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Vera Martins da Silva faz um balanço das Contas Trimestrais de 2013 
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Política Monetária

Roberto Luis Troster (*)

Assombra a todos que, apesar da 
sofisticação do sistema financeiro 
no Brasil, o desempenho na oferta 
de financiamentos seja tão baixo e, 
o que é mais grave, mostra sinais 
de esgotamento.

O País assiste a uma involução do 
crédito com inadimplência elevada 
e, simultaneamente, bancos sóli-
dos com capacidade ociosa para 
emprestar. O potencial de uma 
contribuição poderosa existe, mas 
é desprezado. O mais grave é a pas-
maceira quanto ao problema.

No ano passado, a relação crédi-
to/PIB, para os bancos privados 
nacionais e estrangeiros, caiu. A 
queda só não foi maior porque a 
atividade econômica subiu pouco. 

O que poderia ser um motor para 
o crescimento do País está virando 
uma âncora.

A “Cruzada do crédito”, iniciada 
em 1o de maio de 2012, teve um 
impacto assimétrico. A pressão 
por taxas mais baixas elevou os 
critérios de concessão dos bancos 
privados, enxugou a oferta de fi-
nanciamentos bancária privada e 
deslocou a inadimplência para o 
setor não bancário. 

A morosidade para empréstimos 
nos bancos caiu na pessoa física, 
mas subiu na pessoa jurídica e para 
o comércio, que teve que absorver 
parte da demanda de financiamen-
tos dos consumidores.

A composição do crédito teve uma 
deterioração nesse período; na 
pessoa jurídica, o cartão de crédi-
to e a antecipação de faturas, que 
são linhas caras e curtas, subiram 
mais de 40%; o financiamento de 
veículos ficou no mesmo patamar, 
e o arrendamento mercantil, que é 
um dinheiro mais barato e longo, 
caiu 20%.

Na pessoa física aparecem mais 
distorções. No crédito pessoal, a 
linha que mais subiu foi a do con-
signado de funcionários públicos, 
que é tabelado e até conseguiu 
reduzir as taxas; já para o não con-
signado e não tabelado, na média 
as taxas são quatro vezes maiores 
– e, pasmem, ambas têm o mesmo 
nível de inadimplência.
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O crédito renegociado, que deveria 
ser uma porta de saída da inadim-
plência, não é. O estoque de cré-
dito, nos 20 meses desde o início 
da cruzada, aumentou 25%, mas 
a qualidade da carteira não é das 
melhores (33,9%), está com mora 
de mais de 15 dias.

O impacto para o pequeno tomador 
da política bancária era adverso e 
sua participação no total do cré-
dito estava caindo até o final de 
2012. Depois dessa data, a estatís-
tica de sua evolução deixou de ser 
divulgada.

A fonte de f inanciamento mais 
usada para o pequeno tomador é o 
cartão de crédito; todavia, o Banco 
Central do Brasil, por um lado, 
inclui as concessões e volumes na 
sua nota ao crédito, e, por outro, 
não divulga suas taxas, dificultan-
do análises mais precisas sobre o 
segmento.

A “Cruzada” tem o mérito de mos-
trar à sociedade a importância 
de melhorar a oferta de crédito. 
No entanto, passados 20 meses, a 
realidade mostra que adotou uma 
estratégia equivocada. Está retro-
cedendo em vez de avançar.

O Brasil vive uma distopia ban-
cária que cria o circulo vicioso da 
dependência financeira, do pouco 
investimento, da exclusão econô-
mica, do superendividamento e do 
baixo crescimento.

Urge desconstruí-la, beneficiando o 
País com mais inclusão e desenvol-
vimento, e aos bancos, com lucros 
mais legítimos. É razoável ambicio-
nar mais. Outros países com menos 
condições conseguem fazer mais, 
muito mais.

É fato que o sistema bancário bra-
sileiro tem méritos importantes, 
como um mercado de capitais so-
fisticado, uma gestão de fortunas 
primorosa, uma infraestrutura de 
pagamentos de abrangência nacio-
nal eficiente e amplo acesso ao sis-
tema: 92,8% da população com 18 
anos ou mais tem conta em bancos.

É fato, também, que o sistema re-
solveu problemas que nunca exis-
tiram. A poluição dos bancos, que 
jamais foi uma questão, virou um 
tema central. Todavia, a mesma 
energia gasta na sustentabilida-
de ambiental teria sido mais bem 
aproveitada na sustentabilidade 
social e econômica, em especial do 
pequeno empreendedor.

Bancos que operam aqui atuam em 
outros países com margens (spre-
ads) menores e prazos maiores. 
Conseguem isso fora e poderiam 
ter um desempenho parecido aqui 
com a eliminação das jabuticabas, 
expressão usada para denominar 
tudo o que só existe no Brasil.

Um exemplo é o IOF sobre o crédi-
to. Mesmo que a taxa cobrada de 
um empréstimo seja zero, o toma-
dor tem que pagar o tributo, que 
aumenta com o prazo da operação. 

O contrário acontece com aplica-
ções, em que o imposto é eliminado 
após 30 dias. Cobra-se de quem não 
tem e isenta-se quem aplica.

O PIS Confins é outra jabuticaba. A 
alíquota efetiva é seis vezes maior 
para o crédito pessoal não con-
signado do que para o consignado 
para funcionários públicos. Quem 
paga mais juros é onerado com 
mais impostos por real empresta-
do.

Outra originalidade do sistema 
bancário brasileiro é o volume dos 
depósitos compulsórios, o maior do 
mundo. Há R$ 386 bilhões congela-
dos no Banco Central do Brasil, que 
correspondem a 51% do crédito 
pessoal com recursos livres. Falta 
crédito e há dinheiro paralisado 
que não pode ser usado.

Mais uma singularidade é a assi-
metria de tratamento dada ao apli-
cador e ao tomador de recursos. 
Para o primeiro, há a exigência de 
atendimento qualificado, e as fa-
lhas dos serviços são punidas com 
severidade pela CVM. Já para quem 
empresta, não existe a necessidade 
de certificação, e penalidades por 
abusos são eventos raros, raríssi-
mos.

Uma particularidade que se des-
taca é a diferença de preço entre 
o dinheiro barato e caro no País. 
Enquanto há linhas que custam 
20% ao ano, outras cobram mais de 
200%. É indecente.
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As jabuticabas, também conhecidas como guapurus, 
são distorções do sistema bancário brasileiro. Além 
das listadas acima, há outras na regulamentação, no 
cadastro de crédito, na transparência, na precificação 
do risco e na estatização do sistema.

Todas podem ser solucionadas. Não depende do 
Congresso Nacional, do FED americano, de chuvas, 
de guerras cambiais ou do preço das commodities, 
apenas de vontade política e do reconhecimento de 
que a forma atual não convém a ninguém, além dos 
‘curtoprazistas’.

A indústria bancária deve alinhar-se com os interesses 
do País e não ficar desconectada da sociedade. Pode 
dar uma contribuição importante num momento em 
que a economia está fragilizada. 

A pasmaceira em relação ao tema surpreende a todos. 

(*) Fipe.  
(E-mail: robertotroster@uol.com.br).
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Nível de Atividade: Crescimento Real de 2,3% do PIB, Copo Meio 
Cheio ou Meio Vazio?

Vera Martins da Silva (*)

No final de fevereiro de 2014, a 
Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (FIBGE) 
divulgou o resultado das Contas 
Nacionais Trimestrais, referente ao 
quarto trimestre do ano passado. 
Com isso, tem-se a estimativa da 
produção nacional em 2013, com 
um crescimento real estimado em 
2,3% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do conjunto dos trimestres 

de 2013 em relação ao mesmo perí-
odo de 2012. Os resultados oficiais 
estão na Tabela 1. Esses resultados 
surpreenderam a média das expec-
tativas do mercado, que se mostra-
ram efetivamente muito mais pes-
simistas do que o mostrado pela 
realidade da economia brasileira. 
Acabou ocorrendo uma “vingança” 
do governo contra a interpretação 
do fraco desempenho econômico 

por parte do mercado, especial-
mente quanto à deficiente condu-
ção da política fiscal. E, segundo a 
visão oficial, não só o resultado de 
2013 foi muito positivo, conside-
rando as expectativas contrárias 
anteriores, como também foi um 
sinal de que daqui para frente a 
recuperação e crescimento estão 
garantidos. Será mesmo? 

Tabela 1 – Resultados das Contas Nacionais Trimestrais, 2013, FIBGE

O que a Tabela 1 revela é um cresci-
mento ainda muito baixo na virada 
do terceiro para quarto trimestre 
de 2013, com um crescimento real 
de 0,7%, puxado basicamente pelo 
consumo de famílias (+0,7%) e do 
governo (+0,8%), que teve reflexo 
especialmente no setor de serviços, 
que cresceram 0,7% na virada dos 
trimestres. Ou seja, um crescimen-

to relativamente modesto no setor 
que mais tem sido dinâmico ao 
longo do tempo. A formação bruta 
de capital fixo teve um crescimento 
de apenas 0,3% na comparação dos 
trimestres, o que leva a crer que o 
modelo baseado em crescimento 
do consumo deixou de ser susten-
tado e o futuro crescimento absolu-
tamente não está assegurado.

No acumulado do ano, o que se 
observa é que o crescimento de 
2,3% foi o reflexo do crescimento 
da agropecuária, que do ponto de 
vista da oferta, apresentou um 
crescimento real de 7%. Pela ótica 
da demanda, houve aumento real 
de 6,3% da formação bruta de ca-
pital. Note-se, contudo, que esses 
aumentos importantes se deram 
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sobre uma base de comparação 
baixa, pois em 2012 houve um de-
sempenho muito fraco desses agre-
gados. Deste modo, o crescimento 
indica apenas uma retomada de 
resultados frustrantes no passado. 
É algo para se comemorar, sem 
dúvida, mas nada garante a conti-
nuidade desses processos.

Uma característica efetivamente 
constante é o baixo crescimento 
real da indústria, bem abaixo da 
economia como um todo. No acu-
mulado do ano de 2013 em relação 
a 2012, esse resultado foi de 1,3%, 
e na virada do terceiro para o quar-
to trimestre foi negativo, -0,2%; 
em outras palavras, a indústria vai 
andando em marcha de tartaruga. 

A Tabela 2 mostra os resultados 
da indústria por seus segmentos. 
Embora os resultados difiram dos 
apresentados pelas Contas Tri-
mestrais, por diferenças nas meto-
dologias utilizadas, é possível ver 
que os diversos setores estiveram 
estagnados em 2013. Com exceção 
dos bens de capital, houve, neste 
caso, uma recuperação em relação 
a um ano pior ainda. 

Os serviços continuam tendo resul-
tados positivos, crescimento de 2% 
no acumulado do ano, mas já mos-
trando desaceleração, com apenas 
0,7% no último trimestre. Entre as 
atividades que compõem os servi-
ços, os destaques foram o cresci-
mento acumulado de serviços de 
informação (5,3%), transporte, 
armazenagem e correio (2,9%), 

comércio (2,5%), serviços imobili-
ários e aluguel (2,3%) e adminis-
tração, saúde e educação pública 
(2,1%). 

Então, a partir dessas informações, a 
questão que se coloca é se a “vingan-
ça” do governo contra as expectati-
vas do mercado financeiro tem fun-
damento. Deixando de lado alguns 
ismos, como o maniqueísmo e o ufa-
nismo, pode-se dizer que apesar do 
baixo crescimento real da economia, 
do crescente déficit em transações 
correntes e da redução do superá-
vit primário por parte do governo 
central, há, de fato, fatores positivos 
na economia que também ajudam 
a explicar o alto nível de aprovação 
da presidente da República. Do lado 
do mercado de trabalho, há a baixa 
taxa de desemprego,1 e, pelas Contas 
Trimestrais aqui analisadas, o pro-
duto per capita aumentou em termos 
reais 1,4% em relação a 2012, tendo 
alcançado R$ 24.065,00. 

