,027 0,811*** -2,145*** 1,836***

Papel e Celulose -0,157 2,542*** -2,743*** 1,076***

Têxtil -1,888 0,575*** -3,724*** 1,846***

Vestuário, Couros e Calçados 0,320 8,298** -1,794 4,176***

Produtos Minerais Não Metálicos -0,968 1,749*** -2,967*** 0,733***

Petróleo e Combustíveis 2,417 0,825*** -0,256 1,892***

Extração de Minerais Não Ferrosos 1,123 0,671*** -0,891 0,783***

Extração de Outros Minerais -0,217 0,760*** 2,178** 0,690***

Metalurgia de Minerais Não Ferrosos 7,576*** 4,018*** -2,624*** 0,945***

Metalurgia de Outros Minerais 1,615** 2,511*** -2,539*** 0,880***

Fertilizantes -0,583 3,620*** -1,200 1,773***

Produtos Químicos -0,821 1,252*** -2,001*** 1,434***

Máquinas e Equipamentos 0,179 6,140*** -2,683*** 1,206***

Material Elétrico e de Comunicação 0,419 2,426*** -3,001*** 1,717***

Equipamento de Transporte 0,160 2,186*** -3,149*** 1,596***

Produtos Diversos -0,372 1,597*** -2,441*** 1,288***

Notas: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Fonte: Elaboração própria.

elasticidade-preço das importações. Observa-se que 
a elasticidade-renda das exportações é superior à 
elasticidade-renda das importações em aproximada-
mente 0,40. Além disso, os resultados sugerem que a 
intensidade de reação das importações a variações no 
câmbio real é maior do que a das exportações.

Na Tabela 2 são apresentadas as estimativas obtidas 
para as elasticidades-renda e preço das importações e 
exportações dos diferentes setores. Como se observa, 
para todos os setores as elasticidades-renda foram 

significantes a 1%, exceto a elasticidade-renda das 
exportações do setor Vestuário, Couros e Calçados, 
significante a 5%. Para as elasticidades-preço, os re-
sultados em termos de significância possuem maior 
variabilidade. Uma possível explicação para isto pode 
estar relacionada com o fato de que taxas de câmbio 
múltiplas foram utilizadas na economia brasileira 
como importante instrumento para promoção de 
substituição de importações até meados da década de 
1980.
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2.3 Testes de Validade da Lei de Thirlwall e da Lei de  
 Thirlwall Multissetorial para a Economia Brasileira:  
 1962-2006

Esta seção utiliza a metodologia de McCombie (1989) 
para verificar se o crescimento da economia brasileira 
no período 1962-2006 foi condicionado pela restrição 
de divisas. Por esta metodologia, primeiramente defi-
ne-se a elasticidade-renda das importações hipotética 
como aquela que gera igualdade entre a taxa de cres-
cimento observada e a taxa de crescimento compatível 
com o equilíbrio externo. Em seguida, testa-se a hipó-
tese nula de que a elasticidade-renda das importações 
estimada é igual à elasticidade-renda hipotética. A 
não rejeição da hipótese nula implica que não se pode 
rejeitar a hipótese de que o crescimento do país foi 
restrito pelo balanço de pagamentos. Como destacam 
Carvalho e Lima (2009, p. 44), “uma maneira análoga 
de aplicar essa metodologia consiste em comparar a 
taxa de crescimento prevista pelo modelo e a taxa de 
crescimento real”. 

Deste modo, primeiro aplica-se às formulas abaixo as 
estimativas de elasticidades-renda obtidas na seção 
anterior e calculam-se as taxas de crescimento com-
patível com o equilíbrio externo dadas pela LT e LTMS. 
Em seguida, as taxas de crescimento previstas pelos 
modelos e a taxa de crescimento efetiva são compara-
das, com a proximidade entre as duas taxas indicando 
a validade do modelo. Os resultados foram reportados 
na Tabela 3, que apresenta as médias das taxas de 
crescimento efetiva e das definidas pela LT e LTMS.

Modelo 1: Lei de Thirlwall Original (LT) – a taxa de cres-
cimento da renda per capita é dada pela razão entre a 
elasticidade-renda das exportações e a elasticidade-
-renda das importações multiplicada pela a taxa de 
crescimento per capita do produto mundial (THIR-
LWALL, 1979).

 0

0
bpy ze
=
π

  (3)

Modelo 2: Lei de Thirlwall Multissetorial (LTMS) – a 
taxa de crescimento da renda per capita é dada pela 
multiplicação da taxa de crescimento da renda per 
capita mundial pela razão entre a elasticidade-renda 
ponderada das exportações e a elasticidade-renda 
ponderada das importações (ARAúJO; LIMA, 2007).
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Tabela 3 – Taxas de crescimento per capita: Lei de 
Thirlwall, Lei de Thirlwall Multissetorial e Efetiva

LT LTMS Efetiva

Crescimento Médio 1962-2006 (%) 2,39 2,29 2,22

Estatística t-Student -0,045 -0,056  

Fonte: Elaboração própria.

Segundo o teste t-student reportado na tabela, não se 
pode rejeitar a hipótese de que as taxas de crescimen-
to compatível com o equilíbrio externo são distintas 
da taxa efetiva do período. Conforme se observa, tanto 
a LT quanto a LTMS superestimam um pouco a taxa de 
crescimento efetivo. Entretanto, é interessante notar 
que o erro de previsão dos modelos é pequeno, sendo 
de 0,17% no caso da LT e 0,07% no caso da LTMS.  

3 Considerações Finais

Pode-se afirmar a partir dos resultados anteriores 
que o crescimento da economia brasileira no período 
1962-2006 foi restrito pelo balanço de pagamentos, 
uma vez que não foi possível rejeitar a validade tanto 
da LT quanto da LTMS. Conforme revela a Tabela 3, há 
uma grande proximidade entre os valores previstos 
pela LT e pela LTMS para o crescimento médio do pe-
ríodo, o que poderia levar ao questionamento de qual 
seria, então, a vantagem de se usar a versão setorial, 
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já que parece inexistir ganho quantitativo expressivo 
em termos de poder preditivo do modelo com desa-
gregação. Dois argumentos podem ser usados para 
responder a tal questionamento.

Primeiro, mesmo que não haja melhora expressiva 
na previsão do crescimento em um longo período de 
tempo, a versão setorial possibilita a realização de 
uma conexão melhor entre a coevolução da restri-
ção externa e da mudança estrutural, compreendida 
nesse caso como o efeito composição da estrutura da 
balança comercial. Sendo assim, no modelo setorial é 
possível captar, ao longo da trajetória de crescimen-
to, os efeitos das alterações de curto-médio prazo na 
estrutura de comércio, como será feito em seguida. 
Segundo, de uma perspectiva positiva, a avaliação de 
ações de política econômica voltadas para o alívio da 
restrição externa impõe a necessidade de se avaliar 
questões setoriais, já que a intensidade da restrição 
depende não apenas das elasticidades setoriais, mas 
também dos pesos de cada setor na composição das 
exportações e importações, tal como demonstrado por 
Araújo e Lima (2007).

Como os resultados discutidos acima sugerem a va-
lidade do modelo setorial para o Brasil, espera-se no 
próximo artigo da série exemplificar os pontos des-
tacados no parágrafo anterior ao se analisar a expe-
riência de mudança estrutural brasileira no período 
1962-2006.
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Mortalidade Infantil: Evolução e Determinantes no Brasil1

Ana Maria Bonomi Barufi (*)

1 Introdução

A mortalidade infantil é um indi-
cador comumente utilizado por 
organismos internacionais para 
acompanhar os avanços das con-
dições de vida mínimas em países 
em desenvolvimento. Um dos Ob-
jetivos do Milênio da ONU dispõe 
que a mortalidade das crianças 
com idade inferior a cinco anos 
deve ser reduzida até 2015 a dois 
terços do nível observado em 
cada país em 1990.

Nas últimas décadas, o Brasil 
apresentou avanço significativo 

na redução da sua taxa de mor-
talidade infantil, definida como 
o número de crianças que não 
completam um ano de vida a cada 
1.000 nascidas vivas. Segundo 
dados do IPEA, em 1970 a taxa de 
mortalidade infantil (TMI) esta-
va em 123,19 mortes por 1.000 
nascidos vivos, 85,20 em 1980 e 
44,68 em 1991, atingindo 30,57 
mortes por 1.000 em 2000. En-
tretanto, esta mudança seguiu 
um padrão diferenciado regio-
nalmente. Os Estados da região 
Nordeste exibiam taxas superio-
res a 100 por 1.000 em 1980, e em 

2000, taxas superiores a 60 por 
1.000. Por outro lado, os Estados 
do Sul e do Sudeste apresentavam 
taxas inferiores a 70 e inferiores 
a 30 por 1.000 para cada um dos 
períodos, respectivamente. Ob-
serva-se uma clara desigualdade 
em termos do padrão de distri-
buição deste indicador entre as 
regiões do País. 

A Ilustração 1 indica como o pa-
drão regional da mortalidade 
infantil se alterou nas últimas 
décadas, tendo como unidade de 
análise as Áreas Mínimas Compa-
ráveis (AMCs).2

Ilustração 1 – Taxa de Mortalidade Infantil nas AMCs em 1980 (a), 1991 (b) e 2000 (c)

(a) (b) (c)

Fonte: IPEAdata.
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2 Mortalidade Infantil e Desen- 
 volvimento

A mortalidade infantil sinaliza as 
condições básicas de vida das fa-
mílias, na medida em que a morte 
prematura impossibilita que os 
indivíduos desenvolvam minima-
mente sua existência, e a promoção 
da saúde infantil torna-se uma 
questão de garantia de um nível 
de bem-estar essencial dos com-
ponentes das famílias. Tendo como 
referência a perspectiva de agência 
dos indivíduos (a possibilidade de 
viver a vida que eles valorizam), a 
falta de saúde limita sua atuação na 
sociedade e reduz, portanto, esta 
dimensão.

Este tema relaciona-se diretamente 
com a questão do desenvolvimento 
do País. Isso porque a perspectiva 
aqui adotada para compreender o 
desenvolvimento procura ser ge-
neralista em termos das dimensões 
consideradas como relevantes para 
constituir o conceito de bem-estar. 
Tal conceito baseia-se na ideia de 
liberdade de escolha dos indiví-
duos, liberdade esta que é gerada 
pelo seu conjunto de possibilidades 
de ação. Existem algumas dimen-
sões relevantes que constituem os 
vetores formadores de um espaço 
de ações possíveis; de acordo com 
as características dos indivíduos e 
das suas oportunidades em termos 
de acesso a serviços de saúde, edu-
cação, entre outros, além do am-
biente social e político no qual eles 
se inserem, este espaço pode se 
ampliar ou não (SEN, 1992 e 2005).

Tais dimensões não são observa-
das diretamente, o que pode ser 
analisado são as escolhas e ações 
do indivíduo. Elas fazem parte do 
conjunto de possibilidades de ações 
acima mencionado, sendo, portan-
to, um indicador imperfeito da am-
plitude do mesmo. Para aumentar 
a liberdade dos indivíduos, e por 
consequência, o seu bem-estar, as 
políticas devem buscar ampliar as 
dimensões consideradas relevan-
tes. Com base nesta perspectiva, a 
capacidade de sobreviver à morte 
prematura pode ser considerada 
como uma medida de desenvolvi-
mento.

Alguns fatores são elencados na 
literatura como relevantes para 
explicar a taxa de mortalidade 
infantil de uma determinada área. 
Dentre as dimensões socioeconô-
micas, destacam-se: renda média 
domiciliar; desigualdade de renda 
dentro da área; escolaridade, em 
especial da mãe; acesso aos servi-
ços de infraestrutura para o domi-
cílio; oferta de serviços de saúde; 
e grau de urbanização. Espera-
-se também que a infraestrutura 
médico-hospitalar explique o dife-
rencial das taxas de mortalidade 
infantil entre as áreas.

Já que a mortalidade infantil possui 
uma dimensão regional relevante 
no Brasil, ao analisar os fatores que 
explicam a sua distribuição entre 
as AMCs é necessário considerar 
a dimensão espacial, por meio da 
econometria espacial e da média 

de variáveis observadas nas áreas 
vizinhas.

Utilizando variáveis provenientes 
dos Censos Demográficos do IBGE 
de 1980, 1991 e 2000, além de in-
formações da Pesquisa de Assistên-
cia Médico-Sanitária, foram reali-
zadas regressões em cross section 
para cada um destes anos. As va-
riáveis inseridas no modelo foram: 
número de estabelecimentos e 
leitos públicos (estabpub e leitopub) 
e privados (estabpriv e leitopriv) 
por 1.000 habitantes, percentual 
de domicílios com acesso ao sane-
amento 10 anos antes, desigual-
dade de renda (Gini), percentual 
de pobres na população (pobreza), 
percentual de mulheres analfabe-
tas (analf_fem), percentual de pes-
soas em áreas urbanas (popurb), 
e a média de algumas variáveis 
observadas nos vizinhos, pelo cri-
tério da matriz Queen (W*estabpub, 
W * e s t a b p r i v ,  W * l e i t o p u b , 
W*leitopriv e W*popurb).