Entre o conjunto de informações 
disponíveis, a mais preocupante é 
a redução da taxa de poupança da 
economia brasileira, que caiu para 
13,9% em 2013 − pior resultado 
desde 2001. Como a taxa de inves-
timento foi estimada em 18,4%, 
foi utilizado um maior volume de 
recursos externos: a necessidade 
de financiamento do País aumen-
tou em R$ 65 bilhões entre 2012 e 
2013, atingindo R$ 195,463 bilhões. 
Ou seja, o modelo de crescimento 
apoiado principalmente no consu-
mo está em vias de se tornar inócuo 
do ponto de vista da geração de 

emprego e renda, já que o mercado 
de trabalho já está bem apertado. 
Além disso, o resultado primário do 
governo central está declinando e é 
o principal “culpado” pela redução 
de poupança doméstica.  Um ajuste 
fiscal voltado à racionalização de 
gastos permanece uma tarefa para 
o futuro, eventualmente em 2015. O 
Gráfico 1 mostra a evolução do PIB 
trimestral acumulado em quatro 
meses, destacando-se a evolução de 
suas componentes, o valor adiciona-
do (VA), que representa a produção 
em si, e a evolução dos impostos 
sobre produtos, que também fazem 
parte do cálculo do PIB a preços de 
mercado. Excetuando-se o período 
entre o quarto trimestre de 2001 e o 
primeiro trimestre de 2005, quando 
a evolução dos impostos sobre pro-
dutos é inferior ao crescimento do 
valor adicionado, todos os demais 
períodos têm apresentado cresci-
mento dos impostos sobre produtos 
acima do crescimento do PIB. Isto 
mostra que os resultados fiscais 
obtidos têm sido sistematicamente 
sobre os contribuintes e não sobre a 
eficiência da estrutura pública.

Como o País ainda tem credibilida-
de para atrair recursos externos 
para financiar seus déficits, não 
é de se estranhar o aumento dos 
déficits externos e o crescimento 
do uso de recursos de fora do País 
para equilibrar suas contas. Ob-
viamente, isso tem custos, que se 
mostram na dificuldade de contro-
le da inflação por parte do Banco 
Central e, consequentemente, em 
taxas de juros mais elevadas. 
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Tabela 2 – Desempenho da Indústria Brasileira – 2013 – FIBGE

 Gráfico 1 – Variação (%) do PIB, Valor Adicionado (VA) e Impostos Sobre Produtos –  
Resultados Acumulados em 4 Trimestres – 1º Tri 2000 – 4º Tri 2013

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP. (E-mail: veramartins2702@gmail.com).

                                                           
1 A taxa de desocupação segundo a Pesquisa Mensal do Emprego (PME/FIBGE) foi de 4,8% em janeiro 
de 2014, estimativa para as seis Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Recife, Salvador e Porto Alegre. Em que pesem as limitações dessa pesquisa, que não é de fato nacional 
e exclui os pequenos e médios municípios e regiões rurais, ainda assim é um indicador de mudança das 
condições do mercado de trabalho, que tem favorecido os trabalhadores e implicado aumento de salários 
reais. 

1 A taxa de desocupação segundo a Pesquisa Mensal do Emprego (PME/
FIBGE) foi de 4,8% em janeiro de 2014, estimativa para as seis Regiões 
Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, 
Salvador e Porto Alegre. Em que pesem as limitações dessa pesquisa, 
que não é de fato nacional e exclui os pequenos e médios municípios 
e regiões rurais, ainda assim é um indicador de mudança das con-
dições do mercado de trabalho, que tem favorecido os trabalhadores 
e implicado  aumento de salários reais.

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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O Perfil dos Beneficiários do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS)

Eduardo Pereira da Silva (*) 
Filipe Leite Peixoto (**) 

Pedro Mader Coutinho (***) 
Rogério Nagamine Costanzi (****)

1 Introdução

O número de beneficiários do Re-
gime Geral de Previdência Social 
(RGPS) vem crescendo constante-
mente, fato observado nas conces-
sões e estoque de aposentadorias 
e outros benefícios. Certamente, 
esse crescimento decorre, entre 
outros fatores, da própria evolu-
ção demográfica do País, que vem 
passando por um rápido processo 
de envelhecimento, fazendo com 
que contingentes cada vez maiores 
de trabalhadores cheguem à idade 
de aposentadoria, bem como há 
incremento da duração média dos 
benefícios previdenciários, notada-
mente aposentadorias e pensões, 

em função do aumento da expecta-
tiva de vida da população.

As mudanças no mercado de traba-
lho também afetam a evolução de 
beneficiários: a maior participação 
das mulheres no mundo laboral 
atua no sentido de aumentar a 
quantidade de mulheres aptas a 
pleitear benefícios previdenciários, 
como auxílio-doença e salário-ma-
ternidade, por exemplo. Além disso, 
outras transformações econômicas 
e sociais também geram reflexos 
na previdência social, como a redu-
ção do índice do desemprego.

Nesse contexto, parece ser relevan-
te a análise do perfil dos beneficiá-

rios e, com esse objetivo, o presen-
te artigo se propõe a apresentar os 
dados do RGPS em relação a faixa 
etária, sexo e duração dos benefí-
cios.

2 Perfil dos Beneficiários do RGPS

Por meio de dados disponíveis no 
Anuário Estatístico da Previdência 
Social (AEPS), pode-se analisar o 
perfil dos beneficiários do RGPS, 
como por exemplo, a divisão por 
grupos de idade e sexo e, ainda, a 
evolução ao longo do tempo. Em 
dezembro de 2012, consideran-
do todos os benefícios do RGPS, 
havia 23,7 milhões de beneficiá-
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rios do RGPS. Esse número diver-
ge da quantidade de benefícios 
ativos no mesmo ano, uma vez 
que um mesmo beneficiário pode 
acumular mais de um benefício. 
De acordo com o artigo 124 da Lei 
nº 8.213/1991, salvo no caso de 
direito adquirido, não é permiti-
da a acumulação de mais de uma 
aposentadoria no âmbito do RGPS, 
bem como mais de uma pensão dei-
xada por cônjuge ou companheiro, 
ressalvado o direito de opção pela 
mais vantajosa. Por outro lado, 
não há vedação ao recebimento de 

uma aposentadoria com pensão 
por morte, por exemplo, havendo 
uma quantidade considerável de 
casos em que há acumulação. Em 
dezembro de 2012, havia cerca de 
1,8 milhão de beneficiários que 
acumulavam dois ou mais benefí-
cios no âmbito do RGPS.

Embora existam benefícios que são 
concedidos também para pessoas 
na base da pirâmide etária, como 
por exemplo, o auxílio-doença, há 
um grande volume de beneficiários 
do RGPS que são idosos, como seria 

naturalmente esperado. Dessa 
forma, o maior número de bene-
ficiários do RGPS está na faixa de 
60 a 69 anos, que concentra cerca 
de 7,8 milhões do total de 23,7 
milhões. Além disso, são cerca de 
8,3 milhões com 70 anos ou mais 
de idade, incluindo 472 mil com 90 
anos ou mais. Analisando de outra 
forma, são 16,2 milhões de bene-
ficiários com 60 anos ou mais de 
idade, o que representa 68,4% do 
total. Portanto, dois em cada três 
beneficiários do RGPS são idosos 
(Gráfico 1 e Tabela 1).

Gráfico 1 – Beneficiários do RGPS por Faixa Etária – Brasil – 2012

         Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS.

Entre 2010 e 2012, o número de 
beneficiários do RGPS passou de 
22,5 para 23,7 milhões, uma alta 
de 1,2 milhão ou 5,6%. Em termos 
de média anual, foram 624 mil be-
neficiários a mais por ano, o que 
representa um incremento relativo 

de 2,7% a.a.. O maior aumento, em 
termos absolutos, se deu na faixa 
de 60 a 69 anos, que registrou 617 
mil novos beneficiários, pratica-
mente metade (49,47%) da alta 
observada no período. 

Em geral, o maior crescimento foi 
observado para faixas etárias ele-
vadas, mais precisamente de 85 a 
89 anos (+ 12,1%), 90 anos ou mais 
de idade (+11,3%), 65 a 69 anos 
(+ 9,4%) e 60 a 64 anos (+ 7,7%). 
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Contudo, também houve incremento expressivo para 
aqueles com até 19 anos (+12,1%).

As menores taxas de incremento se deram para faixas 
etárias de 20 até 54 anos, e, para algumas delas, houve 
até redução do número de beneficiários, mesmo com o 
aumento do estoque de emprego formal e de segura-
dos. As maiores retrações foram observadas para as 
faixas de 25 a 29 anos (- 3,9%) e 40 a 44 anos (- 2,1%).

Tabela 1 – Quantidade de Beneficiários por  
Faixa Etária 2010/2012(1)

Faixa etária 2010 2012 Variação 2012/2010

Até 19 anos 382.430 428.743 12,10%

20 a 24 anos 121.924 121.778 -0,10%

25 a 29 anos 183.624 176.426 -3,90%

30 a 34 anos 289.665 295.739 2,10%

35 a 39 anos 414.114 415.701 0,40%

40 a 44 anos 615.634 602.924 -2,10%

45 a 49 anos 958.770 961.850 0,30%

50 a 54 anos 1.617.232 1.609.824 -0,50%

55 a 59 anos 2.751.907 2.876.766 4,50%

60 a 64 anos 3.744.421 4.031.944 7,70%

65 a 69 anos 3.498.991 3.829.066 9,40%

70 a 74 anos 2.978.781 3.076.133 3,30%

75 a 79 anos 2.171.838 2.307.205 6,20%

80 a 84 anos 1.514.819 1.609.306 6,20%

85 a 89 anos 776.294 870.196 12,10%

90 anos ou + 424.231 471.994 11,30%

Total(2) 22.454.265 23.702.704 5,60%

(1)Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS.
(2)Não estão incluídos os segurados com idade “ignoradas”.

Pouco mais da metade dos beneficiários tem 65 anos 
ou mais e um dos fatores pelos quais há uma concen-
tração elevada na faixa de 60 a 69 anos decorre do fato 
de o maior estoque de benefícios ser de aposentado-
rias por idade, que são concedidas aos trabalhadores 
urbanos com pelo menos 15 anos de contribuição, 

aos 60 anos de idade para mulheres, e 65 anos para 
homens, e para os trabalhadores rurais, aos 55 anos 
(mulheres) e aos 60 anos (homens).

Importante lembrar que os benefícios da previdência 
social não se limitam às aposentadorias, mas abran-
gem a cobertura, também, dos riscos sociais não pro-
gramados, por exemplo, por meio do auxílio-doença, a 
pensão por morte e a aposentadoria por invalidez, que 
também são concedidos para trabalhadores na base da 
pirâmide etária. Percebe-se, contudo, que mesmo para 
os riscos sociais não programados a probabilidade de 
concessão tende a aumentar à medida que aumenta a 
idade do trabalhador, exceto, é claro, para o salário-
-maternidade. Isso é esperado uma vez que à medida 
que o trabalhador envelhece, pode haver redução da 
capacidade de trabalho, ficando exposto, de forma 
progressiva, a situações nas quais fica impossibilitado 
de trabalhar.

Outro exame importante é o da proporção de homens 
e mulheres beneficiários por faixa etária. As mulheres 
são maioria, para qualquer grupo de idade observado. 
À medida que a idade aumenta, a participação das mu-
lheres, no total de beneficiários, também cresce. Isso 
ocorre não somente devido ao fato de a expectativa 
de vida da mulher ser superior à do homem, mas tam-
bém por elas serem maioria entre os beneficiários das 
aposentadorias por idade e das pensões por morte, 
por exemplo. Assim, em que pese o fato de os homens 
serem maioria entre os contribuintes, as mulheres 
prevalecem entre os beneficiários. 

Portanto, do total de 23,7 milhões de beneficiários 
em dezembro de 2012, cerca de 13,3 milhões eram 
de mulheres (56,2% do total) e 10,4 milhões eram de 
homens (43,8% do total). Como citado anteriormente, 
a participação das mulheres cresce à medida que au-
menta a faixa etária como reflexo da maior expectati-
va de vida das mulheres relativamente aos homens. Na 
faixa etária de 90 anos ou mais de idade, por exemplo, 
a participação feminina chega a 64,7%. 
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Tabela 2 - Quantidade de Beneficiários por Sexo e  
Faixa Etária em 2012*

Faixa etária Masculino Feminino Participação das 
mulheres no total 

em %

Até 19 anos 214.112 214.629 50,06%

20 a 24 anos 60.619 61.146 50,22%

25 a 29 anos 83.929 92.464 52,42%

30 a 34 anos 137.383 158.327 53,54%

35 a 39 anos 193.867 221.804 53,36%

40 a 44 anos 273.221 329.593 54,68%

45 a 49 anos 408.250 553.295 57,54%

50 a 54 anos 692.808 916.415 56,95%

55 a 59 anos 1.168.041 1.707.819 59,38%

60 a 64 anos 1.788.167 2.242.391 55,63%

65 a 69 anos 1.861.340 1.965.507 51,36%

70 a 74 anos 1.419.280 1.652.758 53,80%

75 a 79 anos 957.894 1.345.394 58,41%

80 a 84 anos 627.695 978.452 60,92%

85 a 89 anos 316.449 542.999 63,18%

90 anos ou + 159.702 292.864 64,71%

Total 10.365.197 13.277.805 56,16%

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS; Do total, foram 
excluídos os segurados com sexo “ignorado”.