Os resultados iniciais indicaram 
a presença de dependência espa-
cial (algum efeito decorrente da 
vizinhança entre as áreas deixa os 
resíduos com um padrão espacial 
determinado), requerendo um tra-
tamento específico para este pro-
blema. A solução utilizada, tanto 
por garantir que o problema deixa 
de ocorrer, como por não exigir 
uma especificação determinada 
para a modelagem da dependência, 
é o filtro espacial. Os resultados 
encontrados são apresentados na 
Tabela 1.
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Tabela 1 – Modelo de Mínimos Quadrados Ordinários para o Log 
(Mortalidade Infantil) Utilizando o Filtro Espacial

 Brasil

 1980 1991 2000

constante 4,279 *** 3,241 *** 2,935 ***

estabpub -0,069 *** -0,038 *** -0,012

estabpriv -0,076 *** -0,109 *** 0,078 *

leitopub 0,001  0,002 * -0,001

leitopriv 0,001  0,001 ** -0,002

saneamento (t-1) -0,009  -0,051 *** -0,197 ***

Gini 0,070 ** 0,092 ** 0,215 ***

pobreza 0,078 *** 0,806 *** 0,795 ***

analf_fem 0,280 *** 0,423 *** 0,877 ***

popurb -0,006  -0.010  -0,026 *

W*estabpub -0,088 *** 0,071 *** 0,032

W*estabpriv -0,278 *** -0,241 *** -0,111 *

W*leitopub 0,001  0,009 *** -0,007 *

W*leitopriv -0,004 *** -0,001  -0,003

W*popurb -0,117 *** -0,139 *** -0,190 ***

Filtro 1 *** 1 *** 1 ***

Número de autovetores incluídos 207  175  194
     

Testes dos Multiplicadores de Lagrange      

Defasagem omitida 1,36  3,42 * 3,57 *

Autocorrelação no erro 3,50 * 1,95  3,64 *

     

R2 0,889  0,875  0,873

R2 (ajustado) 0,886  0,872  0,869

Likelihood 6769,32  6349,33  5899,85

Sigma2 0,025  0,031  0,040

n 3659  3659  3659  

Notas: (***) α=0,01; (**) α=0,05; (*) α=0,10.

3 Resultados e Conclusões

Os resultados obtidos pelos modelos estimados para 1980, 1991 e 
2000 indicam que houve mudança ao longo do tempo dos principais 
determinantes da mortalidade infantil no Brasil. Se na década de 
1980 as variáveis de infraestrutura de saúde tinham algum poder 
explicativo, em 1991 e em 2000 este se reduz até se tornar não signi-
ficativo. Em contrapartida, as variáveis socioeconômicas de maneira 

geral têm um aumento do nível de ex-
plicação em relação às demais variáveis 
dependentes. 

Outro aspecto interessante que pode 
ser observado nos resultados é o de que 
há um efeito de espraiamento espacial 
dos benefícios da ampliação da infraes-
trutura de saúde. Isso é captado pelas 
defasagens espaciais incluídas no mo-
delo, e significa que avaliações de cus-
to-benefício de gastos em saúde devem 
considerar esta dimensão adicional.

Estimular a melhoria das condições de 
saúde dos indivíduos permite que eles 
possam ampliar suas oportunidades na 
vida. Apesar das expressivas reduções 
da mortalidade infantil observadas nas 
últimas décadas no País como um todo, 
ainda há uma grande possibilidade 
de melhora, principalmente nas áreas 
mais atrasadas. Assim, ampliar as con-
dições de prevenção familiar, melho-
rando as condições de vida e o acesso 
à educação, parece constituir uma das 
formas mais eficazes de promover este 
objetivo e desenvolver ainda mais o 
País. 
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1 Texto produzido com base na Dissertação de Mestrado de Barufi (2010).

2 As unidades de análise utilizadas foram as Áreas Mínimas Comparáveis (AMC 
1970-2000), que permitem acompanhar as mesmas áreas ao longo dos anos, 
pois garantem que o tamanho da unidade espacial não se altera (REIS et al, 
2007). Estas unidades agregam municípios que se desmembraram entre 1970 
e 2000, e para os municípios que permaneceram com a mesma área, há uma 
correspondência direta com as unidades espaciais.
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Dados da Educação Primária no Brasil, 1907-1970

Thomas H. Kang (*)

1 Introdução

Neste terceiro e último artigo da 
série acerca do atraso educacional 
no Brasil em perspectiva histórica, 
o objetivo é apresentar diversos 
dados que mostram a evolução com-
parativa da educação básica brasi-
leira ao longo do século 20. Esses 
dados refletem aquilo que foi dis-
cutindo nos dois artigos anteriores 
publicados neste Boletim. 

No primeiro deles, apresentamos 
evidências de que os governos es-
tiveram pouco preocupados com o 
ensino básico no período tratado 
(1930-1964). A expansão do ensino 
básico claramente não era uma 
prioridade dos governos, como mos-
tram a declaração de ministros e a 
falta de atenção dada ao assunto em 
relatórios presidenciais, ainda que 
os formuladores de política tives-
sem consciência do atraso existente.

No segundo artigo, mostramos que 
havia descentralização administra-
tiva das escolas de ensino funda-
mental em alguns Estados. Todavia, 
a estrutura era financeiramente 
centralizada: poucos recursos es-
tavam sob a responsabilidade dos 
governos municipais. Embora a 
possibilidade teórica de captura dos 
governos municipais exista em um 
caso de descentralização, vimos que 
a centralização não foi uma solução 
adequada, devido à prioridade dada 

pelo governo federal ao ensino su-
perior. O governo federal, que tinha 
mais recursos, não investiu no ensi-
no básico deliberadamente.

Como consequência de tudo isso, 
os resultados da educação brasi-
leira foram bastante negativos em 
comparação com outros países, 
deixando marcas principalmente na 
estrutura da distribuição de renda 
do País, que é altamente concen-
trada. Os dados que mostraremos a 
seguir deixam claro que a situação 
educacional no Brasil era de atraso, 
além de evidenciar as diferenças 
existentes entre as regiões do Brasil 
no que se refere à educação básica.

2 A Educação Primária no Início  
 do Século

Os dados que temos do início do 
século referem-se principalmente 
à “Estatística de Instrucção”, docu-
mento do Departamento Geral de 
Estatística publicado em 1916, e que 
descreve a situação brasileira nos 
anos de 1907 e 1908. Segundo esse 
documento, já havia grandes dife-
renças entre as Unidades da Fede-
ração naquela época: enquanto no 
Rio Grande do Sul a matrícula che-
gava a 5,5% da população, em Goiás 
apenas 1,7% estava matriculada. 
Em geral, os Estados do centro-sul 
apresentavam melhor desempenho. 

Mas isso não quer dizer que esses 
Estados estavam realmente à frente 
em termos mundiais. Quando se ob-
servam os dados por Estado, cons-
tata-se que as unidades federativas 
mais adiantadas da época, que eram 
Distrito Federal, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina, sequer chegavam 
aos níveis argentinos (9,8%). As 
taxas de matrícula gaúcha (5,5%) e 
catarinense (5,2%) aproximavam-
-se das apresentadas por Colômbia 
(5,5%), Paraguai (5,8%) e México 
(5,7%). Na Europa, essas taxas eram 
apenas superiores às da Rússia cza-
rista (4,5%) e às da Sérvia (4,7%). 

Lindert (2004) obteve dados de taxa 
de matrícula no ensino primário em 
diversos países para as crianças 
entre 5 e 14 anos de idade.  Corro-
borando os dados da “Estatística da 
Instrucção”, Lindert (2004) indica 
que o Brasil apresentou taxas de 
matrícula sistematicamente mais 
baixas que Argentina, Chile, Costa 
Rica e México de 1870 a 1930. Em 
1930, a taxa costa-riquenha (40,5%) 
era quase duas vezes maior que 
a brasileira (21,5%), enquanto a 
argentina chegava a ser quase três 
vezes maior (61,3%). Enquanto 
isso, acima de 90% das crianças em 
idade escolar estavam matriculadas 
nos Estados Unidos e no Canadá em 
1930, como indica a Tabela 2.
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Tabela 1 - Taxas de Professores e Matrícula no Brasil por Unidades da Federação, 1907

Unidade da Federação População
Professores Alunos

Total por 10000
habitantes

Total por 1000 habitantes

Alagoas 765862 290 3,79 13920 18,18

Amazonas 331591 263 7,93 5902 17,80

Bahia 2455913 1060 4,32 49417 20,12

Ceará 1039627 466 4,48 20433 19,65

Distrito Federal 824040 438 5,32 57523 69,81

Espírito Santo 311237 215 6,91 7611 24,45

Goiás 378456 167 4,41 6454 17,05

Maranhão 619758 245 3,95 13162 21,24

Mato Grosso 178519 119 6,67 5631 31,54

Minas Gerais 4239892 2247 5,30 124634 29,40

Pará 742387 419 5,64 25404 34,22

Paraíba 569955 226 3,97 10528 18,47

Paraná 475220 332 6,99 14831 31,21

Pernambuco 1462203 636 4,35 29922 20,46

Piauí 409376 193 4,71 8176 19,97

Rio de Janeiro 1184501 540 4,56 26478 22,35

Rio Grande do Norte 361346 174 4,82 8536 23,62

Rio Grande do Sul 1457678 1631 11,19 79833 54,77

Santa Catarina 409993 534 13,02 21449 52,32

São Paulo 3106785 1940 6,24 98710 31,77

Sergipe 386948 313 8,09 9824 25,39

Total 21711287 12448 5,73 638378 29,40

Fonte: Brasil. DGE (1916, p. CCXXIII).

Tabela 2 - Matrículas no Primário em Países Selecionados, 1870-1930 (por Mil Crianças de 5 a 14 Anos)

 País 1880 1890 1900 1910 1920 1930

Reino Unido 549 646 720 729 701 745

Canadá 800 822 892 886 949 966

EUA 906 971 939 975 924 921

México 187 181 185 186 231 374

Argentina 143 266 324 409 548 613

Brasil 70 69 102 123 147 215

Chile 111 192 245 431 422 556

Costa Rica 271 142 259 306 329 405

Fonte: Lindert (2004, p. 122-130). 



31temas de economia aplicada30 temas de economia aplicada

junho de  2010

Como podemos ver, a situação na Repú-
blica Velha já era de atraso na educação. 
Mesmo os Estados mais avançados no 
Brasil não apresentavam taxas de ma-
trículas relativamente altas em termos 
internacionais ou mesmo latino-ameri-
canos.

3 Dados da Educação Primária de  
 1930 a 1964

Os dados de matrícula no ensino pri-
mário a partir de 1932 mostram que 
19,9% da população de 5 a 14 anos esta-
va matriculada nas escolas primárias.1 
Em 1945, final da 2ª Guerra Mundial 
e também do Estado Novo, a taxa de 
matrícula estava em 26,5%. Os dados 
por Estados mostram que o padrão 
não mudou muito desde a República 
Velha. As unidades da Federação mais 
avançadas eram novamente Distrito 
Federal, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul (58,7%; 39,8%; e 37,2%, respec-
tivamente) com a adição de mais um 
Estado em destaque: São Paulo (39,6%). 
A intensa urbanização nesse Estado 
provavelmente inf luenciou o grande 
crescimento de matrículas. 

Os dados mais detalhados de escolari-
zação em 1958 mostram a significativa 
desigualdade existente entre os Estados 
brasileiros. Os Estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Guanabara, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul apresentavam taxa de matrícula 
conjunta de 70,2%, enquanto o restante 
do País tinha em média uma taxa de 
aproximadamente 35%, como mostra a 
tabela a seguir:

Tabela 3 - Taxas de Escolarização por Idades e  
por Regiões* no Brasil, 1958 (%)

Idade
Região

Norte-Oeste Nordeste Sul Brasil

7 25,6 28,2 51,9 40,8

8 34,8 36,1 74,0 56,4

9 37,1 38,6 80,1 60,9

10 40,3 40,3 80,4 62,1

11 36,8 35,5 65,5 54,1

Total 35,0 35,6 70,2 54,3

Fonte: Brasil. MEC (1961, p. 12).
Nota: *As regiões apresentadas pela tabela não são as regiões da nomenclatura tradi-

cionalmente utilizada. A região Norte-Oeste da tabela consiste nos territórios (que 
correspondem aos atuais Estados de Rondônia, Acre e Roraima) e nos Estados 
do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Mato Grosso e Goiás. A região Nordeste da 
tabela consiste nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. 
Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo. A região Sul dessa tabela é formada por 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Guanabara, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.

Ao longo do período democrático que vai de 1945 a 1964, não houve 
grandes avanços escolares, como podemos ver na Tabela 4 a seguir. 
Embora a mudança de regime (de ditadura para a democracia) tenha 
tido efeito inicial positivo, o crescimento posterior da taxa de matrí-
cula não foi tão significativo para a melhora educacional em termos 
comparativos. Mesmo com o crescimento econômico intenso do País, 
o Brasil continuou atrás de países mais pobres em alfabetização. Isso 
se deveu, em boa parte, à prioridade dada pelo governo ao ensino 
superior e à falta de voz política da população, como destacamos 
nos textos anteriores. Um dos fatores que explicam isso é que a 
maior parte do povo, por ser analfabeta, estava alijada do processo 
eleitoral. O caso do Maranhão é o melhor exemplo de estagnação da 
expansão escolar no período, embora alguns Estados tenham apre-
sentado melhora substancial.