Entre 2006 e 2012, os benefícios do RGPS que mais cres-
ceram em termos absolutos foram as aposentadorias por 
idade e por tempo de contribuição. Em relação à aposen-
tadoria por idade, houve um aumento do estoque de bene-
fícios de cerca de 1,9 milhão (Tabela 3). O destaque desse 
grupo vai para as faixas de idade acima dos 80 anos, e, em 
particular, para o grupo com mais de 90 anos, que subiu 
quase 50% no período. Claramente, o maior incremento se 
deu para a faixa etária de 80 anos ou mais. Como os volu-
mes de concessão de novos benefícios de aposentadorias 
para esses grupos etários é pequeno, esse avanço é reflexo 
do processo de envelhecimento da população brasileira, 
que tende a ser cada vez mais longeva.1

Tabela 3 – Estoque de Aposentadoria por Idade RGPS 
por Faixa Etária  – Brasil 2006 e 2012

Aposentadoria por 
Idade

2006 2012 Variação

55 a 59 Anos 474.544 579.299 22,07%

60 a 64 Anos 1.313.581 1.738.615 32,36%

65 a 69 Anos 1.586.476 2.016.440 27,10%

70 a 74 Anos 1.373.498 1.653.924 20,42%

75 a 79 Anos 1.030.670 1.242.694 20,57%

80 a 84 Anos 642.052 861.117 34,12%

85 a 89 Anos 324.157 450.457 38,96%

90 Anos e Mais 177.667 264.631 48,95%

Total 6.925.214 8.808.969 27,20%

Fonte: Ministério da Previdência Social.

A aposentadoria por tempo de contribuição foi o se-
gundo benefício com maior incremento em termos 
absolutos, com acréscimo de pouco mais de um milhão 
de benefícios ativos a mais no período entre 2006 e 
2012. Cabe destacar que o número de benefícios das 
faixas abaixo dos 60 anos de idade cresceu apenas 
8,67% entre 2006 e 2012, com 119 mil benefícios a 
mais. Os grupos que mais cresceram em termos rela-
tivos foram os com idade acima de 85 anos, seguidos 
pelos sexagenários e septuagenários.

Constata-se que os homens são maioria entre os bene-
ficiários da aposentadoria por tempo de contribuição, 
somando 3,1 milhões do total de 4,4 milhões; por 
outro lado, as mulheres são maioria entre os segura-
dos que recebem aposentadoria por idade, 5,4 milhões 
do total de 8,8 milhões, a partir dos dados de benefí-
cios emitidos em dezembro de 2012. Essa distinção 
dos perfis dos beneficiários pode ter várias razões. 
Quem se aposenta por idade são trabalhadores que 
não conseguiram reunir os requisitos para lograr a 
aposentadoria por tempo de contribuição, por sofre-
rem com períodos de desemprego ou com o exercício 
de atividade no mercado informal. São pessoas com 
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trajetória irregular no mercado de trabalho, e as mu-
lheres, por diversas razões, entre elas a maternidade, 
estiveram mais propensas a esse tipo de trajetória. 
É esperado, portanto, que elas tenham maior dificul-
dade de comprovar o tempo necessário para se apo-
sentar por tempo de contribuição. Além disso, como 
o requisito de idade para a aposentadoria por idade é 
reduzido para as mulheres, tanto na área rural quanto 
na urbana, naturalmente um maior contingente de 
mulheres preenche esse requisito de elegibilidade do 
que homens. Em outras palavras, há mais mulheres 
atingindo 55 e 60 anos do que homens atingindo 60 e 
65 anos de idade. Como para os segurados especiais 
rurais a carência de 180 meses pode ser superada 
tanto pela comprovação do recolhimento da contri-
buição quanto pela comprovação do exercício de ati-
vidade rural, e o grau de dificuldade para atender aos 
requisitos de elegibilidade é indiferente para homens 
e mulheres, ajuda a explicar por que 2/3 dos benefícios 
de aposentadoria por idade são rurais, e também por 
que existe uma prevalência de mulheres entre os be-
neficiários dessa espécie. 

Tabela 4 – Estoque de Aposentadorias por Tempo de 
Contribuição RGPS por Faixa Etária - Brasil 2006 e 2012

Faixa Etária 2006 2012 Variação 2006/2012

45 a 49 Anos 109.893 70.676 -35,69%

50 a 54 Anos 494.719 438.861 -11,29%

55 a 59 Anos 773.540 989.406 27,91%

60 a 64 Anos 674.293 1.064.005 57,80%

65 a 69 Anos 496.487 742.100 49,47%

70 a 74 Anos 344.863 475.213 37,80%

75 a 79 Anos 217.573 300.346 38,04%

80 a 84 Anos 110.639 171.230 54,76%

85 a 89 Anos 40.355 74.468 84,53%

90 Anos e Mais 15.008 25.450 69,58%

Total 3.282.205 4.354.366 32,67%

Fonte: Ministério da Previdência Social.
Do total, foram excluídos os segurados com sexo “ignorado”.

Por fim, não traz surpresas o fato de as mulheres 
serem maioria entre os beneficiários da pensão por 
morte, pois os homens têm expectativa de sobrevida 
menor que a das mulheres.

Tabela 5 - Quantidade de Benefício Emitido em 
Dez/2012, por Espécie e Sexo

Espécie de benefício Homem Mulher Total

Aposentadoria por tempo de 
contribuição

3.066.736 1.269.152 4.354.366

Aposentadoria por idade 3.327.829 5.449.759 8.808.969

Pensão por morte 988.041 5.498.241 6.486.282

 Elaboração SPPS/MPS. Fonte: Dataprev, AEPS – Infologo. Do total, foram 
excluídos os segurados com sexo “ignorado”.

Como pode ser visto pela Tabela 6, no tocante ao 
benefício do auxílio-doença, nota-se uma relevante 
mudança na composição etária do estoque ativo 
entre 2006 e 2012. Há retração do estoque de bene-
fícios ativos na faixa de idade entre 25 a 49 anos, que 
tem sua participação diminuída de 61,8% do total, 
em 2006, para 57,5% em 2012. De qualquer forma, 
essa faixa continua sendo a que concentra a maior 
parte dos benefícios por ser aquela em que há maior 
contingente de trabalhadores economicamente ati-
vos. Já a participação da faixa etária de 50 anos ou 
mais no total de benefícios de auxílio-doença cresceu 
de 34,4%, em 2006, para 38,5% em 2012. Também 
houve um ligeiro aumento da participação das mu-
lheres no total, de 41,6%, em 2006, para 42,3% em 
2012. Nesse resultado, certamente pesou a maior 
participação das mulheres no mercado formal de 
trabalho. 
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Tabela 6 – Estoque de Auxílio-Doença no Âmbito do RGPS  
Segundo Idade e Sexo do Beneficiário – Brasil 2006 e 2012

Idade/sexo
2006 2012 Variação em % 2012/2006 Variação absoluta 2012/2006

masculino feminino masculino feminino masculino feminino masculino feminino

até 19 anos 4.423 1.429 5.540 1.591 25,3% 11,3% 1.117 162

20 a 24 anos 33.586 15.396 36.722 14.298 9,3% -7,1% 3.136 -1.098

25 a 29 anos 63.911 36.305 60.925 32.389 -4,7% -10,8% -2.986 -3.916

30 a 34 anos 87.091 53.456 82.619 53.820 -5,1% 0,7% -4.472 364

35 a 39 anos 108.909 69.698 96.689 68.557 -11,2% -1,6% -12.220 -1.141

40 a 44 anos 128.671 90.406 113.165 84.711 -12,1% -6,3% -15.506 -5.695

45 a 49 anos 136.573 102.946 130.068 105.772 -4,8% 2,7% -6.505 2.826

50 a 54 anos 124.678 103.325 127.234 111.010 2,1% 7,4% 2.556 7.685

55 a 59 anos 90.370 72.495 108.439 83.098 20,0% 14,6% 18.069 10.603

60 a 64 anos 43.640 31.255 57.576 37.808 31,9% 21,0% 13.936 6.553

65 a 69 anos 7.201 10.496 11.198 12.164 55,5% 15,9% 3.997 1.668

70 anos ou + 1.195 3.766 1.703 4.356 42,5% 15,7% 508 590

Total 830.248 590.973 831.878 609.574 0,2% 3,1% 1.630 18.601

Fonte: Ministério da Previdência Social.

3 Duração Média dos Benefícios do RGPS

A Tabela 7 apresenta um dado extremamente relevante 
para a previdência social: a evolução do tempo médio 
de duração dos benefícios cessados no período 2003 a 
2012. Para aposentadoria por idade, o dado mostra que, 
em 2012, o tempo médio da duração da aposentadoria 
por idade, somando homens e mulheres, foi de pouco 
mais de 16 anos. Esse dado nos mostra o passado, pois 
nos diz quanto tempo durou, em média, os benefícios de 
aposentadoria por idade cessados em 2012 e que, portan-
to, foram concedidos, em geral, muito antes desse ano. A 
análise de sua evolução, no entanto, indica uma tendência 
de evolução dessa variável no futuro. Chama a atenção 
que para todos os benefícios programados mais relevantes 
do RGPS observa-se um expressivo aumento na duração 

média: 13,83% nas aposentadorias por idade; e 15,82% nas 
aposentadorias por tempo de contribuição.

Para os benefícios de risco o comportamento foi diferente. 
Os benefícios de risco de longa duração, aposentadorias 
por invalidez e pensões por morte tiveram um aumento 
importante na sua duração: 6,68% e 10,86%, respectiva-
mente. Já para os benefícios de curta duração, auxílios-
-doença previdenciário e acidentário e auxílio-reclusão, 
houve redução na sua duração média, com queda de 
1,72%, 8,2% e 23,98%, respectivamente. Esse comporta-
mento pode ser decorrente tanto de uma menor gravidade 
dos eventos que levaram à concessão do benefício, quanto 
de uma melhor gestão administrativa dos benefícios, ha-
vendo necessidade de avaliações mais aprofundadas para 
identificar as reais causas dessas variações.2
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4 Considerações Finais

A quantidade de beneficiários do RGPS vem mantendo, 
há longo tempo, tendência de crescimento. Em 2012, 
foram 23,7 milhões de beneficiários − em consonância 
com o aumento da população, do número de filiados ao 
RGPS e com o crescimento da expectativa de sobrevi-
da do brasileiro. A expectativa é de que esse número 
cresça ainda mais fortemente no futuro, inclusive, pelo 
expressivo crescimento do número de segurados ob-
servado nos últimos 15 anos que, em algum momento, 
solicitarão benefícios do RGPS. 

Do ponto de vista do perfil dos beneficiários as conclu-
sões foram: a) as mulheres são maioria entre os benefi-
ciários, apesar de serem minoria entre os contribuintes, 
o que demonstra a importância da previdência social 
para proteção da família do trabalhador, tendo em vista 
que as mulheres têm maior participação no caso das 

pensões e menor no caso de aposentadorias por tempo 
de contribuição, bem como têm maior expectativa de 
vida que os homens; b) cerca de 2 em cada 3 benefici-
ários do RGPS são pessoas idosas e essa participação 
no total tende a crescer, como efetivamente ocorreu 
entre 2010 e 2012; c) tanto no caso das aposentadorias 
por idade como por tempo de contribuição houve au-
mento da participação de pessoas com 80 anos ou mais 
entre 2006 e 2012; d) no caso do auxílio-doença, houve 
aumento da participação das pessoas com 50 anos ou 
mais entre 2006 e 2012 e também das mulheres, mas a 
maioria do estoque se destinava, em dezembro de 2012, 
para homens e pessoas na faixa de 20 a 49 anos, embora 
tenham perdido importância relativa.

Já no tocante à duração média dos benefícios cessa-
dos, nota-se que a tendência, entre 2003 e 2012, foi de 
incremento dos benefícios de longa duração, aposen-
tadorias e pensões, havendo a expectativa de que esse 
incremento perdure nos próximos anos. 

Tabela 7 – Duração Média dos Benefícios – Tempo Médio de Duração (em Anos) de  
Benefícios Segundo os Grupos de Espécies – 2003 a 2012

Benefício 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variação 

2012-2003 %

Aposentadoria por Idade 14,24 14,50 14,65 15,08 15,52 15,41 15,68 15,72 15,89 16,21 13,83%

Aposentadoria por Invalidez 15,12 15,40 15,08 15,45 15,99 15,72 15,69 15,85 16,00 16,13 6,68%

Aposentadoria por Tempo de Contribuição 17,00 17,59 17,85 18,45 18,69 18,82 19,15 19,36 19,47 19,69 15,82%

Auxílio-Doença Acidentário 0,61 0,64 0,73 0,77 0,55 0,51 0,48 0,52 0,53 0,56 -8,20%

Auxílio-Doença Previdenciário 0,58 0,61 0,69 0,64 0,68 0,74 0,64 0,61 0,59 0,57 -1,72%

Pensões por Morte (2) 14,55 15,01 15,18 15,72 15,71 15,61 15,72 15,90 16,00 16,13 10,86%

Auxílio-Reclusão 2,93 2,79 2,73 2,75 2,60 2,73 2,34 2,33 2,21 2,23 -23,98%

Fonte: Dataprev, AEPS - Infologo (valores calculados a partir das informações contidas na fonte primária).
Notas: (1). Para cálculo do Tempo Médio de Duração foi considerado o número total de benefícios cessados.   (2). Pensões por morte, excluídas 

as espécies acidentárias.
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1  Deve ser lembrado que a maior longevidade é característica não ape-

nas dos segurados, mas também seus dependentes, que têm direito 

ao benefício de pensão por morte.

2  Deve ser considerado que os benefícios de auxílio-doença represen-

tam aproximadamente metade do volume de benefícios concedidos 

anualmente, mas tem duração relativamente reduzida, tornando 

possível que medidas de gestão tenham efeitos importantes sobre 

os volumes de concessão e duração dos benefícios.
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Análise dos Impactos Econômicos dos Investimentos no Porto 
de Suape – Parte I1

Ednaldo Moreno Góis Sobrinho (*)

A qualidade da infraestrutura é 
um fator importante para o desen-
volvimento econômico das regiões 
e países, destacando-se a infraes-
trutura de transportes, importan-
tíssima para o comércio entre eles. 
Nesse contexto, vários trabalhos 
avaliam os impactos econômicos 
de investimentos na infraestrutura 
de transportes, como os trabalhos 
de Cohen e Monaco (2008) para os 
Estados Unidos (EUA) e Dall’erba e 
Hewings (2003) para a União Euro-
peia, utilizando-se de ferramentas 
de econometria espacial e captan-
do efeitos de transbordamento 
entre as regiões desses investimen-
tos. Já outros trabalhos nessa área 
utilizam modelos de Equilíbrio 
Geral Computável (EGC), como o 
de Haddad e Hewings (2005), que 
integram um modelo EGC inter-
-regional com uma rede de trans-
portes e captam os efeitos sobre o 
bem-estar regional e nacional que 
as economias de escala marshallia-
nas e os custos de transporte têm. 
Um dos resultados mostrava que 
os impactos sobre o bem-estar 
eram mais sensíveis em relação a 
mudanças nos custos de transpor-
te do que nas economias de escala. 
Hewings e Kim (2003) e Hewings, 
Hong e Kim (2004) utilizam um 
modelo EGC regional para avaliar 

um programa de construção de es-
tradas na Coreia do Sul, mostrando 
diferentes maneiras como o mode-
lo pode ser ligado a uma rede de 
transportes. 

O presente trabalho segue essa 
linha, procurando utilizar um mo-
delo EGC inter-regional com rede 
de transporte para o Brasil a fim 
de captar os efeitos no curto prazo 
dos investimentos recentes e espe-
rados no porto de Suape, em Per-
nambuco, sobre os bem-estares 
regionais e nacional e os impactos 
gerais na economia e nos seus se-
tores. Modela-se aqui o impacto 
que esses investimentos vão ter 
na eficiência do sistema portuário 
de Suape, diminuindo os custos 
de transportes para a importação 
e exportação e a preferência dos 
agentes econômicos na utilização 
dos diferentes portos brasileiros.

Assim, nessa primeira parte dis-
cute-se o estado atual do sistema 
portuário brasileiro através dos 
seus principais portos. Na próxima 
edição, a segunda parte irá focar 
no Complexo Industrial Portuário 
de Suape e na sua reestrutura-
ção dentro dos investimentos do 
Programa de Investimentos em 
Logística do governo federal e do 

projeto Suape Global, uma inicia-
tiva conjunta entre as três esferas 
do governo e a iniciativa privada. 
Além disso, será detalhado o mode-
lo de EGC utilizado para analisar os 
impactos desses investimentos e os 
resultados dessas simulações. 

Uma rede de transportes é compos-
ta de links (ligações) e nós: os links 
são as vias, como estradas, ferro-
vias, rios, oceanos e linhas aéreas, 
pelas quais as mercadorias são 
transportadas entre dois pontos, 
enquanto os nós são aqueles pon-
tos, como terminais rodoviários e 
ferroviários, portos e aeroportos, 
em que os links se encontram e as 
mercadorias são transferidas entre 
os links , normalmente havendo 
troca na modalidade de transporte 
(modal). 

Os portos são os nós numa rede de 
transporte em que as mercadorias 
passam da via terrestre para a 
marítima, sendo logo importantes 
nós para o comércio internacional. 
Diante disso e do crescimento do 
comércio internacional nos últi-
mos anos, de 14% em 2010 e 5% 
em 2011 (Organização Mundial do 
Comércio - OMC, 2012), os custos 
de transporte associados à infraes-
trutura portuária ganham cada vez 



19temas de economia aplicada18 temas de economia aplicada

março de  2014

mais atenção, como no estudo de Clark, Dollar e Micco 
(2004), que, por meio de um modelo de precificação 
do transporte marítimo, analisam a relação do custo 
de transporte marítimo e o comércio internacional, 
mostrando que, para a amostra utilizada, se um país 
sair do 25º percentil para o 75º de custo de transporte 
marítimo, esse aumento do custo provoca uma redu-
ção de aproximadamente 25% no comércio bilateral. 
No âmbito dos modelos EGC inter-regional, Haddad 
et al. (2010) mostram que um aumento da eficiência 
de 13 dos principais portos brasileiros teria um efeito 
positivo sobre o comércio internacional, o Produto In-
terno Bruto (PIB) real e o bem-estar do Brasil.  

No caso brasileiro, os percentuais do volume das 
importações e das exportações realizadas pela via 
marítima cresceram de 86,93% e 95,58% em 2008 
para 89,45% e 96,12% em 2012, respectivamente, 

como apresentado nas Tabelas 1 e 2. Já em termos do 
valor das importações e das exportações, as partici-
pações cresceram de 73,35% e 82,06% para 75,42% 
e 83,52%, respectivamente. Diante dessa importância 
dos portos no comércio internacional, compreende-se 
a demanda pela melhoria da infraestrutura portuária 
do Brasil, cujos atrasos nos embarques e desembar-
ques e o congestionamento dos portos aumentam os 
custos de transporte das firmas brasileiras, prejudi-
cando a competitividade internacional dessas. Como 
Clark, Dollar e Micco (2004) afirmam, conforme a 
liberalização comercial reduz as barreiras artificiais, 
como as tarifas alfandegárias e as cotas de importa-
ção, a efetiva taxa de proteção dos países devido aos 
custos de transporte, especialmente os gerados pelos 
congestionamentos nos portos, é, em muitos casos, 
maior do que a fornecida pelas tarifas. 

Tabela 1 - Exportações por Via de Transporte, 2012 (%)

 US$ Kg Líquido

Via de Transporte 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

LINHA DE TRANSMISSÃO 1,04 0,76 0,70 0,91 1,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04

MARÍTIMA 82,06 82,15 83,15 84,33 83,52 95,58 96,81 96,01 95,85 96,12

FLUVIAL 0,76 0,60 0,61 0,62 0,57 2,68 1,65 2,40 2,55 2,33

AÉREA 5,15 5,49 4,91 4,36 4,45 0,24 0,23 0,20 0,21 0,19

POSTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FERROVIÁRIA 0,29 0,18 0,18 0,17 0,15 0,13 0,09 0,10 0,08 0,07

RODOVIÁRIA 7,09 6,67 7,30 6,81 6,66 1,12 0,99 1,01 1,01 0,94

TUBO-CONDUTO 0,00 0,71 0,17 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEIOS PRÓPRIOS 3,62 3,44 2,98 2,65 3,64 0,22 0,22 0,25 0,27 0,32

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); AliceWeb.
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Tabela 2 - Importações por Via de Transporte, 2012 (%)

 US$ Kg Líquido

Via de Transporte 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

LINHA DE TRANSMISSÃO 0,25 0,07 0,42 0,27 0,17 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01

MARÍTIMA 73,35 70,20 72,83 75,77 75,42 86,93 85,85 88,08 88,72 89,45

FLUVIAL 0,18 0,31 0,45 0,49 0,35 0,76 1,53 1,64 1,96 0,45

LACUSTRE 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01

AÉREA 19,44 21,65 19,72 17,46 17,60 0,23 0,22 0,26 0,23 0,22

POSTAL 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FERROVIÁRIA 0,10 0,10 0,08 0,05 0,05 0,28 0,30 0,22 0,16 0,17

RODOVIÁRIA 4,62 5,70 5,03 4,45 4,68 4,68 5,99 4,37 3,81 4,36

TUBO-CONDUTO 1,60 1,29 1,19 1,22 1,52 7,08 6,04 5,36 5,07 5,29

MEIOS PRÓPRIOS 0,43 0,65 0,23 0,25 0,19 0,01 0,04 0,03 0,02 0,05

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: MDIC; AliceWeb.

Baixo investimento na infraestrutura dos portos, má 
gestão, quantidade insuficiente de berços e contêine-
res, entre outros problemas, depreciam a eficiência 
portuária do Brasil, como pode ser visto pelo índice 
de qualidade da infraestrutura portuária do relatório 
anual Global Competitiveness Report de 2012, publicado 
pelo World Economic Forum.

Esse índice é calculado por meio de uma pesquisa em 
que os usuários de países que possuem portos respon-
dem à seguinte pergunta: “How would you assess the 
port facilities in your country?”, podendo ir de 1 (extre-
mamente subdesenvolvido) até 7 (bem desenvolvido e 
eficiente por padrões internacionais). Como pode ser 
observado no Gráfico 1, o Brasil ocupou a 135º posição 
de um total de 144 países pesquisados, com um índice 

de apenas 2,6, abaixo da média mundial de 4,3, em 
2012. O Brasil fica atrás de vários países da América 
Latina e da África, como Chile (34º), Uruguai (46ª), 
África do Sul (52º), Zimbabué (61º), México (64º) e Bo-
lívia (122ª), ficando à frente apenas de poucos, como 
do Gabão (138º), da Venezuela (139º), da Costa Rica 
(140º) e do Haiti (141º). Os portos da Europa e da Amé-
rica do Norte estão mais próximos dos considerados 
padrões internacionais de eficiência, como a Holanda 
(1º), Alemanha (9º), Reino Unido (12º), Canadá (16ª) 
e EUA (19º). Porém, alguns portos na Ásia também se 
destacam, havendo entre eles países subdesenvolvidos 
com uma infraestrutura portuária considerada eficien-
te, como Singapura (2º), Hong Kong (3º) e Coreia do Sul 
(20º).
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Gráfico 1 - Índice de Qualidade da Infraestrutura Portuária, 2012

Fonte: Global Competitiveness Report (2012).

Gráfico 2 - Evolução do Índice de Qualidade da Infraestrutura Portuária, 2007-2012

Fonte: Banco Mundial (2012) e Global Competitiveness Report (2012).

O Gráfico 2 mostra que essa situação não vem me-
lhorando nos últimos anos, com o valor do índice do 
Brasil mantendo-se praticamente constante em 2,6, 
enquanto países como o Chile, a China e o México me-
lhoraram seu conceito, indo de 4,8 para 5,2, 3,9 para 
4,4 e 3,2 para 4,3, respectivamente, entre 2007 e 2012. 

Ainda assim, mesmo com a queda de 5,26% das expor-
tações e de 1,37% das importações, a preços FOB, em 
2012, no período de 2007 a 2012, elas cresceram num 
total de 51% e 85% (AliceWeb, 2012), respectivamen-
te, impondo ainda mais pressão pela modernização e 
pela eficiência dos portos brasileiros. Existem muitos 
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portos concorrentes no Brasil, muitos dos quais exi-
gem investimentos significativos em infraestrutura 
para aumentar a sua eficiência (HADDAD, 2010).

O trabalho de Santos (2007) analisa 13 dos principais 
portos brasileiros, a saber: Santos (SP), Sepetiba (RJ), 
Paranaguá (PR), Rio Grande (RS), Suape (PE), São 
Francisco do Sul (SC), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), 

Aratu (BA), Itajaí (SC), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e 
Belém (PA). Em 2012, 64% do total do volume (em kg 
líquido) das importações brasileiras entrou por esses 
13 portos e 69,6% do total do volume das exportações 
brasileiras saiu por eles, sendo 75,4% e 83,2% do total 
do valor (em US$) das importações e exportações bra-
sileiras, respectivamente.