Os dados de alfabetização mostram a situação crítica em que se 
encontrava o Brasil em relação a outros países da América Latina. 
Em 1940, apenas 44% da população brasileira acima dos 15 anos 
era alfabetizada. No mesmo ano, Argentina e Uruguai tinham 82% 
de alfabetizados. Outros países como Colômbia (57%), Costa Rica 
(73%), Equador (51%), México (46%) e Paraguai (59%) apresenta-
vam também resultados melhores. Em 1970, a taxa de alfabetização 
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no Brasil havia subido para 68%, mas todos os outros 
países acima citados continuavam à frente do Brasil. O 
Paraguai apresentava 80% de alfabetizados, enquanto 
o México tinha 75% de sua população alfabetizada em 
1970. Uruguai e Argentina registravam 93% de alfa-
betizados (ASTORGA; BERGÉS; FITZGERALD, 2005).

Tabela 4 – Taxas de Matrícula no Ensino Fundamental 
Primário Comum por Estado entre 1947 e 1962 (Anos 

Selecionados) (em %)

1947 1950 1954 1958 1962

AM 18,1 21,1 29,3 24,3 34,8

PA 32,4 34,3 33,4 40,1 40,5

MA 12,3 16,2 16,0 16,8 19,0

PI 19,6 15,6 19,5 23,4 25,5

CE 18,9 22,3 27,3 25,4 26,8

RN 26,2 28,7 31,6 40,9 49,1

PB 18,6 25,8 21,5 26,7 30,4

PE 18,9 26,7 28,5 32,7 36,3

AL 16,5 19,2 21,6 25,8 29,8

SE 24,6 26,2 27,2 30,2 32,3

BA 13,1 19,0 19,4 25,1 28,1

MG 29,8 36,2 37,1 39,0 46,7

ES 32,3 40,8 43,6 47,3 51,0

RJ 29,5 29,7 37,0 41,6 44,5
DF/
GUA

54,7 49,9 55,6 51,8 62,5

SP 42,8 47,0 49,2 55,7 55,7

PR 25,0 24,4 22,7 36,1 36,6

SC 45,0 49,1 48,0 51,9 55,3

RS 38,6 43,3 46,1 51,2 60,9

MT 27,5 33,6 38,7 40,5 42,5

GO 18,5 21,2 24,4 29,9 37,3

BR 28,7 32,7 34,4 38,7 42,9

Fonte: IBGE – Anuários Estatísticos do Brasil (vários números).

4 Considerações Finais

Os dados aqui apresentados mostraram a evidente 
desigualdade educacional existente entre as regiões 
do País. Vimos que o desempenho das regiões Norte 
e Nordeste foi muito inferior às regiões Sul e Sudeste. 

Certamente, a situação educacional nessas regiões 
atrasadas é um componente fundamental da arma-
dilha da pobreza a que estão submetidas as massas 
dessas regiões. 

Entretanto, vimos também que mesmo as regiões mais 
avançadas não apresentaram grandes resultados em 
termos internacionais. Nossos vizinhos latino-ameri-
canos, mesmo alguns mais pobres, apresentavam situ-
ação educacional melhor. O trabalho do qual os dados 
aqui apresentados foram retirados (KANG, 2010) 
levanta algumas hipóteses para explicar o baixo nível 
da educação primária no País, assunto que também foi 
tratado nos textos do Boletim Informações Fipe que 
precederam o presente artigo. 

Em suma, levantamos a hipótese de que o atraso 
educacional deve-se à distribuição de poder político, 
mostrando que o caso brasileiro pode ter sido similar 
ao indiano, em que a passagem para a democracia não 
significou suficiente redistribuição do poder político 
para levar o país a resultados educacionais mais satis-
fatórios. Buscar melhores explicações para esse atraso 
continua tarefa a ser explicada pelos historiadores 
econômicos no futuro, a fim de entender uma das prin-
cipais causas da estratificação social e da desigualda-
de de renda e riqueza no país. 
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1 Introdução

Há vários fatores distintos atuando em direções opostas sobre a 
participação dos idosos no mercado de trabalho. O aumento da 
proteção social dos idosos, com o aumento da cobertura e me-
lhora da proteção oferecida tendem, ceteris paribus, a reduzir 
a participação dos idosos no mundo laboral. Por outro lado, o 
processo de envelhecimento da população e seus impactos nos 
sistemas de proteção social, bem como o aumento da expectati-
va de vida dos indivíduos podem criar pressões para uma par-
ticipação maior das pessoas com 60 anos ou mais no mercado 
de trabalho.

O presente artigo busca, de forma bem simples, analisar a par-
ticipação dos idosos no mercado de trabalho no Brasil a partir 
dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios – PNAD/IBGE de 2008, a mais recente disponível. Outro 
objetivo do presente artigo é avaliar em que medida a proteção 
social no Brasil tem favorecido a redução da participação de 
pessoas com 60 anos ou mais no mundo laboral.

2 Análise da Taxa de Participação dos Idosos

Como pode ser visto pela Tabela 1, a população de pessoas no 
Brasil, em 2008, com 60 anos ou mais e 65 anos ou mais era de, 
respectivamente, 21 milhões e 14,5 milhões, segundo os dados 
da PNAD/IBGE. Em termos relativos, esses referidos grupos 
representavam, respectivamente, 11,1% e 7,7% da população 
total do País. Essa proporção vem crescendo ao longo do tempo 
e deve crescer ainda mais, tendo em vista a combinação de re-
dução da taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida.

A população com 80 anos ou mais era, em 2008, de 2,8 milhões 
de pessoas, o que correspondia a 1,5% da população total.

Proteção Social dos Idosos e Taxa de Participação no Mercado 
de Trabalho

Rogério Nagamine Costanzi (*)

Tabela 1 − Idosos e Participação na População 
Total – Brasil 2008 PNAD/IBGE

Faixa Etária Valores Participação na 
População Total em %

60-64 anos 6.506.748 3,4

65-69 anos 5.158.660 2,7

70-79 anos 6.541.178 3,4

80 anos ou mais 2.832.498 1,5

60 anos ou mais 21.039.084 11,1

65 anos ou mais 14.532.336 7,7

População Total 189.952.795 100,0

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da 
PNAD/IBGE 2008.

No tocante à taxa de participação, pode-se 
notar que, como poderia se esperar, ela cres-
ce continuamente dos 16 anos até 23 anos, 
quando atinge o patamar de 80%, e se man-
tém relativamente estável até os 46 anos, 
quando então passa a cair continuamente até 
chegar ao patamar de 8,8% para pessoas com 
80 anos ou mais (Gráfico 1).

Apesar do padrão dentro do esperado, chama 
a atenção tanto o fato de que a participação 
comece a cair de forma significativa a partir 
dos 46 anos, quanto o de que não é desprezí-
vel o percentual de pessoas economicamente 
ativas entre os idosos. Considerando aqueles 
com 60 anos ou mais, a taxa de participação, 
em 2008, era de 31,1%. Esse percentual cai 
para 23,1% e 8,8%, respectivamente, para 
aqueles com 65 anos ou mais e 80 anos ou 
mais (Tabela 2).
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Em termos absolutos, do total de 21 milhões de pessoas com 60 anos 
ou mais no Brasil, em 2008, cerca de 6,5 milhões encontravam-se 
economicamente ativas. Considerando a população de 65 anos ou 
mais, de um total de 14,5 milhões de pessoas nessa faixa etária, cerca 
de 3,4 milhões ainda eram economicamente ativas (Tabela 2).

Gráfico 1 – Taxa de Participação no Mercado de Trabalho 
(Economicamente Ativos/ População Total) em % – Brasil 2008  

– PNAD/IBGE

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD/IBGE 2008.

Tabela 2 − Taxa de Participação ou de Atividade dos Idosos no  
Brasil 2008 PNAD/IBGE

Faixa Etária Economicamente 
Ativos

População  
Total

Taxa de Participação ou 
Atividade em %

60 anos ou mais 6.534.577 21.039.084 31,1

65 anos ou mais 3.359.676 14.532.336 23,1

70 anos ou mais 1.612.695 9.373.676 17,2

75 anos ou mais 742.970 5.529.229 13,4

80 anos ou mais 249.139 2.832.498 8,8

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD/IBGE 2008.

Fazendo uma análise mais profunda e desagregada da participação 
dos idosos é possível notar que há indícios muito fortes de que a 
proteção social, entendida como pagamento de uma aposentadoria 
e/ou pensão, seja contributiva ou não contributiva. Enquanto a taxa 
de participação daqueles idosos que não possuem proteção (não re-
cebem aposentadoria/pensão) é de 46,2%, para aqueles que são am-
parados pelo sistema de Seguridade Social a atividade cai para 26%.

Outro indício de que a proteção social 
viabiliza uma menor atividade é o fato 
de haver menor taxa de atividade na 
região Sudeste, justamente onde se 
encontra o maior nível de formalidade.

Por outro lado, o fato de o Brasil pos-
suir um elevado e abrangente nível de 
proteção social dos seus idosos, no pa-
tamar dos 80%, um dos maiores níveis 
da América Latina, inclusive na área 
rural, deve ser a explicação para alguns 
fatos não tão usuais: a) maior taxa de 
participação entre aqueles com maior 
nível de escolaridade; b) não há uma 
diferença de atividade tão grande entre 
os diferentes níveis de renda, sendo 
maior justamente para aqueles com 
renda domiciliar per capita igual ou 
maior que três salários mínimos.

Há uma grande diferença entre a par-
ticipação no mercado de trabalho dos 
idosos no meio rural e urbano, sendo 
muito maior a atividade na primeira 
área. Embora isso pudesse ser conside-
rado um indicativo de proteção menor 
na área rural, na prática, por conta 
da existência do chamado segurado 
especial, há no Brasil um bom nível de 
proteção no campo. O maior nível de 
participação na área rural também não 
afeta tanto o indicador agregado em 
função da forte concentração da popu-
lação idosa nas cidades.

Também se nota que, no agregado e 
para todas as desagregações apre-
sentadas (escolaridade, região, renda 
domiciliar per capita e protegido x des-
protegido) a taxa de participação das 
mulheres sempre se mostrou inferior 
àquela registrada para os homens. Esse 
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resultado reflete, sem dúvida nenhuma, um passado marcado por 
nível muito pequeno de participação das mulheres no mercado de 
trabalho, padrão que está sendo fortemente alterado. Enquanto a 
taxa de atividade dos homens de 60 anos ou mais é de 44,3%, para as 
mulheres esse indicador cai para 20,7%.

Na análise desagregada por gênero, também se podem notar os efei-
tos da proteção social: a) entre os homens idosos que contam com 
proteção social, a taxa de participação é de 35,7% e, entre aqueles 
que não contam com proteção, sobe para 60,7%; b) entre as mulheres 
que não contam com proteção, a taxa de atividade é de 38,3%, caindo 
para 18,2% para aquelas que estão incluídas na Seguridade Social. 

Tabela 3 − Taxa de Participação ou de Atividade dos Idosos no Brasil 
2008 Segundo Diferentes Classificações PNAD/IBGE

GRUPO Masculino Feminino Total

Total 44,3 20,7 31,1

Urbano 38,6 17,5 26,4

Rural 68,0 40,2 54,5

0-4 anos estudo 44,2 19,8 30,3

5-8 anos de estudo 44,8 20,4 30,9

9 a 11 anos de estudo 39,5 20,8 29,3

12 anos ou mais de estudo 50,3 31,9 41,5

Norte 52,9 22,8 37,2

Nordeste 48,6 23,4 34,5

Sul 47,5 23,7 34,2

Sudeste 39,0 18,2 27,0

Centro-Oeste 49,6 20,3 34,2

Renda domiciliar per capita menor que 1/2 salário mínimo 42,7 17,7 29,6
Renda domiciliar per capita de 1/2 salário mínimo até 3 
salários mínimos 42,8 20,6 30,2

Renda domiciliar per capita maior ou igual a 3 salários 
mínimos 50,6 21,8 34,5

Protegido 35,7 18,2 26,0

Desprotegido 60,7 38,3 46,2

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD/IBGE 2008.

A análise da inserção dos idosos no mercado de trabalho indica, apa-
rentemente, uma situação melhor daqueles protegidos ou, de forma 
inversa, uma precariedade maior dos desprotegidos. Esse diagnósti-
co se justifica pela maior informalidade e menor rendimento entre o 
último grupo vis-à-vis o primeiro (ver Tabela 4). Enquanto o rendi-
mento do trabalho dos idosos ocupados no mercado de trabalho e que 

contavam com proteção social era de 
R$ 874,72, para os desprotegidos esse 
rendimento caía para R$ 502,19 (cerca 
de 40% abaixo).

Esses resultados mostram que não ape-
nas a taxa de participação dos idosos 
protegidos é menor que a dos despro-
tegidos, como também a participação 
daqueles que não contam com proteção 
social tende a ser mais precária (com 
maior nível de informalidade e menor 
rendimento), denotando uma parti-
cipação por necessidade, em função 
da desproteção, e não por opção. Essa 
participação por necessidade, por sua 
vez, acaba levando a ocupações mais 
precárias do que as dos protegidos que, 
muitas vezes, podem continuar traba-
lhando depois dos 60 anos por opção e 
em ocupações melhores.

3 Análise Econométrica da Taxa de  
 Participação dos Idosos 

A análise econométrica reforça a tese 
de que a proteção do Sistema de Seguri-
dade Social oferecida no Brasil permite 
que os idosos possam reduzir sua taxa 
de participação no mercado de traba-
lho. A análise contida nesta seção foi 
feita a partir de uma regressão logísti-
ca binária, onde a variável dependente 
é a taxa de participação (sendo 1 para 
um indivíduo economicamente ativo 
e 0 para inativo), e onde as variáveis 
independentes são: a) dummy de sexo, 
sendo 1 para homem e 0 para mulher; 
b) dummy de urbano, sendo 1 para ur-
bano e 0 para rural; c) dummy de prote-
ção, sendo 1 para um idoso protegido e 
0 para um desprotegido.
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Tabela 4 − Inserção dos Idosos no Mercado de Trabalho  
Brasil 2008 PNAD/IBGE

Posição na Ocupação / Formalidade e Renda média 
do trabalho

Desprotegido Protegido Total

Empregado com carteira de trabalho assinada 15.116 554.059 569.175

Militar 0 1.311 1.311
Funcionário público estatutário 15.575 258.556 274.131
Outro empregado sem carteira de trabalho assinada 21.423 560.192 581.615

Trabalhador doméstico com carteira de trabalho 
assinada 3.789 38.675 42.464

Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho 
assinada 32.114 194.485 226.599

Conta própria 126.011 2.248.540 2.374.551
Empregador 11.164 428.385 439.549
Trabalhador na produção para o próprio consumo 60.247 1.166.140 1.226.387
Trabalhador na construção para o próprio uso 1.854 21.126 22.980
Não remunerado 13.660 265.411 279.071
Total 300.953 5.736.880 6.037.833
Formal 34.480 851.290 885.770
Grau de Formalidade 11,5 % 14,8 % 14,7 %
Informais 266.473 4.885.590 5.152.063
Grau de Informalidade 88,5 % 85,2 % 85,3 %
Renda Média do Trabalho 502,19 874,72 856,15

Os resultados apontam que, isolando o efeito das demais variáveis 
consideradas (ver Tabela 5): a) ser um idoso do sexo masculino em re-
lação a ser mulher aumenta a probabilidade de participação no mer-
cado de trabalho; b) ser uma pessoa de 60 anos ou mais que reside em 
área urbana e que conta com proteção social diminui a probabilidade 
de ser economicamente ativo. Todos os coeficientes estimados foram 
significativos a 1%.

Portanto, esse resultado reforça os indícios de que a inclusão no Sis-
tema de Seguridade Social, para pessoas idosas, diminui a pressão 
pela participação no mercado de trabalho, que muitas vezes ocorre 
de forma vulnerável em termos de saúde e em ocupações precárias.

Tabela 5 − Regressão da Taxa de Participação dos  
Idosos no Brasil 2008

Variável B Sig. Exp(B)

Dummy Sexo + 1,395003 0 4,034986427

Dummy Urbano - 1,45593 0 0,233182939

Proteção Social - 1,12763 0 0,323799074

Constante 0,440977 0 1,554225703

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD/IBGE 2008.

4 Considerações Finais

As análises apresentadas neste 
artigo indicam que a inclusão dos 
idosos no Sistema de Seguridade 
Social, seja contributivo ou não 
contributivo, favorece a redução da 
participação no mercado de traba-
lho. Esse fato é positivo, tendo em 
vista que a inserção dos desprote-
gidos no mundo do trabalho tende 
a ocorrer mais por necessidade e 
menos por opção, com um maior 
nível de precariedade, caracteri-
zada por maior informalidade e 
menor nível de rendimentos. 
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Financiamento à Construção Naval: Comparando Práticas Bra-
sileira e Internacional por Meio do Método de Simulação de 
Monte Carlo

Marcello Muniz da Silva (*) 
Marcelo Ramos Martins (**)

1 Introdução

O presente trabalho constitui o últi-
mo de uma série de três artigos que 
tratam de questões relacionadas ao 
financiamento à construção naval no 
Brasil. Com efeito, o primeiro artigo 
procurou caracterizar a indús-
tria de construção naval (SILVA; 
MARTINS, 2008a). Esta produz um 
bem de capital de alto valor, fabri-
cado sob encomenda que apresenta 
longos ciclos de produção e uso. 
Dadas as economias de escala, ex-
ternalidades, orientação ao longo 
prazo e volume de capital exigido 
nos empreendimentos, as condições 
de financiamento (muitas vezes in-
fluenciadas pela intervenção públi-
ca) têm grande poder no jogo com-
petitivo, condicionando o nível de 
atividade e desenvolvimento dessa 
indústria e de seguimentos a ela re-
lacionados (serviços de transporte e 
apoio, indústria de navipeças, com-
pra e venda de embarcações usadas 
etc.). Ao resgatar essas discussões, 
o segundo artigo estabeleceu um 
sumário dos trâmites de finan-
ciamento à construção naval no 
Brasil e de aspectos da análise de 
crédito de propostas (SILVA; MAR-

TINS, 2008b). Nesse contexto, o re-
ferido artigo apresentou resultados 
de testes estatísticos em torno dos 
indicadores econômico-financeiros 
(IEF) utilizados pelo BNDES para 
uma amostra de empresas de trans-
porte e apoio marítimo, nacionais 
e estrangeiras. Ao indicar que, em 
média, não se verificam diferenças 
na estrutura de liquidez, rentabili-
dade e endividamento das empre-
sas locais e internacionais quando 
avaliadas por meio desses indicado-
res, o estudo confrontou os resulta-
dos apresentados com a síntese de 
opiniões de especialistas que atuam 
no setor (diretores financeiros de 
empresas de transporte e apoio 
marítimo, membros de entidades 
classistas ligadas ao setor, agentes 
governamentais etc.). A divergência 
de opiniões e o contraste dessas 
com os testes estatísticos indica-
ram que a base de conhecimento 
deve ser aprimorada e divulgada. 
Ao remeter a temas relacionados 
às garantias do financiamento, isso 
conduz a aspectos relacionados à 
análise de crédito setorial. 

Com efeito, o presente artigo pro-
cura trazer elementos para esta-

belecer a atratividade da linha de 
financiamento local em relação a 
padrões internacionais atualmente 
vigentes. Os procedimentos adotados 
possuem três componentes funda-
mentais: determinação dos valores 
das prestações ( )K

tPMT , período de 
carência e prazo de amortização 

( )K K Kn z n= + e taxa de desconto 

( )WACCr  para projetos orientados ao 
setor. Como indicado a seguir, esses 
componentes foram apurados a 
partir do emprego dos parâmetros 
das estruturas de financiamento 
de diferentes países construtores a 
fim de gerar um índice de atrativi-
dade (IAB,K) do financiamento local 
(B) em relação a cada país K (que 
denota Alemanha, China, Coreia 
do Sul EUA e Noruega). Isso exigiu 
o tratamento de dados empíricos 
relacionados às taxas de juros de 
referência Jr  empregadas nas ope-
rações. Também incluiu a obtenção 
de uma estimativa do beta setorial 
( )NAVb  por meio de técnicas eco-
nométricas de cointegração e im-
plementação do modelo por meio 
da construção de seis pares de 
planilhas a partir das quais foram 
elaboradas as simulações. A pró-
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xima seção apresenta as hipóteses 
assumidas. Em seguida (seção 3), 
é apresentado o modelo proposto. 
Não seção 4 se apresenta a forma 
de implementação do modelo. Na 
seção 5, são discutidos os resul-
tados da aplicação do modelo. Por 
fim, ao sumarizar os resultados 
apresentados por Silva (2007), a 
seção 6 apresenta as considerações 
finais. 

2 Hipóteses Assumidas na Elabo- 
 ração do Modelo

Para atingir os objetivos da mode-
lagem a, são admitidas seis hipó-
teses (ou premissas) básicas: H1 
– a taxa de retorno sobre o capital 
próprio Er  reflete a remuneração 
média de empresas de navegação 
internacionais podendo ser aferi-
da por meio do CAPM – o ‘shadow 
price’ foi assumido na medida em 
que as empresas nacionais não 
possuem ações negociadas nos 
mercados financeiros por se tratar 
de setor que atua em competição 
global e em razão das similarida-
des verificadas na estrutura de 
capital das empresas; H2 – con-
sidera-se que a embarcação será 
f inanciada por armador local e 
construída em estaleiro brasileiro 
– ao admitir essa hipótese, as re-
ceitas e todos os gastos (exceto as 
despesas de juros e amortizações 
do financiamento) podem ser abs-
traídos, também o prazo de cons-
trução (que não necessariamente 
coincide com o período de carência 

Kz  e processo de alocação do ca-
pital ao projeto construtivo) pode 
ser considerado f ixo e exógeno 
ao modelo1; H3 – o armador pode 
submeter sua proposta a diferen-
tes estruturas de financiamento 
(Brasil, Japão, Coreia do Sul, China, 
EUA, Alemanha e Noruega), sempre 
respeitando as respectivas condi-
ções vigentes (ver SILVA, 2007) em 
cada país objeto de comparação; 
H4 – dado o preço P  da embarca-
ção, firmado entre armador e es-
taleiro, admite-se que apenas duas 
fontes de capital possam financiar 
o empreendimento: capital próprio 

KE  e  de terceiros ( )K KD P= θ
, por meio do financiamento – no 
caso Kθ  representa a participa-
ção do banco no empreendimento 
sendo a participação KE  residual 
( )K KE P P= −θ ; H5 – o custo do 
capital de terceiros K

Dr  ref lete a 
regra de fixação da taxa de juros 
empregada em cada estrutura de 
financiamento ( )Pr  bem como o 
risco país ( )Pr  e o cambial ( )er ; H6 
– ao ser empregado o custo médio 
ponderado de capital (WACC) na 
apuração da taxa de desconto do 
fluxo de caixa do empreendimen-
to, a taxa de desconto empregada 

WACCr  sofre influência da participa-
ção KD , dos diferenciais de custo 
sobre o capital de terceiros K

Dr  e 
dos fatores de risco nela embutidos 
( Ki , Pr  e er ), a depender da origem 
do financiamento. Essas hipóteses 
são particularmente importantes 
no modelo, pois, excetuadas as des-
pesas financeiras, os demais dados 

(fluxo de receitas, custos e demais 
despesas) não são relevantes para 
as análises subsequentes, poden-
do ser abstraídos do modelo. Este 
procedimento, além de fixar exclu-
sivamente nas diferenças oriundas 
do diferencial do custo financeiro 
( )K

tPMT  afasta o grau de subjeti-
vidade necessário à determinação 
do fluxo de caixa operacional, con-
tornando a escassez de informa-
ções necessárias para a estimação 
de receitas e demais itens do gasto 
operacional de um projeto. Outros 
estudos poderão incorporar tais 
elementos. Em suma, a modelagem 
parte dos seguintes pressupostos: 
considera uma operação de fi-
nanciamento de embarcação feita 
por uma empresa de transporte 
ou apoio marítimo brasileira, a 
ser construída em estaleiro brasi-
leiro que submete o projeto a dife-
rentes linhas de financiamento. O 
objetivo é verificar qual apresenta 
o menor custo financeiro quando 
apurado a valor presente. No pro-
cesso de simulação, o indicador 
definido abaixo informará qual a 
condição mais vantajosa por meio 
da distribuição do índice de atrati-
vidade ( ),B KIA .

3 Formulação do Modelo de Atra- 
 tividade (IAB,K) do Financia- 
 mento Local

Os principais métodos quantita-
tivos empregados na avaliação de 
investimentos, tanto do ponto de 
vista conceitual quanto do ponto 
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de vista prático, baseiam-se em projeções de fluxo de caixa (FDC) 
(DAMODARAN, 2004). Devido a sua complexidade intrínseca, isso 
é particularmente importante em projetos ligados ao mercado 
de transporte marítimo, tal como sugerido por Stopford (2005), 
Khalid (2005) e Alex (2005). A rigor, embora os conceitos e téc-
nicas em que se baseiam os modelos de avaliação sejam diferen-
tes, grande parte deles trabalha com pelo menos três variáveis 
essenciais: FDC, risco e tempo (DAMODARAN, 2004). Ao associar 
estes elementos, uma ferramenta comumente empregada é o Net 
Present Value de custos ( )CNPV . Seu uso é recomendado quando 
a tomada de decisão se baseia exclusivamente na avaliação do 
fluxo de despesas entre diferentes alternativas. De fato, uma das 
categorias de gastos de maior relevância em empreendimentos 
intensivos em capital, como operação de sistemas de transporte 
marítimo, são as despesas financeiras denominadas prestações 
( )C

tPMT . Para efeitos de comparação, essas agregam o valor de 
amortizações e juros. Ao se aplicar o correspondente fator de 
desconto WACCr  sobre as prestações, o 

( )1 1

Cn
t

C t
t WACC

PMTNPV
r=

=
+

∑  pode ser 
escrito como: 

 ( )1 1

Cn
t

C t
t WACC

PMTNPV
r=

=
+

∑

Sob este critério, o empreendimento mais atrativo é o que 
apresentar menor CNPV . O CNPV  é recomendado quando 
este foca sua atenção exclusivamente na estrutura de gas-
tos associada a um empreendimento. Assim, dados dois di-
ferentes modelos de financiamento, a determinação do K

CNPV  
de financiamento à construção naval do país K pode ser feita 
por meio da seguinte desigualdade:
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,  K Kz n+  e K

WACCr  

representam, respectivamente: o valor da prestação no instante 

t, formado por juros e amortização, deve 
ser obtido por meio do Sistema de Amor-
tização Constante (SAC), comumente em-
pregado no financiamento setorial (SILVA, 
2007); o fator de equalização de prazos 

ï i j jz n z nAC
+ +≥  por at iv idade cessante; os 

prazos de carência e amortização do país 
K [onde K = (Japão, Coreia do Sul, China, 
EUA, Alemanha ou Noruega)] e B (Brasil); 
taxa mínima de atratividade, apurada por 
meio do custo médio ponderado do capital 
(WACC) por meio do emprego do modelo de 
precificação de ativos de capital (CAPM) e 
respeitando o padrão de financiamento de 
cada país supracitado; por fim, o termo a  
ajusta os prazos, apurados anualmente, ao 
período de capitalização de cada sistema 
de financiamento. O mesmo se aplica em 
relação à apuração do B

CVPL . Um maior de-
talhamento desses elementos do modelo é 
apresentado por Silva (2007). 