Gráfico 3 - Índice de Eficiência Portuária (Santos = 1)

Fonte: Haddad et al. (2010).

Aqueles dados mostram em certa medida a importân-
cia desses portos, que abrangem do norte ao sul do 
País, para o comércio internacional do Brasil. Assim, 
Santos (2007), para ter uma medida completa da 
importância desses portos, estima um modelo econo-
métrico, baseado em Blonigen e Wilson (2006), que 
permite medir a variação do custo de importar uma 
mercadoria devido ao porto de entrada, auferindo 
assim os custos portuários no custo de transporte 
total e medidas relativas de eficiência portuária. Esses 

são os 13 mesmos portos do trabalho de Haddad et al. 
(2010), que utilizam os resultados de Santos (2007) 
para calcular o índice de eficiência portuária (Port 
Efficiency Index – PEI)  para cada um dos portos da 
amostra. O PEI do porto de Santos é igual a um, por 
construção, e o PEI dos outros portos pode ser inter-
pretado como a variação percentual que o custo de 
transporte referente à importação dos produtos sofre-
ria se fosse realizada através do respectivo porto em 
vez do porto de Santos. Logo, PEI maior que um signi-
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fica que o porto é menos eficiente que Santos, enquanto 
PEI menor que um, mais eficiente.  O Gráfico 3 apre-
senta os resultados de Haddad et al. (2010), mostrando 
que apenas Sepetiba e Aratu foram menos eficientes do 
que Santos, enquanto São Francisco do Sul foi o mais 
eficiente e Suape ficou em terceiro lugar nessa amostra. 

Em relação à movimentação de cargas, a Tabela 3 mos-
tra que, em 2011, o porto de Santos ficou em primeiro 
lugar no tocante ao total de carga movimentada, segui-
do por Sepetiba, que apenas movimentou granéis sóli-
dos. Os granéis são cargas que necessitam ser individu-
alizadas, subdividindo-se em granéis sólidos e granéis 
líquidos. São exemplos de granéis sólidos: os minérios 

de ferro, manganês, bauxita, carvão, sal, trigo, soja, fer-
tilizantes etc. Já de granéis líquidos: o petróleo e seus 
subprodutos, óleos vegetais etc. A carga geral inclui, 
por sua vez, produtos diversos que se distinguem ainda 
pela forma de manipulação e transporte, como automó-
veis, peixes transportados em porões frigoríficos, entre 
outros, subdividindo-se ainda em dois tipos: soltas ou 
conteinerizadas. Observe que, em relação apenas aos 
granéis sólidos, Sepetiba foi o que movimentou maior 
carga desse tipo, seguido por Santos. Já em relação aos 
granéis líquidos, Santos foi o primeiro, porém seguido 
pelo porto de Suape. Em relação à carga geral, nova-
mente Santos foi o primeiro, seguido pelos portos de 
Paranaguá e Rio Grande. 

Tabela 3 - Movimentação de Cargas, por Natureza, 2011 (em Toneladas)

  2011

Rank Porto Granel Sólido Granel Líquido Carga Geral Total

1º Santos - SP 37.770.018 12.792.866 35.432.225 85.995.109

2º Sepetiba - RJ 55.415.164 0 2.715.881 58.131.045

3º Paranaguá - PR 26.735.599 2.446.738 8.236.186 37.418.523

4º Rio Grande - RS 8.125.494 2.711.126 7.096.593 17.933.213

7º Suape - PE 756.381 5.154.161 5.093.652 11.004.193

8º São Francisco do Sul - SC 5.369.026 164.941 4.555.544 10.089.511

9º Vitória - ES 2.467.129 344.330 5.301.288 8.112.748

10º Rio de Janeiro - RJ 1.345.535 157.160 6.203.928 7.706.623

11º Aratu - BA 1.798.260 3.389.815 267 5.188.342

12º Itajaí - SC 0 0 4.353.794 4.353.794

13º Fortaleza - CE 1.198.426 2.083.965 1.027.581 4.309.971

14º Salvador - BA 409.050 36.997 3.038.172 3.484.219

16º Belém - PA 706.608 2.173.096 345.744 3.225.448

Fonte: Anuário Estatístico Portuário, 2011, Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ).

Todos os 13 portos ficaram na faixa dos 16 que mais 
movimentaram carga total em 2011. Observa-se tam-
bém que a movimentação de carga de Suape está mais 
concentrada nos granéis líquidos e na carga geral. Con-
forme a Tabela 4, em 2008, 47% da carga movimentada 
por Suape foi de granéis líquidos e 45% de carga geral, 
mantendo-se praticamente no mesmo patamar em 2011. 
, os portos de Belém, Aratu e Fortaleza foram os que 
tiveram maior participação de granéis líquidos. Já Se-

petiba e São Francisco do Sul concentraram-se em gra-
néis sólidos, com Sepetiba aumentando de 91,2% para 
95,33% entre 2008 e 2011 a participação dos granéis 
sólidos na sua movimentação de carga, enquanto São 
Francisco do sul permaneceu no patamar dos 53%. Em 
ambos os anos, o porto de Itajaí só movimentou carga 
geral, seguido de Salvador. O porto de Santos foi o mais 
homogêneo na divisão da sua movimentação de cargas 
entre os três tipos.
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Tabela 4 - Tipos de Carga Movimentada por Porto, 2008 e 2011 (%)

 2008 2011

Porto Granel Sólido Granel Líquido Carga Geral Granel Sólido Granel Líquido Carga Geral

Santos - SP 38,97 17,33 43,70 43,92 14,88 41,20

Sepetiba - RJ 91,20 0,00 8,80 95,33 0,00 4,67

Paranaguá - PR 62,72 6,92 30,36 71,45 6,54 22,01

Rio Grande - RS 36,69 18,53 44,78 45,31 15,12 39,57

Suape - PE 7,36 47,00 45,64 6,87 46,84 46,29

São Francisco do Sul - SC 53,59 1,46 44,95 53,21 1,63 45,15

Vitória - ES 24,91 4,78 70,31 30,41 4,24 65,35

Rio de Janeiro - RJ 22,35 4,29 73,36 17,46 2,04 80,50

Aratu - BA 32,82 67,18 0,00 34,66 65,34 0,01

Itajaí - SC 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

Fortaleza - CE 29,32 48,27 22,40 27,81 48,35 23,84

Salvador - BA 23,24 0,01 76,75 11,74 1,06 87,20

Belém - PA 6,02 70,53 23,46 21,91 67,37 10,72

Fonte: Anuário Estatístico Portuário, 2011(ANTAQ).

Visualizando a importância dos 
portos para cada Estado, o porto de 
Santos, que respondeu por 16,44% 
do volume total das importações 
brasileiras em 2012, foi o porto de 
entrada para 62,56% das impor-
tações para Estado de São Paulo, 
depois para o Estado de Goiás 
(32,86%) e Minas Gerais (27,52%). 
Em média, representou 8,09% das 
importações dos Estados, a maior 
participação de todos os portos 
brasileiros. Em seguida, na amos-
tra, foram os portos de Paranaguá 
e de Vitória, com médias iguais a 
6,68% e 6,48%, e participações 
de 8,05% e 8,55% nas importa-
ções brasileiras, respectivamente. 
Mesmo estando no Paraná, o porto 
de Paranaguá foi mais importan-
te para as importações de Mato 
Grosso (63,36%), depois para o 
Paraná (56,87%) e Goiás (37,52%). 

Já o porto de Vitória foi mais im-
portante para o próprio Estado do 
Espírito Santo (86,62%), depois 
para Minas Gerais (57,51%) e Goiás 
(19,6%). Excetuando-se Belém, que 
foi mais representativo para as im-
portações do Amapá, todos os ou-
tros portos foram mais relevantes 
para as importações dos respecti-
vos Estados em que se localizam. 
Porém, apenas os portos de Santos, 
Rio de Janeiro, Sepetiba e Suape 
foram portos de entrada para im-
portações de todos os Estados. O 
porto de Suape ficou em quarto 
lugar da amostra na média (4,09%) 
e na participação das importações 
nacionais (3,76%), porém, suas 
importações foram bastante con-
centradas para o próprio Estado de 
Pernambuco (79,81%), seguido da 
Paraíba, com apenas 7,18%.

Já em relação às exportações, o 
maior porto de saída dessas para 
o Brasil foi o de Vitória, com uma 
participação de 25,95% no volu-
me total de exportações, seguido 
pelos portos de Sepetiba (20,02%) 
e Santos (11,18%), lembrando que 
o valor total das importações em 
2012 foi de US$ 223 bilhões, o das 
exportações foi de US$ 242 bilhões, 
enquanto de volume foram de 141 
bilhões e 546 bilhões de kg líquidos 
(AliceWeb, 2012), respectivamente. 
Isso mostra que as exportações 
foram mais concentradas em al-
guns portos do que as importações, 
além do menor valor por volume 
das exportações, mesmo com o 
superávit. O porto de Vitória foi 
a saída para 97,93% das expor-
tações do Espírito Santo. Porém, 
na média dos Estados, o porto de 
Santos foi o mais importante, com 
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11,52%, seguido de Vitória (8,67%) 
e Paranaguá (6,74%).  O porto de 
Santos respondeu por 81,81% das 
exportações de São Paulo, 62,03% 
do Mato Grosso e 55,69% de Goiás. 
Já o porto de Paranaguá respondeu 
por 73,63% das exportações do 
próprio Paraná, 23,71% do Mato 
Grosso do Sul e 15,2% do Mato 
Grosso. Os outros portos foram 
mais relevantes para as respecti-
vas UF em que se localizam, com 
as exceções de Salvador, Belém 
e Suape, que responderam mais 
pelas exportações de Sergipe, Pa-
raíba e Acre. Nas exportações, o 
porto de Suape teve uma partici-
pação mais modesta, respondendo 
por apenas 0,08% do volume das 
exportações brasileiras, ficando 
em 11º na amostra, e com uma 
média de 2,6% entre os Estados (7ª 
posição na média), porém, ainda 
assim relevante quando compara-
do com todos os portos brasileiros. 
Ele foi mais importante para as 
exportações da Paraíba (38,41%) e 
de Pernambuco (24,9%).

Confrontando essa importância 
dos portos para o comércio mun-
dial do Brasil e dos Estados com a 
qualidade da infraestrutura portu-
ária indicada pelos índices de qua-
lidade da infraestrutura portuária 
do Global Competitiveness Report e 
do PEI, mostra-se que ainda hoje 
existe a necessidade de se aumen-
tar a eficiência dos portos, mesmo 
depois de tanto tempo dos marcos 
regulatórios do setor portuário 
brasileiro, que foram formulados 
na época com esse intuito de au-

mentar a eficiência. Em 1990, com 
a extinção da Portobrás, que era 
responsável por construir, explorar 
e administrar os portos brasileiros, 
esses já sofriam de equipamentos 
obsoletos, elevado tempo de espera 
para atracação e permanência dos 
navios no porto, déficit de investi-
mentos e monopólios da escalação 
dos trabalhadores. Assim, em feve-
reiro de 1993, foi promulgada a Lei 
8.630/93, conhecida como a “Lei de 
Modernização dos Portos”, visando 
à descentralização do setor, à pro-
moção da concorrência, à entrada 
de recursos privados, ao aumento 
dos investimentos e à adequação 
do quantitativo da mão de obra aos 
novos padrões tecnológicos (SAN-
TOS, 2007). 

Porém, como se pôde perceber pela 
evolução dos índices de qualidade 
da infraestrutura portuária, esse 
programa de modernização dos 
portos não foi bem implementado 
e alcançou poucos resultados a 
nível nacional. Assim, o governo, 
em dezembro de 2012, revoga a Lei 
8.630/93 através da Medida Pro-
visória nº 595, visando novamente 
à melhoria dos portos brasileiros. 
Assim, o governo federal anuncia 
o novo Programa de Investimentos 
em Logística: Portos. Com recursos 
de R$ 54,4 bilhões, é um conjunto 
de medidas objetivando o fim das 
barreiras à entrada, o estímulo à 
expansão dos investimentos do 
setor privado, a modernização da 
infraestrutura e da gestão portuá-
ria e o aumento da movimentação 
de cargas com redução dos custos. 

Os novos investimentos em con-
cessões, arrendamentos e Termi-
nais de Uso Privativo (TUP) estão 
estimados em R$ 31,0 bilhões até 
2014-2015 e os restantes R$ 23,2 
bilhões até 2016-2017. Do total, 
53% vão para os portos da região 
Sudeste; 14% para o Sul; 11% para 
o Norte e 22% para o Nordeste, 
além de um investimento de R$ 2,6 
bilhões em acesso terrestre, rodo-
viário e ferroviário, em 18 portos.