Assim, para efeito de comparação das dife-
rentes estruturas de financiamento e dada 
a interpretação de CNPV , o indicador de 
atratividade do financiamento brasilei-
ro ,B KIA  constitui uma razão entre B

CNPV  
e K

CNPV . Assim, essa razão objeto das 
simulações apresentadas adiante, pode 
ser escrita por meio da seguinte desigual-
dade:

,

0 1 se o modelo de financiamento local for mais atrativo que o do país K

1 caso contrário

B
C
K

C

B K
B

C
K

C

NPV
NPV

IA
NPV
NPV

≤ ≤

=

>

Feita esta exposição sumária do modelo 
proposto, resta discutir os passos seguidos 

se o modelo de financiamen-
to local for mais atrativo que 
o do país K

 
caso contrário
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5 Resultados do Modelo

A partir dos procedimentos descritos 
acima, obteve-se 

 1,30685NAVb = . Esta 
magnitude conf irma as obser-
vações preliminares segundo as 
quais a carteira de ações das em-
presas de navegação (Nav) possui 
elevado risco ao ref let irem as 
características do setor. O termo 

Fr  foi estimado pelo retorno dos 
UST-10 para o ano de 2006 com 
dados diários. Seu retorno médio 
anual foi de 4,79% e o desvio pa-
drão de 0,24%. Já Mr  foi estimado 
tomando-se a variação do DJ para 
o ano de 2006. Nesse período, seu 
retorno foi de 15,2% a.a. Portan-
to, o retorno anual esperado da 
carteira de ações das companhias 
de navegação (Nav), admitida a hi-
pótese H1, pode ser escrito como: 
 18,3% . .Er a a=  Já as taxas de retor-
no sobre o capital de terceiros são 
descritas na Tabela 1.

para o cálculo empírico das variáveis aleatórias que alimentam o modelo 
proposto. 

4 Implementação do Modelo

A aplicação do modelo exigiu o cálculo de diversas taxas e das premissas 
assumidas em torno da introdução dos parâmetros de cada estrutura 
de financiamento na simulação (seções 2 e 3). Uma vez definida a forma 
de entrada das variáveis, o modelo foi aplicado. Sua execução se baseou 
na construção de seis tabelas que permitiram a aplicação de simulações 
de Monte Carlo de operações de financiamento a partir de informações 
empíricas obtidas junto a diversas bases de dados. A partir da aplicação 
das equações apresentadas no Quadro 1, cada par de tabelas foi cons-
truído para retornar os valores das séries de amortização e de juros a 
partir de cada estrutura de financiamento por meio do software Crystal 
Ball. A geração dos valores em cada par de planilhas deveria respeitar a 
sistemática de apuração das prestações adotada em cada país, conforme 
apresentado por Silva (2007). Nesse processo, foram utilizadas informa-
ções relacionadas ao percentual financiado ( )Kθ , período de carência 
( )Kz , prazo ( )Kn  e periodicidade de amortização ( )Ka , taxas praticadas 
( )Ki  etc., de cada país em cada par de planilhas. Em particular, as taxas de 
retorno sobre capital próprio ( )Er  e de terceiros ( )K

Dr  que alimentaram o 
modelo foram apuradas de acordo com metodologias específicas e aplica-
das sobre dados financeiros secundários provenientes do BACEN, OCDE, 
Unctad etc. (Quadro 1). Isso objetivou maior realismo ao modelo. 
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Vale lembrar que no intervalo con-
siderado a magnitude das taxas 
finais sofreu efeitos dos níveis de 
juros praticados e do risco país e 
cambial verificados entre os anos 
de 2002 e 2006. Por outro lado, a 
distribuição do IAB,K em cada caso 
é influenciada pelo período de ca-
rência, prazo e periodicidade de 

formação dos juros, participação 
do financiamento, entre outros ele-
mentos incorporados na execução 
das simulações a partir do modelo 
proposto. A frequência de vezes 
em que ,0 1B CHIIA≤ ≤  foi da ordem 
de 58%. Isso significa que, no pro-
cesso de simulação, em 5.103 a es-
trutura de financiamento nacional 

é mais atrativa que a chinesa. Além 
da menor média e dispersão de 

,0 1B CORIA≤ ≤ , o intervalo de variação 
do índice refletiu o diferencial de 
prazos das operações e o montante 
de participações do financiamento 
(80% contra até 90% no caso do 
Brasil). A frequência de vezes em 
que se verificou ,0 1B CORIA≤ ≤  foi 

Tabela 1 − Taxas de Juros Sobre Capital de Terceiros para Cada País

País (K) Período de 
carência 

(zK)

Prazo de 
amortização (nK)

Taxa de referência para o financiamento setorial 
(rJ)

Média Final da 
Taxa rK

D (*)
Desvio Padrão 
Final da Taxa 
rK

D (*)

IAB,K

Brasil (BRA) 4 anos 20 anos
Fixa entre (2,5%, 5,0%) + TJLP ou variação de 
cesta de moedas apurada trimestralmente (**)

11,8%a.a. 0,9% a.a. NA

China (CHI) 5 anos 15 anos
Fixa, baseada na CIRR, ou variável, se baseada 
na LIBOR, acrescida de uma taxa de cobertura 
apurada semestralmente (***)

9,7% a.a. 1,8% a.a. 58%

Coreia do Sul 
(COR)

5 anos 12 anos
Fixa, baseada na CIRR ou LIBOR + taxa de 
cobertura apurada anualmente

13,5% a.a. 2,0% a.a. 45%

Japão (JAP) 6 anos 14 anos Fixa em 3,5 a.a. (****) 12,5% a.a. 1,7% a.a. 67%

EUA (EUA) 5 25
Determinada no mercado privado, tendo como 
referência os custos dos papéis emitidos pelo 
Tesouro dos EUA apurados semestralmente 

10,4% a.a. 1,9% a.a. 35%

Noruega (NOR) 4 anos 12 anos CIRR Norueguesa apurada semestralmente 11,2% a.a. 1,9%a.a. 72%

Alemanha (ALE) 0,5 anos 17 anos
CIRR da data de fechamento do contrato da 
moeda de referência (US$ ou euro) apurada 
semestralmente

10,3% a.a. 1,6% a.a. 81%

Notas: (*)  Observe que as taxas nominais apresentadas estão abaixo das taxas pagas pelo índice Dow Jones (15,2%) e que a taxa de uma carteira 
de ativos de empresas de navegação é de 18,3% a.a.. Ao incorporar as normas da estrutura de financiamento e considerando o inter-
valo de variação descrito no Quadro 1, cada taxa final e nominal agrega todos os fatores que conformam a taxa em cada caso (taxa de 
referência, risco país, risco cambial etc.). Não se empregou técnicas de decaimento exponencial para tratamento das taxas, sendo que 
a magnitude dos valores reflete o movimento internacional de aumento dos juros verificado nos primeiros entre 2002 e 2006. Vale 
ainda ressaltar que as operações do BNDES para o setor definem que o custo financeiro será equivalente à Taxa de Juros de Longo 
Prazo - TJLP e/ou índice de variação da taxa de câmbio calculado com base nas cotações de venda do dólar dos EUA, divulgadas pelo 
Banco Central do Brasil. Nos cálculos foram feitas operações apenas com o uso da TJLP. Para maiores detalhes, ver site do BNDES.

(**) Nas simulações só considerou a TJPL. Devido à apreciação cambial verificada ao longo dos últimos anos, a variação cambial foi co-
mumente utilizada nas operações.

(***) Quando a política prevê duas taxas de referência foi tomada a média simples anual das taxas para compor a taxa final.
(****) A taxa final foi obtida somando a taxa de 3,5% a.a. com a CIRR do Japão.

Fonte: Elaborada pelos autores.
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da ordem de 45% – bem inferior ao 
,B CHIIA . Neste caso, o resultado so-

freu grande efeito da periodicidade 
de formação dos juros (trimestral 
no Brasil contra anual no caso da 
COR) e insipiente efeito em termos 
da magnitude das participações no fi-
nanciamento, uma vez que esta é igual 
nos dois casos. Os resultados da simu-
lação indicam que a frequência em 
que ,0 1BRA JAPIA≤ ≤  foi da ordem de 
67%. A periodicidade de formação 
de juros e o maior prazo de amorti-
zação brasileiro foi o fator que mais 
contribuiu para a baixa magnitude 
do índice. Esse efeito foi parcial-
mente suavizado pela maior parti-
cipação prevista pelo financiamen-
to nacional. A frequência de vezes 
em que ,0 1B EUAIA≤ ≤  foi da ordem 
de 35%. Esse fato refletiu:1 a menor 
magnitude da taxa de juros final 
do EUA e a maior participação na 
estrutura de financiamento local 
(90% contra 87,5%). A frequência 
de vezes em que ,0 1B NORIA≤ ≤  foi 
72,1. Essa refletiu a variabilidade 
provocada pela maior participação 
no financiamento na estrutura no-
rueguesa, que pode chegar a 100% 
do valor do contrato, além da maior 
dispersão da taxa norueguesa. Esse 
efeito também foi ligeiramente 
influenciado pelo maior prazo de 
amortização da estrutura de fi-
nanciamento nacional. Finalmente, 
a frequência em que se verificou 

,0 1B ALEIA≤ ≤  foi 81,2. Esse resul-
tado refletiu as semelhanças nos 
prazos de amortização e na mag-
nitude da participação do finan-
ciamento. Apesar disso, o menor 
período de carência (4 contra 0,5 

anos na Alemanha) contribuiu for-
temente para maior magnitude do 
índice.

6 Considerações Finais

Os resultados apresentados, embo-
ra preliminares e exigindo estudos 
mais aprofundados, permitem infe-
rir que a estrutura de financiamen-
to local figura entre as mais atrati-
vas do mundo. Por meio do modelo 
adotado foi possível constatar que, 
dados os juros subsidiados, os 
prazos das operações (carência 
e amortização) implicam efeitos 
pronunciados na atratividade do 
financiamento local. O mesmo se 
verifica em relação à participação 
do financiamento no empreendi-
mento. O baixo efeito dos fatores 
de risco (embutidos nas taxas de 
juros) nos resultados das simula-
ções reflete certos fenômenos eco-
nômicos e financeiros relacionados 
à desvalorização do dólar america-
no em relação ao real, redução do 
risco soberano e queda das taxas 
de juros internacionais e conver-
gência entre estas taxas. Em todas 
as simulações executadas consta-
tou-se que devido à forte deprecia-
ção verificada nas moedas o efeito 
das variações cambiais contribui 
muito pouco na magnitude dos 
índices de atratividade, tal como 
aqui formulado. Ante a redução do 
risco país o impacto dessa variável 
também foi reduzido. O mesmo se 
deu em relação às taxas de juros 
de longo prazo – introduzidas nas 
correspondentes estruturas como 

meio de captar spread de risco re-
lacionado às operações, conforme 
as hipóteses assumidas. Assim, o 
grau de atratividade da linha de 
financiamento local depende, além 
da estrutura de f inanciamento 
local em relação às práticas inter-
nacionais, da flutuação nos índices 
que regem a transferência de ati-
vos nos mercados internacionais 
de capital. Em momentos de crise 
na economia mundial, certamente 
este diferencial deve se reverter 
em maior atratividade do financia-
mento local. Fatores como o nível 
de reservas e a confiança do inves-
tidor, captadas pelas taxas de va-
riação no câmbio e pelo risco país, 
tendem a tornar perenes as vanta-
gens. Mesmo sendo mais atrativo, 
o financiamento setorial depende 
de certas análises. A rigor, a con-
tratação de recursos depende dos 
processos de avaliação de risco de 
crédito (credit scoring e credit risk), 
sofrendo ainda influências de fato-
res exógenos (barreiras à entrada 
à importação, exclusividade no uso 
do FMM para a construção em es-
taleiro nacional, distorções provo-
cadas pela majoração de custos in-
diretos, burocracia, velocidade nas 
contratações etc.). O adensamento 
das linhas de estudo discutidas no 
conjunto dos artigos permitirá de-
senvolver uma melhor percepção, 
em bases tecnicamente consisten-
tes, acerca da vantagem relativa da 
estrutura de financiamento à cons-
trução naval brasileira em relação 
a outros países construtores.
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Mercado Subterrâneo de Obras de Arte

Diva Benevides Pinho (*)

O Museu de Arte Moderna (MAM) 
de Paris, desde sua inauguração 
em 1961, abriga importantes e 
valiosas coleções de diferentes 
correntes de arte do século 20 – 
um patrimônio público de valor 
incalculável.

Em maio deste ano, o MAM foi alvo 
de sofisticada ação de ladrões 
que romperam o portão do 
edifício, quebraram uma das 
janelas e furtaram várias 
obras-primas, entre as quais 
“Le pigeon aux petits pois”, de 
Pablo Picasso, “La pastorale”, 
de Henri Matisse, “L’olivier 
près de l’Estaque”, de Georges 
Braque, “La femme à l’éventail”, 
de Amédeo Modigliani, e “Nature 
morte aux chandeliers”, de Fernand 
Léger. 

Uma avaria no sistema de vigilân-
cia do MAM, inclusive de algumas 
de suas câmeras, dificultou o tra-
balho dos três guardas de plan-
tão na noite do furto. Christophe 
Girard, vice-secretário de Cultura 
de Paris, informou que o sistema 
não estava em operação naquele 
momento e que apenas um crimi-
noso mascarado foi flagrado pelas 
câmeras. 

Como se sabe, a abundante obra de 
Picasso, exposta em museus de vá-
rios países, tem sido alvo de piratas 
da arte: nos últimos anos, somente 
na França, entre outros furtos de 
suas obras foram registrados os 
seguintes: em junho de 2009, um 
caderno de desenhos, avaliado em 
3 milhões de euros, que sumiu do 

Museu Picasso quando o prédio 
estava fechado para obras; em 
fevereiro de 2007, duas obras ava-
liadas em cerca de 50 milhões de 
euros desapareceram da casa pari-
siense de Diana Widmaier-Picasso, 
sua neta; Marina Picasso, outra 
neta do pintor, teve 15 quadros 
furtados de sua casa em Cannes, 
em 1989; em janeiro de 2004, uma 
natureza morta de Picasso foi fur-
tada do Museu Georges Pompidou, 
em Paris. O mais importante furto 
de obras de Picasso teria ocorrido 
na França, em 1976, quando desa-
pareceram 118 de suas obras que 
estavam no museu de Avignon. 

Em cidades de diferentes países 
também foram registrados desa-
parecimentos de obras de Picasso: 
cerca de quase 20 telas de uma ga-
leria de arte de Zurique, em 1994; 
em Londres (1997), sumiu a escul-
tura “Tête de Femme”, mais tarde 
recuperada; no Rio de Janeiro foi 
levado, em 2006, “O retrato de Su-

zanne Bloch”, e em São Paulo, em 
dezembro de 2007 e junho de 
2008, foram roubadas três 
obras de Picasso, depois en-
contradas pela polícia brasi-
leira. 

No caso do Brasil, há mui-
tos anos vem desaparecendo 
parte de seu patrimônio his-

tórico e artístico. Em pequenas 
igrejas no interior do País (Dia-
mantina, Ouro Preto, Salvador, 
Recife, Embu, Paranaguá, entre 
outras cidades brasileiras), con-
tinuam sumindo valiosas obras 
sacras, a maioria sem nenhuma do-
cumentação, foto ou especificação, 
o que impede qualquer tentativa de 
sua recuperação.

Há cerca de dez anos o governo 
brasileiro fez convênio com a In-
terpol (Organização Internacional 
de Polícia Criminal) e catalogou 
quase mil bens culturais, tais como 
quadros, esculturas, documentos e 

O “mercado subterrâneo” de arte furta-
da ou roubada movimenta muitos bilhões 

de dólares/ano porque conta com o envolvi-
mento simultâneo de marchands clandestinos, 
colecionadores inescrupulosos, receptadores, 
escroques, guerrilheiros, terroristas, policiais 

e funcionários alfandegários corruptos. 
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obras sacras. Segundo informação 
do IPHAN (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, do 
Ministério da Cultura), há dados 
e fotos de apenas um terço desses 
bens. Até agora, somente 35 foram 
recuperados.

Em comparação com a Itália, In-
glaterra, Estados Unidos, Espanha 
ou França, o acervo artístico do 
Brasil é pequeno, mas de excepcio-
nal atração para os piratas da arte 
devido à fragilidade de sua guarda. 
Na França, por exemplo, desde 
1975 existe um setor de forma-
ção de policiais especializados em 
crimes contra bens culturais, com 
cursos em escolas de belas-artes 
e acesso a banco de dados dos pa-
íses da União Europeia, inclusive 
consulta de listas de bens desapa-
recidos contendo foto, descrição 
da peça, valor estimado, nome da 
vítima e metodologia usada pelos 
bandidos. Daí, a França conseguir 
prender cerca de 60 ladrões de arte 
por ano e recuperar, em média, 
47% do material.

Nos Estados Unidos, alguns mu-
seus embutem identificadores ele-
trônicos em suas principais obras, 
para que possam ser localizadas 
em caso de furto ou roubo, e as 
obras de arte que desaparecem 
são catalogadas no National Stolen 
Art, com possibilidade de acesso 
pela polícia, instituições oficiais e 
marchands. 

Há também informações sobre as 
rotas preferidas pelos “piratas” 

de arte, sobretudo aquelas que 
ligam países-fontes-de arte a países-
-consumidores-prósperos. Assim, 
durante muito tempo a preferência 
era a rota Europa-das-artes para 
os EUA, com destaque para o eixo 
Itália-NY. Depois, no período do 
milagre econômico japonês, Tóquio 
tornou-se importante mercado 
mundial de arte e, então, passou a 
atrair ladrões.

No início do século 21, entretanto, 
a pirataria de arte globalizou-se, 
acompanhando o dinamismo da 
economia mundial e, então, os ro-
teiros atuais dos furtos e roubos de 
arte tendem a reproduzir a teia de 
comunicação das Web. 

Na realidade, atualmente os furtos 
e roubos aumentam e se sucedem 
até mesmo à luz do dia, e mostram 
excepcional técnica, planejamento 
e ousadia. No caso do furto de “O 
Grito”, pintura do norueguês Ed-
vard Munch (1863-1944), exposta 
na Galeria Nacional de Oslo, o furto 
ocorreu em pleno dia e os ladrões 
zombaram das autoridades deixan-
do a seguinte mensagem: “Obriga-
do pela falta de segurança”.

Sabe-se que outros sérios proble-
mas resultam da dificuldade de os 
museus e instituições culturais fa-
zerem seguro de suas obras porque 
o custo é exorbitante: um acervo de 
US$ 1 bilhão, por exemplo, pagaria 
cerca de 10 milhões por ano. Daí, a 
preferência por investimentos em 
vigilância humana (como ronda 
dentro e fora do prédio) e em tec-

nologia avançada para detectar e 
documentar a movimentação inter-
na e externa de museus. 

Aliás, comenta-se que, na pátria 
do seguro, a Família Real britânica 
não faz seguro de seus palácios 
devido ao alto custo das apólices 
– e, como se sabe, um deles foi par-
cialmente incendiado há poucos 
anos. De modo geral, monumentos, 
palácios e museus não têm cober-
tura de abrangência irrestrita, e 
nem mesmo apólices para riscos 
específicos.

Di f ic i lmente a direção de um 
museu, ainda que seja um museu-
-estrela, que recebe milhões de vi-
sitantes por ano, seguraria a totali-
dade do acervo contra riscos como 
danificações, incêndio, inundação, 
furto ou roubo. É mais provável 
que tenha preferido segurar ape-
nas as obras mais famosas e dei-
xar financeiramente desprotegida 
grande parte do acervo.

É difícil também conhecer as po-
líticas de minimização de custos 
dos riscos adotadas por um de-
terminado museu porque elas não 
são divulgadas, entre outros moti-
vos, por razões de segurança, por 
exigência da seguradora ou para 
manter sigilo sobre as tecnologias 
utilizadas. 

Na França, as críticas à seguran-
ça das instituições museológi-
cas aumentaram em outubro de 
2007, diante da vulnerabilidade 
do Museu d’Orsay, um dos mais 
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movimentados de Paris: de madrugada, apesar do 
sofisticado aparato de segurança (alarmes, grades, 
vidros blindados, 200 vigilantes e alta tecnologia para 
detectar a movimentação no interior e no exterior do 
prédio), a tela “Le Pont d’Argenteuil”, pintada por Monet 
em 1874, foi perfurada por vândalos. 

Em síntese: continua em ascensão o lucrativo “mer-
cado subterrâneo”, “negro” ou “paralelo” de obras de 
arte e, se aparece em terceiro lugar depois do contra-
bando de armas e do narcotráfico, é porque significa 
um “meio” muito usado pelos contrabandistas para 
conseguir recursos necessários à caríssima aquisição 
de suas “mercadorias”; as obras de arte furtadas são 
dificilmente recuperadas e, quando o são, é frequente 
estarem muito danificadas.

Costuma-se repetir que os ladrões ocasionais são pre-
sos enquanto os ladrões profissionais desfrutam em 
liberdade a “riqueza” ilegalmente conseguida. 

 
 
 

(*) Professora Emérita da FEA-USP, economista e advogada. (E-mail: 
dbpinho@uol.com.br).
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Economia da Cultura e Consumo Cultural (Parte 2)

Julio Lucchesi Moraes (*) 
José Alessandro Martini Sampaio (**)

1 Introdução

O presente artigo dá continuidade 
às discussões sobre os limites e 
potencialidades das pesquisas no 
subcampo da Economia da Cultu-
ra em seus diálogos com textos e 
autores de outras áreas das Ciên-
cias Humanas. Pretendemos aqui 
retomar a discussão a respeito do 
consumo cultural iniciada em arti-
go passado. Nossa argumentação, 
até o momento, centrou-se nas 
abordagens tidas como mais afins 
ao mainstream ortodoxo. Em tal 
recorte, vimos leituras que posicio-
navam o consumo cultural numa 
chave de restrita “ativação funcio-
nal”, desempenhando – do ponto 
de vista epistemológico – um papel 
sobremaneira “passivo”.

Existem autores, contudo, que de-
fendem a importância do consumo 
cultural para além de uma fruição 
que objetiva o lazer ou a ostenta-
ção. Para esses autores, tal con-
sumo desempenharia um papel 
fundamental para a constituição 
e transformação da ordem social. 
O objetivo do presente artigo é o 
de apresentar as linhas mestras 
da interpretação de autores de 
diferentes correntes interpretati-
vas, Theodor Adorno e Jean Bau-
drillard, aproximando-os em suas 

leituras sobre o consumo cultural e 
a dominação.

2 Indústria Cultural e Recepção  
 Regressiva 

Já nos detivemos em artigo anterior 
sobre a importância dos escritos 
do filósofo alemão Theodor Ador-
no para o campo das pesquisas de 
Economia da Cultura. Vimos tam-
bém que o termo Indústria Cultural, 
talhado por ele e Max Horkheimer 
na obra Dialética do Esclarecimento, 
de 1947, não pode ser isolado de 
outros fenômenos histórico-sociais 
da contemporaneidade (MORAES, 
2009, p.26). Disso decorre que a 
compreensão do fenômeno da In-
dústria Cultural e de seus muitos 
desdobramentos, sociais e propria-
mente filosóficos, bem como de seu 
caráter de dominação só pode ser 
feita dentro de um quadro de maior 
amplitude analítica, conjugando 
análises econômicas, psicológicas 
e estéticas. O caso do consumo 
cultural é particularmente sinto-
mático nesse sentido. Tratemos de 
entender por quê.

Nosso ponto de entrada é pelo con-
ceito de recepção regressiva traba-
lhado por Adorno em um artigo de 
1938. Em linhas gerais, propunha 

Adorno a existência um padrão de 
“declínio do apuro do gosto musi-
cal”1, decorrência do processo de 
massificação e padronização de 
músicas e canções produzidas em 
escala industrial. A padronização 
cultural pode ser entendida como 
um processo de verdadeira simplifi-
cação estética, com a eliminação de 
elementos melódicos e harmônicos 
de maior complexidade em detri-
mento de informações sonoras de 
fácil apreensão (COOK, 1996, p.41).

Acontece que a recorrência dessas 
simplificações acaba “viciando” o 
ouvido às fórmulas mais básicas e 
triviais, incapacitando os ouvintes 
para a fruição e compreensão de 
padrões mais complexos, tornan-
do-os consumidores passivos e 
acríticos ou, se formos nos valer da 
terminologia marxiana, reificando-
-os.2 Em oposição a essa recepção 
padronizada, massificada e regres-
siva opor-se-ia uma fruição indivi-
dual, atenta e sobretudo crítica.

 A implicação analítica desse pa-
drão regressivo da audição é que 
num quadro de produção cultural 
industrializada categorias como 
“sujeito”, “ individualidade” ou 
“gosto” são solapadas pela impo-
sição de padrões estéticos simpli-
ficados. Fica claro, por tal razão, 
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o descrédito de Adorno à clássica 
oposição entre oferta e demanda 
de bens culturais, posição sinteti-
zada na célebre passagem da Dia-
lética do Esclarecimento, quando 
o filósofo afirma que no contexto 
da produção cultural massificada 
é preciso “satisfazer-se com as op-
ções de um cardápio”.