O presente trabalho irá se focar 
no porto de Suape, localizado no 
Estado de Pernambuco, em áreas 
pertencentes aos municípios do 
Cabo de Santo Agostinho e de Ipo-
juca. Esse porto vem recebendo 
vultosos investimentos nos últimos 
anos em novas instalações indus-
triais e infraestrutura portuária, 
como a construção da refinaria da 
Petrobrás, em parceria com a Pe-
tróleos de Venezuela S.A., e do Polo 
de Poliéster no Complexo de Suape; 
o projeto Suape Global, lançado 
pelo governo do Estado em de-
zembro de 2008; e o Programa de 
Investimento em Logística: Portos 
do governo federal, anunciado em 
dezembro de 2012. Além desses, 
o novo Estaleiro Suezmax, a cargo 
do holding Camargo Corrêa e para 
a construção de navios de grande 
porte, terá padrões da indústria 
naval internacional e será o maior 
do Hemisfério Sul (ALVES; RODRI-
GUES; SILVA, 2011). 

A importância da reestruturação 
dos portos brasileiros pode ser 
depreendida por meio da análise 
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dos impactos econômicos para o Brasil e para Per-
nambuco desses significativos investimentos que vêm 
ocorrendo no porto de Suape, utilizando-se para isso 
um modelo de EGC inter-regional em que os serviços 
de transporte e os custos de transporte dos produtos 
são explicitamente modelados.
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1 Introdução

O Programa Mais Médicos foi ins-
tituído pela Lei Nº 12.871, de 22 
de outubro de 2013, com várias 
frentes para resolver os problemas 
existentes na assistência médica 
das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). Observa-se no País uma 
enorme disparidade da relação de 
médicos/mil habitantes entre os 
Estados. Além de uma questão dis-
tributiva, enfrenta-se também uma 
escassez na oferta de médicos. Com 
essas questões em mente, ações 
com efeito de longo prazo foram 
adotadas com a intenção de expan-
dir as faculdades de medicina no 
País, além de ampliar o número de 
vagas nos cursos de graduação de 
residência.

Medidas de curto prazo também 
foram adotadas para amparar as 
regiões mais necessitadas do País 
e gerar impactos sobre seus indica-
dores de saúde. Para isso, realizou-
-se o Projeto Mais Médicos para 
o Brasil que incentiva médicos 
brasileiros e estrangeiros a atu-
arem nessas áreas. Entretanto, a 
literatura existente sobre o tema 
apresenta controvérsias sobre a 

significância estatística do impacto 
desse tipo de intervenção sobre os 
indicadores de saúde.

Sendo assim, propomos aqui uma 
apresentação do programa e seus 
objetivos. Além disso, discutimos 
as possibilidades de sucesso da po-
lítica a partir de evidências obtidas 
pela literatura que avalia progra-
mas similares.

2 Revisão da Literatura

Há uma extensa literatura que 
discute formas alternativas de uti-
lizar recursos para a saúde e seus 
efeitos sobre índices socioeconô-
micos. Um resultado já consolidado 
mostra uma maior efetividade de 
programas de saúde básica e medi-
cina generalista em detrimento de 
programas focados em medicina 
especializada.

Notadamente, a saúde básica re-
quer uma proporção maior de mé-
dicos por equipamento em relação 
à medicina especializada, tornando 
relevante a discussão do uso de re-
cursos para a contratação de novos 
trabalhadores.

A literatura que relaciona a den-
sidade de trabalhadores da saúde 
com resultados de saúde tem re-
cebido maior atenção de organi-
zações multilaterais na última dé-
cada. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) tem estimulado a 
produção de artigos e relatórios 
que buscam evidências para essa 
relação em análises  cross-country. 

Chen et al. (2004) e Anand e Bär-
ninghausen (2006) exploram numa 
análise entre países a relação entre 
a densidade de médicos, enfer-
meiros e parteiras e resultados 
de saúde. Tais trabalhos mostram 
que há correlação positiva entre 
essas váriaveis. Chen et al. (2004) 
estabelece ainda um limite míni-
mo de 2,5 trabalhadores de saúde 
por mil habitantes para que sejam 
atingidos os níveis desejáveis de 
cobertura de parto e imunização 
de sarampo (80%). Não obstante, 
estudos anteriores como Anand e 
Bärninghausen (2006) apresentam 
evidências contraditórias, o que 
incentiva estudos na área.

Evans et al. (2006) utilizam dados 
da OMS sobre trabalhadores na 
área da saúde e dividem-nos em 
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dois grupos: médicos e enfermei-
ros/parteiras. Os autores mostram 
que os coeficientes para o efeito 
da densidade de médicos sobre 
índices de saúde são significativos, 
enquanto para o outro grupo não 
o são.

Wilson et al. (2009) fazem uma 
avaliação de programas que têm 
como objetivo levar trabalhado-
res da saúde a regiões pobres e 
remotas, que, em geral, têm maus 
índices de saúde básica. Os auto-
res afirmam que não há evidência 
clara acerca do uso de incentivos 
monetários para estimular a ida do 
médico a áreas remotas.  

Para o Brasil, há poucos trabalhos 
que avaliam impactos relacionados 
à saúde básica. Souza et al. (2006) 
utilizam um modelo de fronteira 
de produção estocástica para ana-
lisar a eficiência de trabalhadores 
da saúde nas várias regiões do 
País. Tal análise é feita olhando os 
trabalhadores de forma agregada 
e desagregada, de forma a relatar 
a eficiência de cada tipo de traba-
lhador (e. g., médicos) em função 
de condições socioeconômicas dos 
municípios.

Macinko et al. (2007) propõem um 
índice que permita acompanhar e 
avaliar a saúde básica brasileira 
como um todo.

Rocha e Soares (2010) avaliam o 
impacto do Programa Saúde da Fa-
mília, criado pelo governo federal 
brasileiro com o objetivo de melho-
rar índices de provisão de saúde 
básica. Contudo, devido às condi-
ções do programa e os objetivos 
dos autores, não é documentado 
o efeito da densidade de médicos 
sobre as variáveis de saúde.

3 O Programa Mais Médicos

O Programa Mais Médicos foi ins-
tituído pela Lei Nº 12.871, de 22 
de outubro de 2013, e tem como 
objetivo central a formação de 
recursos humanos na área médi-
ca para o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Neste sentido, trabalha-se 
em diferentes frentes, desde polí-
ticas educacionais nos cursos de 
medicina, estímulo à pesquisa apli-
cada ao SUS e inserção de médicos 
em regiões prioritárias para o SUS.

Essa ação foi motivada por um 
retrato estatístico do sistema de 
saúde que evidencia, entre outros 

aspectos, a má relação médicos 
por habitante no País. Conforme 
nota elaborada pelo Ministério da 
Saúde (BRASIL, 2013a), esse índice 
para o Brasil, de 1,8 médicos/mil 
habitantes, é inferior ao de países 
vizinhos. A Argentina e o Uruguai 
apresentam respectivamente uma 
relação de 3,2 e 3,7 médicos/mil 
habitantes. Apesar de a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) não 
estabelecer uma referência ótima 
para esse indicador, o governo 
utiliza como benchmark a ser al-
cançado o índice do Reino Unido 
de 2,7 médicos/mil habitantes por 
ser considerado um dos melhores 
sistemas de saúde pública centrado 
na atenção básica.

Um aspecto ainda mais destacado 
como foco de intervenção da polí-
tica é a grande disparidade dessa 
relação entre os Estados. Na Figura 
1, encontra-se a distribuição da 
taxa médico/mil habitantes para 
as Unidades Federativas, dentre 
as quais 22 Estados encontram-se 
abaixo da média do País. Ressalta-
-se o distanciamento entre o Ma-
ranhão, com apenas 0,58 médicos/
mil habitantes, e o Rio de Janeiro, 
que apresenta uma média superior 
à estabelecida como benchmark.
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A justificativa do governo para o 
baixo índice não é apenas o pro-
blema de distribuição destacado 
anteriormente, mas também de es-
cassez na oferta de médicos. Argu-
menta-se que, no período de 2008 
a 2013, houve um crescimento de 
72,3% dos equipamentos de Saúde 
e de 44,5% dos estabelecimentos 
médicos, enquanto o crescimento 
de médicos contratados mostrou-

-se muito aquém, 13,4% (BRASIL, 
2013a).

Corroborando a ideia de escas-
sez de oferta, o Gráfico 1 abaixo 
faz uma comparação entre o di-
ferencial de salário com relação 
ao Ensino Médio para diversas 
áreas de atuação profissional. A 
base utilizada em sua construção 
é o salário médio de um indivíduo 

que concluiu o nível médio. Assim, 
o eixo vertical indica o acréscimo 
salarial após especialização profis-
sional. Observa-se que a diferença 
entre os anos 2000 e 2010 é mais 
expressiva na área de medicina. É 
possível que esse deslocamento do 
salário seja consequência de uma 
baixa oferta relativa à demanda 
existente no mercado.

Figura 1 - Relação Médicos/Mil Habitantes

Fonte: Ministério da Saúde.
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Em resposta a essas questões, o 
Ministério da Saúde trabalha em 
parceria com o Ministério da Edu-
cação em programas focados em 
melhorias na estrutura das uni-
versidades federais e expansão do 
número de vagas de graduação em 
medicina e de residência médica. 
No entanto, essas ações acarretam 
efeitos apenas de longo prazo sobre 
o sistema de saúde.

Sendo assim, para suprir de ime-
diato as necessidades de médicos 
nas regiões prioritárias do SUS e 

consequentemente melhorar seus 
indicadores de saúde, o programa 
conta com uma ação de chamada 
imediata de médicos brasileiros 
e estrangeiros para atuarem nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
dessas regiões. Acredita-se que 
incentivos financeiros e aumento 
na oferta de médicos, por meio da 
abertura do mercado de trabalho, 
podem contribuir para elevação 
da taxa médico/mil habitantes e 
diminuir as disparidades entre as 
regiões.

3.1 Funcionamento

3.1.1 Relativo à Participação dos 
Municípios

O Projeto Mais Médicos para o Bra-
sil é focado naquelas regiões consi-
deradas prioritárias para o SUS. Os 
municípios que desejam participar 
devem se inscrever no programa, 
sob a condição de pertencer a um 
dos Perfis tais como definidos no 
Quadro 1:

Gráfico 1 - Diferencial de Salário com Relação ao Ensino Médio

Fonte: IBGE – PNAD.
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Quadro 1 - Perfis dos Municípios

Fonte: Ministério da Saúde.

As cláusulas de participação dos 
municípios estabelecem que estes 
não podem substituir os médi-
cos que já compõem as equipes 
das Unidades de Atendimento do 
SUS e devem manter as equipes já 
constituídas com profissionais não 
participantes do Projeto. O cumpri-
mento dessas condições visa a um 
efetivo impacto do Projeto sobre os 
índices de médico/mil habitantes.

No período de inscrição dos mu-
nicípios, observou-se uma grande 
movimentação a favor da adesão 
ao Projeto. Dos 5.570 municípios 
brasileiros, 3.548 foram inscritos. 

No entanto, após a conclusão de 
três etapas de seleção de médicos, 
apenas 687 municípios receberam 
alocação de médicos. Nos mapas 
(anexos), identificam-se os muni-
cípios inscritos e selecionados do 
programa, que receberam indica-
ção de médicos.

3.1.2 Relativo à Participação dos 
Médicos

A oportunidade de participar do 
Projeto Mais Médicos para o Brasil 
é oferecida aos médicos formados 
em instituições brasileiras, com 
diploma revalidado no País ou ins-

tituições estrangeiras por meio de 
intercâmbio médico internacional. 
A seleção e ocupação das vagas 
oferecidas são realizadas respei-
tando-se a seguinte ordem de pre-
ferência dos tipos de médicos:

• formados em instituições brasi-
leiras ou com diploma revalidado 
no País;

• brasileiros formados em institui-
ções estrangeiras com habilitação 
para exercício no exterior, e

• estrangeiros com habilitação 
para exercício no exterior.
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Os médicos participantes possuem 
limite de atuação no Projeto de três 
anos, prorrogável por mais três, 
e recebem uma bolsa-formação 
no valor de R$ 10 mil. Além disso, 
podem ainda receber uma ajuda 
de custo para instalação no valor 
de até três bolsas-formação, deter-
minadas de acordo com a região ao 
qual será alocado:

a) R$ 30 mil para região da Amazônia 
Legal, de fronteira ou indígenas;

b) R$ 20 mil para Nordeste, Centro-
-Oeste ou do Vale do Jequitinho-
nha -MG, e

c) R$ 10 mil para Capitais, Regiões 
Metropolitanas, Distrito Federal 
ou outros municípios não citados.