3 Cultura como Afirmação da  
 Dominação: Baudrillard

Também para Jean Baudrillard a 
produção cultural está intimamente 
ligada ao universo da dominação. 
Se, para Adorno, a relação entre 
consumo cultural e dominação é 
mediada pela categoria da recep-
ção regressiva, o enquadramento 
de Baudrillard ocorrerá dentro 
da assim denominada economia 
política do signo. Baudrillard nos 
remete ao universo do signo, isto 
é, a um “espaço autônomo de sig-
nificações” (1995, p.56). Trata-se 
de afirmar que a produção cultural 
justifica-se dentro da própria lógica 
de dominação do sistema que gera 
instrumentais de comunicação – os 
signos – para que se expresse essa 
dominação. O teórico francês nunca 
chegou a elaborar uma teoria espe-
cífica sobre a fruição dos bens cul-
turais, mas podemos empreender 
uma aproximação valendo-nos de 
suas considerações sobre as especi-
ficidades desse tipo de consumo, a 
partir das obras de arte.

Baudrillard propõe uma teoria 
do consumo e das necessidades. 

Em tal proposta, o consumo de-
sempenharia uma função social 
de obtenção de prestígio e distri-
buição hierárquica, não provendo 
da necessidade vital, mas sim de 
“constrangimento cultural” (ibi-
dem, p.10). A questão das necessi-
dades em Baudrillard é bastante 
polêmica. Segundo o autor, não há 
algo como as necessidades de uma 
pessoa, existindo apenas a necessi-
dade do modo de produção de criar 
necessidades nos indivíduos para 
fazer a máquina do consumo girar. 
Em todas as sociedades, segundo 
Baudrillard, o que é determinado 
primordialmente seria o exceden-
te, “a parte de Deus, a parte do sa-
crifício, o gasto sumptuário, o lucro 
econômico.” (ibidem, p.71).

Para o autor, a cultura se pres-
ta, muitas vezes, a esse consumo 
ostentatório, no qual as pessoas 
adquirem alguma bagagem cul-
tural com a finalidade de revertê-
-la em um atributo social, como 
parte do patrimônio do grupo de 
pertencimento. Sob esse aspecto, 
sua conclusão assemelha-se à de 
Pierre Bourdieu – autor analisado 
em artigos anteriores. A razão da 
ostentação, contudo, é qualitati-
vamente diversa entre os autores. 
Para Bourdieu, o consumo cultural 
serve como legitimação do domí-
nio. Baudrillard, ao contrário, afir-
ma que não há necessidade dessa 
legitimação, ocorrendo, em seu 
lugar, uma apropriação dos signos 
da dominação através do consumo 
cultural: trata-se, assim, da afir-

mação da dominação e não sua 
justificação.

Esse caráter de afirmação social é 
fundamental para que possamos 
compreender, do ponto de vista 
teórico, a fruição de bens cultu-
rais. Tal como outros objetos de 
consumo, eles só têm sentido em 
contextos lógicos específicos, isto 
é, quando da existência de códigos 
que permitam a fruição individu-
al e sua demonstração para uma 
coletividade. Pertencem, para Bau-
drillard, à lógica do signo e da dife-
rença. Isso implica, dentro de sua 
chave teórica, que as necessidades 
são sempre socialmente constru-
ídas e impostas aos indivíduos 
pela herança e pela coerção social. 
Dessa forma, todos os objetos se 
transformam em signos, o objeto-
-signo. A prática cultural possuiria 
um caráter aristocrático, em que o 
consumo serviria para a obtenção 
de um reconhecimento por parte 
da comunidade de privilegiados do 
grupo dominante e esse reconhe-
cimento serviria como atestado do 
seu poder de dominação. 

4 Conclusão

Vimos neste artigo visões sobre a 
função do consumo cultural que 
se afastam das abordagens mais 
afeitas ao mainstream ortodoxo. As 
abordagens dos autores apresen-
tados seguem um caráter diverso 
para a função do bem cultural. 
Sob esse prisma, a ativação funcio-
nal da noção de consumo cultural 
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dá-se num esquema ativo, porém altamente “negati-
vo”. Mais especificamente, nossa conexão deu-se por 
via da ligação teórica estabelecida por dois autores 
distintos – Theodor Adorno e Jean Baudrillard – entre 
consumo cultural e a noção de dominação. 

No próximo artigo da série, pretendemos demons-
trar outras posições teóricas que, apesar de também 
recusarem a passividade funcional do mainstream 
ortodoxo, conseguem apontar saídas para a ativação 
funcional do consumo cultural por um viés positivo. 
Em lugar da dominação, veremos o alinhamento das 
pesquisas em Economia da Cultura com projetos 
emancipatórios, com políticas de inserção e redistri-
buição social e, por fim, com noções de desenvolvi-
mento sustentável.
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Microcrédito no Brasil: Capital, Trabalho e o Ambiente

Vagner Alves (*)

1 A Questão do Crédito e seus  
 Desdobramentos no Brasil

O Brasil é simultaneamente um 
país que apresenta uma oferta de 
crédito reduzido e socialmente 
concentrado e uma desigualdade 
de renda elevada. Ambos os fatores 
se constituem em restrição para o 
crescimento econômico e geração 
de riquezas nas famílias. Concomi-
tantemente, representam proble-
mas que dizem respeito à equidade 
das oportunidades da população 
brasileira no que tange à formação 
de capital físico e de desenvolvi-
mento humano. Sobrepostos, estes 
fatores colocam o estudo sobre 
finanças no âmbito do estudo do 
desenvolvimento regional, no qual 
a pesquisa sobre microfinanças é 
tanto de grande relevância quanto 
pouco explorada. 

O papel que o segmento de mi-
crocrédito desempenha pode ser 
compreendido quando se entende 
algumas peculiaridades do siste-
ma de crédito. Por um lado, estão 
os problemas reais de oferta de 
garantias que se requer para ope-
ração de difícil obtenção por parte 
dos menos favorecidos economi-
camente. Por outro lado, estão as 
restrições teóricas internas à teo-
ria padrão.  Estes fatos podem ser 

analisados mais de perto quando 
se toma o referencial do equilíbrio 
geral como exemplo de partida 
no qual o alcance do equilíbrio de 
mercado concorrencial necessita 
que a oferta se iguale à demanda 
e que os mecanismos de preços 
sejam os responsáveis pelo equi-
líbrio. Neste cenário, uma vez que 
os mecanismos de preços exerçam 
seus papéis, não haverá excesso 
de demanda ou oferta. Stiglitz e 
Weiss (1981), contudo, observam 
que essa lógica não se aplica indis-
criminadamente e que o mercado 
de crédito em equilíbrio carac-
teriza-se pelo racionamento. Por 
isto, estes autores propõem que a 
existência de informações imper-
feitas e que os elevados custos de 
transação no mercado de crédito 
impõem restrições de liquidez que 
afetam as decisões de consumo e 
investimento. 

Como observado por Braga e To-
neto Jr. (2000), o crédito difere das 
demais mercadorias pois, para o 
vendedor, ou o emprestador, seu 
lucro depende não apenas do preço 
cobrado, a taxa de juros, mas tam-
bém da devolução da soma inicial 
emprestada. Do lado do tomador, 
sua capacidade de pagar o emprés-
timo depende do projeto finan-
ciado com o empréstimo e de sua 

disposição a pagar. Nesse contex-
to, a assimetria de informação no 
mercado de crédito, semelhante 
ao mercado de “limões” de Akerlof 
(1970), tomador e credor não pos-
suem o mesmo grau de informa-
ções sobre a transação. O devedor 
tem melhores condições de avaliar 
o risco envolvido no projeto finan-
ciado (viabilidade econômica) e 
suas reais intenções de condução 
do empreendimento e capacida-
de de pagamento do empréstimo 
(monitoramento do projeto). As 
conseqüências dessas assimetrias 
de informação constituem-se no 
argumento da seleção adversa e o 
risco moral no mercado de crédito. 
A seleção adversa refere-se a uma 
situação na qual um dos lados da 
transação não pode observar as 
ações do outro; é o chamado pro-
blema da ação oculta. O risco moral 
refere-se à impossibilidade de uma 
das partes de verificar a qualidade 
dos bens transacionados – este 
problema é conhecido como o pro-
blema da informação oculta. Esses 
problemas, tomados em conjunto, 
levam a um estado de racionamen-
to no mercado de crédito.

No contexto dos tomadores sem 
garantia, em sua maioria infor-
mais, e com baixo poder aquisitivo, 
o microcrédito se constitui numa 
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tecnologia específica para tratar 
destes problemas de assimetria e 
racionamento. Barone et al. defi-
nem microcrédito como sendo 

a concessão de empréstimos de 
baixo valor a pequenos empreendi-
mentos informais e microempresas 
sem acesso ao sistema financeiro 
tradicional, principalmente por 
não oferecer garantias reais. É 
um crédito destinado à produção1  
(capital de giro e investimento) e é 
concedido com o uso de metodolo-
gia específica. (2002, p. 14)

O Banco Central do Brasil, órgão 
regulador do sistema financeiro 
brasileiro, conceitua as microfinan-
ças como “prestação de serviços 
financeiros adequados e susten-
táveis para a população de baixa 
renda, tradicionalmente excluída 
do sistema financeiro tradicional, 
com a utilização de produtos, pro-
cessos e gestão diferenciados”. Em 
síntese, as microfinanças compre-
endem um conjunto de serviços fi-
nanceiros (poupança, créditos e se-
guros), prestados por instituições 
financeiras ou não, para indivíduos 
de baixa renda e microempresas 
(formais e informais) excluídas (ou 
com acesso restrito) do sistema 
financeiro tradicional.

Apesar da importância teórica e 
efetiva que o microcrédito vem 
desempenhando no Brasil, os es-
tudos ainda são exíguos, sobre-
tudo quando se pretende ler algo 
centralizado em dados e não ape-

nas uma abordagem normativa ou 
discursiva. Este trabalho procura 
abrir uma pequena porta nesta di-
mensão ao consolidar alguns dados 
sobre produtividade nas institui-
ções de microcrédito do Nordeste 
– onde a experiência tem sido mais 
profícua e estudada – vista a partir 
de diferenciais advindos dos con-
textos onde estão inseridas. A con-
sideração dos ambientes ou con-
textos não tem sido correntemente 
abarcada pelos métodos mais co-
nhecidos de abordagem empírica 
como DEA, fronteira estocástica e 
derivações da função de produção 
em termos de translog. Por outro 
lado, a abordagem multinível aqui 
utilizada, mesmo em seu modelo 
nulo, pode revelar o potencial de 
correlação que há entre o padrão 
de performances das instituições 
de microcrédito, por um lado, e o 
nível ou ambiente em que estas 
estão inseridas ou agregadas. Isto 
propicia que se abra um universo 
de captação das externalidades 
ainda não explorado neste campo 
de estudos.

2 Base de Dados e Síntese Me- 
 todológica

Este trabalho sintetiza parte de 
um estudo que procura iniciar uma 
série de avaliações sobre o papel 
desempenhado pelo contexto das 
condições de oferta no que diz 
respeito aos resultados obtidos 
pelas instituições de microcrédito 
em termos de produto e produ-
tividade. O interesse particular 

deste escrito é o de saber se fatores 
ambientais – isto é, aqueles fatores 
que são externos às variáveis ca-
pital e trabalho – estariam sendo 
relevantes no que diz respeito à 
explicação da variabilidade ou dife-
renças encontradas para o produto 
anual apresentado pelas institui-
ções financeiras observadas.

A fonte de dados é a Pesquisa Cen-
sitária e Georreferenciada sobre 
Microfinanças no Brasil iniciada no 
ano de 2005 pelo SEBRAE e que 
fornece informações do período 
de 2004 a 2006.  Nesta pesquisa 
constam dados sobre o número de 
agências, de agentes, de emprega-
dos, a carteira ativa em termos de 
clientes e valores em reais, patri-
mônio, taxa de juros e de abertura, 
índice de endividamento e DEBIT 
– estes dois últimos com uma por-
ção considerável de missing values. 
Fora as tabelas, o SEBRAE fornece 
relatórios nos quais se pode as-
sociar o nome da entidade ao seu 
tipo jurídico e ainda identificar a 
localização da sede das entidades, 
início das atividades da entidade 
e início das operações de crédi-
to – na maior parte das vezes não 
coincidentes – entre outras infor-
mações que cobrem parte do uni-
verso. Erros e omissões foram par-
cialmente dirimidos e corrigidos 
mediante informações prestadas 
pelas instituições.