Caso descumpram as normas do 
Projeto, os médicos participantes 
podem ser desligados das ações e 
sofrer a exigência de restituir os 
valores recebidos da bolsa e ajuda 
de custo. Quanto aos médicos in-
tercambistas, o desligamento pode 
implicar também o cancelamento 
do registro único que permite sua 
atuação no País e do registro de 
estrangeiro.

Quanto à alocação dos médicos, 
esses devem indicar seis localida-
des em ordem de prioridade, sendo 
uma para cada Perfil (definido 
conforme na seção anterior). Com a 
intenção de garantir que as regiões 
mais necessitadas sejam atendidas 

primeiro, os municípios classifica-
dos no Perfil 6 deverão ser sempre 
indicados como a última opção na 
ordem de preferência.

Com a intenção de desestimular 
médicos já alocados em regiões 
carentes para regiões com menor 
necessidade de médicos, um mé-
dico que já incorpora uma equipe 
de saúde da família só poderá es-
colher municípios de Perfis com 
maior carência do que a sua região 
de atuação. Assim, caso a sua atual 
equipe situe-se no Perfil 1, 2, 3 ou 
6, este poderá escolher apenas o 
Perfil 4 ou 5. Caso seu município de 
atuação pertença ao Perfil 4 ou 5, 
suas opções restringem-se apenas 
ao Perfil 5. 

Para também priorizar áreas mais 
necessitadas, as vagas abertas no 
Perfil 6 apenas são ocupadas em 
caso de ocupação total dos demais 
perfis.

Em relação à alocação do médico, é 
realizado um processo eletrônico 
que respeita os seguintes critérios 
de desempate quando mais de um 
médico indica na mesma priorida-
de certo município:

a) candidato que se graduou, reva-
lidou seu diploma ou nasceu no 
Estado onde o Município está 
localizado;

b) data e horário da confirmação de 
seleção no sistema, e

c) candidato que tiver maior idade.

Após a publicação do resultado, 
o médico selecionado possui um 
prazo de dois dias para homologar 
sua participação. Caso não a con-
firme, terá sua inscrição e seleção 
cancelada, sem prejudicar a reali-
zação de uma nova inscrição.

Assim, de fato, as decisões dos mé-
dicos têm, basicamente, dois com-
ponentes: o estímulo financeiro e 
as características socioeconômicas 
dos municípios.

4 Considerações Finais

Devido aos resultados já apresen-
tados pela literatura, esperamos 
que o programa tenha um impacto 
positivo sobre os índices de saúde 
devido a sua atuação sobre o aten-
dimento básico. Ademais, apesar 
da possível realocação de médicos 
contratados em regime de funcio-
nalismo público para o programa, 
imaginamos que o programa ele-
vará os índices de médicos por mil 
habitantes, objetivo principal do 
governo federal.

Ademais, não temos uma expecta-
tiva de resultado claro a partir da 
análise “custo-benefício”. Afinal, 
temos de incorporar o custo de 
oportunidade do programa e es-
pecificar o benefício que provavel-
mente estarão subestimados.
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Anexos

Os mapas foram elaborados pelos 
autores e têm como fonte os rela-
tórios do programa Mais Médicos e 
os dados do IBGE.
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1  Introdução

É notável o aumento da proporção da população 
brasileira com ensino médio completo e ensino su-
perior completo nos últimos 20 anos, um movimento 
semelhante ao observado em grande parte dos países 
em desenvolvimento no mesmo período.1 A Tabela 1 
mostra essa evolução entre os anos de 2003 e 2011 
segundo dados da PNAD, com destaque para um movi-
mento ainda mais forte quando se consideram apenas 
as pessoas economicamente ativas do País: a razão 
entre a parcela da PEA que possuía ensino superior 
completo e a parcela que possuía apenas ensino médio 
incompleto subiu de 0,13 para 0,25. Tal evolução é 
resultado de um conjunto de fatores, dentre os quais 
uma expansão bastante forte do ensino público como 
um todo, da ampliação da oferta de ensino superior 
privado, da facilitação do acesso ao ensino superior 
privado e de um esforço do governo para promover 
a universalização do ensino básico, em linha com os 
Objetivos de Desenvolvimento do milênio das Nações 
Unidas.2

Tabela 1 − Proporção da População Brasileira por  
Grau de Instrução dos Indivíduos

Amostra Completa PEA

Grau de instrução 2003 2011 2003 2011

Nenhum estudo 24.0% 21.6% 9.9% 9.0%

Ensino médio incompleto 55.5% 48.3% 57.5% 44.6%

Ensino médio completo 13.2% 19.0% 20.7% 28.8%

Superior incompleto 2.9% 4.1% 4.5% 6.3%

Superior completo 4.3% 6.9% 7.3% 11.3%

São muitas as implicações desse aumento relativo da 
dotação de trabalhadores qualificados para o País, 
mas é em apenas uma delas que se concentra este 
artigo. Busca-se, então, avaliar a validade do teo-
rema de Rybczynski, um dos principais resultados 
da teoria clássica de comércio internacional, no que 
diz respeito a alterações não uniformes entre os Esta-
dos brasileiros da dotação relativa de trabalhadores 
qualificados e seu impacto na composição da produção 
desses Estados. O teorema nos diz que, quando as 
regiões (nesse caso, os Estados brasileiros) são sufi-
cientemente pequenas frente ao comércio mundial e 
abertas a trocas com outras regiões, alterações nas 
dotações relativas de fatores podem ser totalmente 
absorvidas por alterações da composição da produção 
dessas regiões, mantendo fixas as remunerações dos 
fatores. A abertura ao comércio entre regiões permite 
que excessos de oferta e de demanda sejam compensa-
dos com aumento das exportações e importações, evi-
tando alterações nos preços dos fatores em resposta 
aos retornos marginais decrescentes das funções clás-
sicas de produção. Ao mesmo tempo, a hipótese de que 
as regiões em análise são suficientemente pequenas 
garante que sejam tomadoras de preço dos produtos 
que importam e exportam, evitando o acionamento do 
mecanismo de Stolper-Samuelson (1941) e, portanto, 
qualquer alteração dos preços dos fatores em resposta 
a alterações dos preços dos produtos.

Assim como proposto em Hanson e Slaughter (1999), 
os Estados são tratados como regiões em um modelo 
de Hecksher-Ohlin, e o objetivo principal, portanto, 
está em avaliar alterações ao longo do tempo das 
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dotações, composição da produção 
e preço dos fatores nesses Estados. 
Para tal, utilizamos a PNAD para 
calcular as dotações dos Estados 
de cada um dos cinco tipos de tra-
balhadores da amostra,3 além da 
demanda de cada setor por cada 
tipo de trabalhador. A base do IBGE 
que calcula as Contas Regionais é 
utilizada a fim de avaliar a com-
posição da produção de cada Esta-
do em termos do valor adicionado 
a preços básicos de cada um dos 
setores. Assim, a base de dados 
compilada cobre os 26 Estados 
brasileiros mais o Distrito Federal 
e 12 setores, que, juntos, respon-
dem por toda a produção de cada 
um dos Estados.

Além dessa introdução, o artigo é 
composto por mais cinco seções. A 
seção 2 faz uma revisão simplifica-
da do modelo de Hecksher-Ohlin 
nesse ambiente de vários setores, 
fatores e regiões e das predições do 
teorema de Rybczynski no modelo 
reduzido 22× . A seção 3 apresenta 
a metodologia e as limitações da 
análise, enquanto a seção 4 discute 
a base de dados utilizada. Os resul-
tados empíricos e sua relação com 
o modelo teórico são apresentados 
na seção 5. A seção 6 conclui o ar-
tigo.

2  Revisão do Modelo de Heck-
sher-Ohlin com Diversos Bens 
e Fatores

Nesta seção, faz-se uma revisão 
rápida e simplificada do modelo 
clássico de comércio internacional, 
o modelo de Hecksher-Ohlin com 
diversos bens e fatores. As formas 
matriciais das condições de equilí-
brio são de especial interesse para 
a análise.

O modelo consiste em um universo 
com várias regiões, Mj 1,2,...=  
bens e Mj 1,2,...=  fatores. Entre 
as regiões as preferências são ho-
motéticas e idênticas, há variação 
nas dotações de fatores e livre-
comércio de bens, mas não de fa-
tores. As tecnologias também são 
idênticas e, portanto, as funções 
de produção de cada um dos i  
setores. Ademais, a intensidade 
do uso de fatores de cada setor 
não se altera. Para todo e qual-
quer i , )(= iii uFy  é homogênea 
de grau 1 (i.e., possui retornos 
constantes de escala), crescente 
e côncava em todos os seus argu-
mentos, tal que )...,(= 21 Mwwww  
é o vetor de ut i l ização de fa-
t o r e s  d o  s e t o r  i .  N o t e  q u e 

)...,(=)...,( 21211=
′≤′∑ MiMii

N

i
vvvvuuu

, já que v  é o vetor de dotação 
de fatores da região. Há livre en-

trada de firmas em cada um dos 
setores. Da minimização do custo 
das firmas, a função de custo uni-
tário, que é igual ao custo mar-
ginal pelos retornos constantes 
de escala na produção e também 
igual ao custo médio por se tratar 
do ponto de custo médio mínimo, 
é  dada por jji

M

ji wawc ∑ 1=
=)( ,  t a l 

que )...,(= 21 Mwwww  é o vetor de 
preços dos fatores e i  denota a 
quantidade ótima do fator i  ne-
cessária para produzir 1 unidade 
do bem i .

Para solucionar o problema em 
cada uma das regiões e encontrar 
tanto w quanto iyi ∀ , basta utilizar 
as condições de lucro zero em cada 
um dos setores (resultado da livre 
entrada de novos concorrentes) 
e as condições de equilíbrio para 
cada fator j. Então:

 )(= wcp ii
, i∀                            (1)

 
 

 
jvya jiji

N

i
∀∑ ,=

1=

                     (2)

Note que como o interesse está 
em avaliar a validade do teorema 
de Rybczynski, que assume como 
dados os preços dos fatores, ape-
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nas o sistema das M  equações em 
(2) é de interesse para este artigo. 
Esse sistema permite avaliar como 
variações na dotação de algum(ns) 
dos fatores impactam o nível de 
produção em cada um dos setores. 
Reescrevendo o sistema em forma 
matricial

 11 = ××× × NNMM YAV  (3)

Tal que os subscritos represen-
tam as dimensões das matrizes. 
Com algumas simples operações 
matriciais, pode-se mais uma vez 
reescrever o sistema, agora em ter-
mos de variações percentuais entre 
um instante inicial 0  e um instante 
final 1

 11
ˆ=ˆ

××× × NNMM YV λ  (4)

Em que jiλ  representa a proporção 
da dotação total do fator j utiliza-
da na produção do bem i, tal que 
0 1jiλ≤ ≤ , ij,∀ .

Com relação especificamente ao 
teorema de Rybczynski,4 a título de 
ilustração, assuma 2== NM  e o 
setor 1 intensivo no fator 1. A equa-
ção (4) para cada região se torna5

 

1 11 11 1

2 21 21 2

ˆ ˆ(1 )
=

ˆ ˆ(1 )
v y
v y

λ λ
λ λ

−     
×     −     

Not e  que  a  m at r i z  λ  só  n ão 
será inversível no caso em que 

11 21= = 0.5λ λ , caso esse, porém, 
em que nenhum dos setores é in-
tensivo em algum dos fatores em 
relação ao outro setor. Em todos 

os outros casos pode-se resolver o 
sistema para 2ŷ  e 2ŷ  tal que

 

21 1 11 2 21 1 11 2
1 2

11 21 11 21

ˆ ˆ ˆ ˆ(1 ) (1 )ˆ ˆ= =v v v vy yλ λ λ λ
λ λ λ λ

− − − − +
− −

 

21 1 11 2 21 1 11 2
1 2

11 21 11 21

ˆ ˆ ˆ ˆ(1 ) (1 )ˆ ˆ= =v v v vy yλ λ λ λ
λ λ λ λ

− − − − +
− −

O teorema de Rybczynksi foi con-
struído originalmente nesse am-
biente 0>1̂v  e, supondo 0>1̂v  e 

0>ˆ>ˆ 21 vv ,  i mpl ic a  0>ˆ>ˆ 21 vv  e 
0>ˆ>ˆ 21 vv , i.e., implica uma eleva-

ção do produto no setor inten-
sivo no fator que teve seu estoque 
aumentado e uma diminuição do 
produto no outro setor. Assumin-
do, porém, que 0>ˆ>ˆ 21 vv , não se 
pode mais afirmar que 0>ˆ>ˆ 11 vy  
e 0<ˆ2y , mas sim que há um au-
mento da razão 

2

1

y
y , de modo que 

0>ˆ>ˆ 21 yy  ou 0<ˆ2y  e 0<ˆ2y ,  a 
depender da magnitude da dife-
rença entre 2v̂  e 2v̂  e do valor dos 
parâmetros da matriz λ .