Variáveis derivadas e variáveis 
fatoriais. A partir deste conjun-
to de dados, este estudo gerou 
algumas variáveis a partir de lo-
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garitmos, combinações e transfor-
mações funcionais. Para a incor-
poração de um conjunto maior de 
informações que não redundasse 
em problemas de ponderação arbi-
trária ou de endogeneidade na esti-
mação, usou-se a análise fatorial na 
construção de variáveis represen-
tativas tanto das características 
intrínsecas das instituições finan-
ceiras, como os fatores Capital, 
Trabalho e Recursos de Terceiros, 
quanto variáveis latentes que sin-
tetizam características do ambien-
te. Estas últimas são as variáveis 
Desenvolvimento Local, Dimensão-
-Densidade (indicando os aspectos 
populacionais relacionados com 
os ambientes onde atuam as insti-
tuições de microcrédito orientado 
– IMPO), Precariedade e Desigual-
dade. Como os fatores derivados da 
construção da análise fatorial são 
linearmente independentes, gran-
de parte dos problemas típicos de 
endogeneidade na estimação estão 
superados. 

Após estes procedimentos, pro-
curou-se decompor a variância 
em dois níveis: o nível das insti-
tuições onde estão presentes as 
construções para capital, trabalho 
e recursos de terceiros e o nível 
do ambiente. As decomposições da 
variância foram feitas por estima-
ções através dos modelos nulos do 
hierarchical linear models, HLM, 
rodados no HLM e STATA.  Estes 
modelos são comuns em estudos 
ecológicos quando se quer associar 
um comportamento de seres vivos 
aos seus ambientes, evitando-se 

assim o que é conhecido como fa-
lácia ecológica, em que ações são 
atribuídas aos indivíduos quando 
de fato dizem respeito ao ambiente 
no qual estão inseridos estes agen-
tes. A formação básica destes mo-
delos tem a seguinte especificação:

Modelo de Componente de Va-
riância

Modelo Nulo
Y = β0j + eij         Equação do Nível 1
β0j = α00 + u0j      Equação do Nível 2
eij ~ NID(0, σ2e)

u0j ~ NID (0, σ2uo)

Como se pode ver, neste modelo, 
dois níveis hierárquicos estão as-
sociados entre si e a uma distri-
buição teórica de seus respectivos 
resíduos. Observe-se que o índice 
j se encontra tanto no nível dos 
indivíduos ou entidades quanto no 
agregado. Desta forma, os proble-
mas de correlação são expurgados 
dos agentes que estão sob o mesmo 
padrão de comportamento que 
é determinado pelo ambiente ou 
agrupamento onde estão inseridos. 
O modelo estabelece uma média, 
βoj, que serve de referência deste 
ambiente ou agrupamento e é o 
ponto de partida de decomposição 
em níveis hierárquicos da varia-
bilidade apresentada pelos dados: 
quanto maior a variância atribuída 
ao nível agregador, mais se justifi-
ca investigar seus determinantes. 
Por fim, uma distribuição (não ne-
cessariamente a normal) amarra 
o modelo permitindo que se faça 

inferência. Deve-se esperar que a 
implementação de variáveis no pri-
meiro nível amplie a explicação do 
modelo e, portanto, diminua a va-
riância do resíduo. Quanto menos a 
inserção de uma variável diminui a 
variância, menos ela importa como 
fator explicativo. O mesmo deve-se 
dizer para o modelo completo sem 
interações descrito a seguir: 

Modelo com Preditores dos Con-
textos
Y = β0j + βi Xij + eij       Equação do Nível 1
β0j = α0i + αZj + u0j       Equação do Nível 2
eij ~ NID(0, σ2e)

u0j ~ NID (0, σ2uo)

Neste escrito sintético, os resulta-
dos estão focados principalmente 
na síntese dos modelos nulos e na 
observação de variáveis constru-
ídas por meio de análise fatorial 
formando o campo X e Z definido 
no último modelo. 

3 Resultados: o Desempenho das  
 Instituições Segundo o Ambi- 
 ente de Inserção

Com a abordagem apresentada 
na seção anterior, uma série de 
aspectos a respeito da oferta de 
microcrédito pode ser revelada. 
Em particular, é possível identi-
ficar os fatores que determinam 
os diferentes desempenhos das 
instituições financeiras diante de 
uma clientela com forte presença 
de microempresas, trabalhadores 
autônomos e atividades informais. 
A tabela a seguir expõe um modelo 
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de produção de clientes ativos para 
fatores intrínsecos às instituições 
de microcrédito. Esta função de pro-
dução está contextualizada a partir 
da introdução de informações do 
ambiente social onde as entidades de 
microfinanças estão inseridas. 

Pode-se observar que a estimação 
exposta na tabela passa a contar 
com uma variável de capital que 
incorpora não só os aspectos físicos 
(como o caso da contagem do núme-
ro de agências disponibilizada pelo 
Censo como proxy para Capital) que 
seriam mais típicos das funções de 
produção originais como adiciona 
componentes intangíveis − como é 
o caso do indicador contábil patri-
mônio líquido, o indicador  tempo 
de funcionamento e o indicador de 
tempo de operação em microcrédito 
dando um peso não arbitrário para 
estes componentes. Não obstante 
esta construção para a variável Ca-
pital, a variável Trabalho se mostra 
a mais relevante entre os fatores 
descritos como próprios das insti-
tuições. Ao mesmo tempo em que 
esta variável sugere a importância 
do trabalho neste segmento finan-
ceiro no qual a diminuição da assi-
metria e a geração de confiança são 
fundamentais, fatos que dependem 
da ação humana direta, esta signi-
ficância estatística deve-se também 
ao fato de os registros do número 
de trabalhadores e empregados pre-
sentes no Censo serem mais precisos 
quando comparados aos registros 
usados para representar o fator 
capital. Este indicador pode ser me-

lhorado com uma informação sobre horas trabalhadas que, no entanto, 
é classicamente difícil de se obter.

Modelo Multinível para Clientes Ativos de Microcrédito no Nordeste e 
Variáveis Fatoriais para Estados e Instituições

Modelo Nulo Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Grande Média 3852,76* 2115,43* 1840,32 1987,14

Fatores da Instituição

Trabalho 514,12* 416,12* 404,07

Capital 242,55** 213,12** 203,12**

Recursos 3os 312,34** 288,04

Fatores Contextuais

Desenvolvimento Local 42,15*

Dimensão-Densidade -3,3*

Precariedade -86,02**

Desigualdade 9,31**

Componente da Variância 32,17* 14,03* 11,57* 8,16*

Variância Explicada 42% 48% 61%

Este modelo capta, ainda, parte da variabilidade que seria atribuída aos 
chamados fatores de produção, fazendo com que estes não superesti-
mem suas importâncias no processo de produção. Pode-se observar que 
a inserção de variáveis faz com que a magnitude dos coeficientes esti-
mados para capital e trabalho seja progressivamente reduzida à medida 
que cada uma das variáveis ambientais adicionais é acrescentada à esti-
mação. Ao mesmo tempo, tornam as estimações mais precisas, uma vez 
que captam ou ‘retiram’ parte do efeito que seria atribuído aos fatores 
tradicionais – fato notado pelo aumento da variância explicada. 

O efeito dos aspectos do segundo nível nestas estimações deve ser des-
tacado. A primeira variável é composta pelos indicadores de desenvolvi-
mento e de acessibilidade financeira – medida em termos de números de 
bancos e proporção de habitantes por banco – dos Estados e municípios-
-sede das instituições de microfinanças; estes são relevantes e positi-
vamente relacionados. Com isto, não se pode inferir que o microcrédito 
seja um fenômeno das regiões menos desenvolvidas. Este fato é corrobo-
rado pelo efeito da variável que se segue, que diz respeito aos aspectos 
populacionais: o sinal negativo da variável Dimensão-densidade deve-se 
ao fato de o microcrédito estar partindo de cidades médias em direção 
às maiores cidades, isto é, aqueles municípios com contingentes popula-
cionais e densidades populacionais mais elevados. Desta forma, o sinal 
negativo não deve ser interpretado como maior efetividade do microcré-
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dito nas pequenas localidades com 
baixa densidade populacional. 

O fato de usar cumunalidades li-
nearmente independentes permite 
que se introduzam variáveis sobre 
a precariedade e desigualdade 
sem que estas sejam um problema 
agudo de causalidade simultânea 
da estimação. Uma vez que se saiba 
que variável Precariedade dá um 
maior peso para o índice de infor-
malidade e número de domicílios 
pobres e se possa verificar na ta-
bela que esta se apresentou como 
marginalmente signif icativa, o 
seu sinal traz uma informação que 
deve ser destacada: o microcrédito 
no Brasil não é um fenômeno rural, 
não se dá onde o risco social é de-
masiadamente elevado ou onde as 
condições de moradias são muito 
precárias. Além disso, cresce à me-
dida que se transita para ambien-
tes com níveis de formalidade mais 
elevados, sugerindo que a interface 
com a atividade formal é um com-
bustível relevante para os nano e 
micronegócios. 

Por fim, a matriz de correlação 
utilizada nos procedimentos tí-
picos de definição de fatores que 
resultaram na escolha das quatro 
variáveis latentes que formam o 
conjunto dos Fatores Contextuais 
expostos na tabela desta seção 
mostrou que os índices de desi-
gualdade possuem um efeito dúbio 
quando correlacionados com as va-
riáveis representativas da popula-
ção, dos indicadores acessibilidade 
financeira e de desenvolvimento. 

O índice de Gini para renda, por 
exemplo, correlaciona-se negativa-
mente com o IDH enquanto o índice 
de Theil perfaz uma direção opos-
ta. Ao mesmo tempo, a desigualda-
de não é maior onde há maior in-
formalidade ou domicílios pobres: 
as cidades de médio e grande porte 
- que abrigam as sedes das insti-
tuições de microcrédito abordadas 
neste estudo - apresentam melhor 
IDH e mais desigualdade que cida-
des muito pequenas. Este motivo 
levou a uma separação de carga 
fatorial entre os indicadores de 
desigualdade em relação ao que se 
chamou aqui de precariedade. Não 
obstante e talvez por isto mesmo, o 
impacto deste construto foi redu-
zido e marginalmente significativo.

Em seu conjunto, a utilização de 
fatores compostos nesta seção 
permitiu que fosse agregada mais 
informação nos procedimentos 
econométricos, possibilitando in-
corporar a informação referente 
ao número de empregados e nú-
mero de agentes das instituições 
de microcrédito no fator traba-
lho estimado nos modelos desta 
seção como uma entidade única. 
Ao mesmo tempo, propiciou que a 
variável capital não fosse represen-
tada apenas pelo número de agên-
cias de microcrédito, o que seria 
uma proxy fraca para esta variável.  
A agregação de variáveis nestes 
fatores de primeiro nível, o nível 
das instituições, juntamente com a 
agregação de informações nos fato-
res do segundo nível – o nível dos 
aspectos socioeconômicos dos Es-

tados – que propiciaram a criação 
de variáveis latentes linearmente 
independentes, permitiu simulta-
neamente que não se abrisse mão 
de informação, não se optasse por 
uma ponderação arbitrária para 
a constituição de cada variável e 
que se diminuíssem os riscos de 
endogeneidade nas estimações. 
Ao mesmo tempo, trouxe à tona de 
uma forma objetiva, isto é, baseada 
em dados, aspectos relevantes do 
universo das IMPO nordestinas que 
de outra forma seriam exploradas 
e estimadas mais precariamente.

4 Uma Síntese Sobre os Resulta- 
 dos do Estudo

A primeira constatação da aborda-
gem empírica do estudo realizado 
– para o qual este escrito é um des-
taque parcial dos resultados que 
dizem respeito à produção, pro-
dutividade e seus fatores – é que 
o ambiente importa: quase um 
terço da diferença do produto deve 
ser atribuído ao ambiente onde as 
instituições de microcrédito atuam 
e não às suas características pró-
prias. Uma abordagem centrada 
numa decomposição de fatores 
intrínsecos não captaria este fato 
que também não pode ser identifi-
cado em abordagens de agregação 
que caracterizam o “ambiente” por 
meio de médias dos indivíduos ou 
entidades associadas a um deter-
minado espaço.

A abordagem empírica utilizada 
neste estudo mostrou que o mi-
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crocrédito no Brasil é mais ativo em localidades onde 
há maior presença da rede bancária convencional, 
mostrando que não é a ausência de serviços finan-
ceiros tradicionais que abre espaço para estas opera-
ções e sim oportunidades não captadas pelo sistema 
financeiro no país. Adicionalmente, não se trata de 
um fenômeno rural, não se dá onde o risco social é 
demasiadamente elevado ou onde as condições de 
moradias são as mais precárias da pirâmide. Esta 
pesquisa também aponta para o fato de as operações 
microcrédito no nordeste brasileiro crescerem à 
medida que se transita em ambientes com níveis de 
formalidade mais elevados, sugerindo que a interface 
com a atividade formal é um relevante propiciador 
de atividades para os nano e micronegócios, mesmo 
quando estes são informais em sua esmagadora 
maioria. Esta evidência põe a relação informal-for-
mal num plano de destaque para análise, uma vez 
que é pacífico que os demandantes de crédito neste 
segmento, conforme se pode ver com o pareamento 
apresentado pelo ECINF, advêm de atividades predo-
minantemente informais.

Este artigo procurou mostrar como o instrumental da 
estimação multinível e de análise fatorial pode ser útil 
em revelar a importância do ambiente no desempenho 
de entidades econômicas como as instituições de mi-
crocrédito ao mesmo tempo em que sintetiza alguns 
resultados que parecem ser promissores para a inves-
tigação futura neste campo de estudos financeiros. 
Em ambos os casos há ainda um amplo conjunto de 
aspectos a ser explorado.
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