O objetivo final do artigo, portanto, 
é avaliar se a razão entre os níveis 
de produção dos setores (i.e., a 
composição da produção) nos Es-
tados brasileiros se altera em res-
posta às variações da dotação de 
trabalho qualificado observadas no 
País nos últimos anos, ao mesmo 
tempo em que se observa uma 
manutenção do preço relativo dos 
fatores entre os Estados. Em ter-
mos do modelo teórico, o objetivo 
é avaliar a validade do teorema 
de Rybczynski nesse ambiente 

de cinco tipos de trabalhador, 12 
setores e 27 regiões.6

3  Metodologia

Apesar de as predições do modelo 
de Hecksher-Ohlin NM >  serem 
robustas matematicamente, os 
problemas com os resultados do 
modelo aumentam exponencial-
mente quando de dimensões maio-
res, em especial quando o número 
de bens excede o número de fa-
tores, i.e., quando NM >  e o siste-
ma de equações em (2) é, portanto, 
indeterminado. Nesse caso, a ma-
triz V  não é mais única, dados os 
vetores V  e jz .

Frente a esse problema de indeter-
minação dos níveis de produto, al-
gumas aproximações metodológicas 
são propostas por Hanson e Slaugh-
ter (1999) e Bernstein e Weinstein 
(2002). O primeiro define jz  como 
uma variável que representa o cres-
cimento da demanda pelo fator jk ≠  
relativo ao crescimento da demanda 
pelos outros fatores jk ≠ , implicado 
pela variação do valor agregado de 
cada setor, e assim pode avaliar se 

> 0 ( < 0)j jz z  para aqueles fatores 
que tiveram aumento (diminuição) 
de sua dotação, i.e., se houve um 
aumento (diminuição) da concen-
tração da produção em torno dos 
setores intensivos nesse fator j . 
Outra forma de análise utilizada 
por Hanson e Slaughter (1999) é de 
decomposição contábil da primeira 
diferença da equação (3), embora 
não contribua com a discussão da 

3  Metodologia
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causalidade da variação, o que será tratado mais à frente. Por fim, Ber-
nstein e Weinstein (2002) avaliam o quanto cada entrada da matriz cor-
respondente ao lado direito da equação (3) difere da entrada equivalente 
da matriz do lado esquerdo da mesma equação. Como a matriz A  é cons-
tante nos Estados, pela hipótese do modelo de tecnologia idêntica entre 
as regiões, a metodologia proposta parte da avaliação de quão diferente 
o lado esquerdo da equação acima o é em relação ao lado direito. Enfim, 
as equações utilizadas em ambas as análises são dadas, respectivamente, 
por

 
=1

= ( )( )
N

j i ji i
i

z log Y λ λ∆ −∑    (5)

 )(
2
1)(

2
1)(

2
1= 010101 YYAYYAYAAV IG +∆++∆+∆+∆  (6)

 1= −
×

j

j
j v

YA
d      (7)

 

Tal que 
=1

1= M
i jijM
λ λ∑  e jA  representa a linha A da matriz A , i.e., re-

presenta um vetor-linha de dimensão jd . Apesar da equação (5) surgir de 
uma definição, as equações (6) e (7) surgem do próprio modelo. Note que 
a respeito de (6) o primeiro termo do lado direito da equação representa 
o quanto da variação da dotação de fatores foi absorvida pela variação 
do nível de produção, e os outros dois termos representam o quanto foi 
absorvida pela variação, idiossincrática e generalizada, da tecnologia de 
produção.7

As limitações da metodologia surgem da subjetividade inerente à avalia-
ção dos resultados das equações (6) e (7), de quais valores representam 
uma grande participação da variação do produto na variação total da 
dotação de fatores e quais valores representam erros jd  suficientemente 
pequenos. A avaliação dos resultados da equação (5) depende, a priori, 

apenas do sinal de jz , de modo 
que o problema da subjetividade 
relacionado à interpretação dos 
valores obtidos não mais existe. 
Porém, a limitação principal nesse 
caso é anterior aos resultados obti-
dos, já que a confiabilidade dos re-
sultados depende da confiabilidade 
da variável definida jz , ou seja, de-
pende de quanto a definição de jz  
está de acordo com a teoria. Outras 
metodologias poderiam ser im-
plantadas e propostas, mas há que 
se tomar bastante cuidado, dado 
o problema de indeterminação do 
nível de produção com MN > .8

4  Dados

Para a realização dos cálculos e 
da análise que segue, utilizam-se 
os dados da PNAD para os anos 
de 2003 e 2011 a fim de construir 
a dotação dos cinco tipos de tra-
balhador para todos os Estados 
brasileiros e a utilização de fatores 
de cada setor ao nível do País.9 A 
essa base juntam-se os dados do 
Sistema de Contas Regionais do 
IBGE, que compilam por Estado o 
nível de produção setorial medido 
pelo valor adicionado.

Utilizam-se apenas os dados refe-
rentes às pessoas economicamente 
ativas e que declararam trabalhar 
em algum dos setores da abertura 
das Contas Regionais utilizada. As 
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dotações dos Estados são medidas 
pela proporção da dotação de cada 
tipo de trabalhador em relação à 
dotação total de trabalhadores e 
a intensidade do uso relativo de 
fatores nas indústrias como o uso 
de cada tipo de trabalhador em 
relação ao uso de trabalhadores 
com ensino superior completo. São 
12 os setores avaliados, já que as 
Contas Regionais são divulgadas 
com um certo atraso em relação às 
Contas Nacionais e o atraso é maior 
quanto mais ampla a abertura das 
contas em número de setores. Para 
o ano de 2011, ano da PNAD utiliza-
da, a abertura mais ampla das con-
tas regionais era a de 12 setores.

Apesar de seguirem Hanson e 
Slaughter (1999), as bases brasilei-
ras utilizadas apresentam limita-
ções. A utilização da PNAD se jus-
tifica pela periodicidade anual da 
pesquisa, mas a divulgação recente 
e completa do Censo 2010 permite 
a utilização de uma base de maior 
qualidade e, dada a maior ampli-
tude da amostra, que evita o prob-
lema de poucas observações em 
alguns dos casos quando da aber-
tura em muitos setores e regiões. 
A análise, porém, deveria ter sua 

janela alterada para a avaliação das 
variações entre os anos de 2000 e 
2010, já que o Censo brasileiro é re-
alizado apenas de dez em dez anos.

A respeito das limitações das Con-
tas Regionais está a questão do 
atraso da divulgação quando da 
preferência por uma abertura das 
contas em um número maior de 
setores, além da questão de medir 
o nível de produção pelo valor adi-
cionado e não pela quantidade 
propriamente produzida, embora 
todas as predições da teoria de 
Hecksher-Ohlin digam respeito 
ao nível de produção medido pela 
quantidade produzida. Uma pos-
sível alternativa a essa base seria 
a utilização da Pesquisa Industrial 
Anual (PIA), que traz maiores in-
formações acerca da produção de 
cada um dos setores industriais e 
que permite uma abertura em mais 
de 12 setores. Porém, a análise 
teria que ser restrita à indústria, 
deixando de fora, por exemplo, o 
setor de serviços. A utilização con-
junta com o Censo evitaria o pro-
blema de poucas observações dada 
a abertura em um número maior 
de setores para um mesmo número 
de regiões.

5  Resultados Empíricos

5.1  Resultados da Equação (5)

A Tabela 2 apresenta os resultados 
referentes ao cálculo da equação 
(5) por Estado. Em linha com a 
evolução das estatísticas descri-
tivas dos Estados,10 os Estados 
que apresentaram variações posi-
tivas (negativas) da dotação de 
algum dos fatores tiveram um au-
mento (redução) da concentração 
da produção em torno daqueles 
setores intensivos no fator que 
teve seu estoque aumentado (di-
minuído). Em linha com a definição 
da variável jz , o maior interesse 
está na comparação dos sinais das 
variações nas dotações de fatores 
e dos sinais de jz , tal que a análise 
de magnitude se torna secundária. 
E, mais uma vez, os resultados da 
Tabela 2 se mostram em linha com 
as predições da teoria e da ideia 
por trás do teorema de Rybczyn-
ski: os sinais das variações das 
dotações de cada tipo de trabalho 
nos Estados são os mesmos sinais 
dos elementos equivalentes na Ta-
bela 2 em 90,37% dos casos.



43temas de economia aplicada42 temas de economia aplicada

março de  2014

Tabela 2 − Variação da Concentração da Produção nos Estados Segundo a Equação (5) Entre 2003 e 2011

Unidade da Federação SE MM MC SI SC

Rondônia 0.00 -0.32 0.00 -0.22 0.53

Acre -0.11 -0.06 0.14 -0.29 0.32

Amazonas 0.73 -0.55 -0.42 -0.30 0.54

Roraima -0.80 -0.94 -0.32 1.03 1.03

Pará -0.13 -0.46 0.01 0.40 0.19

Amapá -0.49 -0.26 -0.06 0.14 0.67

Tocantins -0.80 -0.67 -0.02 0.41 1.07

Maranhão -0.45 -0.53 0.16 0.25 0.57

Piauí -0.73 -0.48 0.34 0.15 0.72

Ceará -0.69 -0.60 0.29 0.65 0.35

Rio Grande do Norte -0.57 -0.48 0.19 0.41 0.45

Paraíba -0.79 -0.74 0.17 0.90 0.45

Pernambuco -0.60 -0.58 0.27 0.62 0.29

Alagoas -0.64 -0.44 0.56 0.34 0.18

Sergipe -0.64 -0.31 0.16 0.56 0.24

Bahia -0.74 -0.64 0.09 0.71 0.57

Minas Gerais -0.35 -0.33 0.10 0.26 0.32

Espírito Santo -0.41 -0.49 0.32 0.01 0.58

Rio de Janeiro 0.13 -0.34 0.16 -0.03 0.08

São Paulo -0.04 -0.33 0.17 0.04 0.16

Paraná -0.32 -0.27 0.08 0.12 0.39

Santa Catarina -0.24 -0.54 0.17 0.25 0.36

Rio Grande do Sul -0.29 -0.30 0.24 0.14 0.20

Mato Grosso do Sul -0.43 -0.36 0.17 0.11 0.50

Mato Grosso -0.32 -0.52 0.22 0.24 0.38

Goiás -0.26 -0.50 0.16 0.01 0.59

Distrito Federal -0.11 -0.37 -0.08 0.31 0.25

Em alguns dos casos, porém, os sinais diferem. Dos 13 
casos problemáticos observados, sete (53,85%) se en-
contram nos cálculos para as variações da dotação de 
trabalhadores sem qualquer estudo, uma variável em 
si mais problemática dada a ausência de um padrão 
claro entre o observado para os diversos Estados e a 
variação irregular do uso desses mesmos trabalhado-
res nos diferentes setores ao longo dos anos de 2003 
e 2011.

Os resultados da equação (5), portanto, constituem 
uma primeira evidência a favor da presença de efeitos 
a la Rybczynski, tal que o livre-comércio de bens entre 
os Estados brasileiros, sob a hipótese de equalização 
dos preços dos fatores, promoveu entre os anos de 
2003 e 2011 uma alteração do mix de produção dos 
Estados em favor daqueles setores intensivos em tra-
balho qualificado, em trabalhadores com ao menos o 
ensino médio completo.



43temas de economia aplicada42 temas de economia aplicada

março de  2014

5.2  Resultados da Equação (6)

A decomposição contábil da vari-
ação da dotação de fatores não 
implica nenhuma interpretação 
causal, dado que a equação (6) é 
construída como uma relação de 
identidade, mas nos traz algumas 
outras evidências acerca do quanto 
a alteração do nível de produção 
dos diversos setores respondeu às 
variações de V  em cada Estado.

As Tabelas 3, 4 e 5 resumem os 
resultados dessa decomposição. 
Assim como os resultados pouco 
conclusivos acerca da equação (5), 
os resultados da decomposição da 
variação da dotação de trabalha-
dores sem qualquer estudo pouco 
contribuem para as conclusões 
da análise do artigo, dada a alta 
variância entre os valores observa-
dos para cada Estado e a alternân-
cia sem qualquer padrão dos sinais.

A decomposição da variação da 
dotação dos outros fatores traz, 
no entanto, alguns resultados in-
teressantes. Desconsiderando os 
Estados da região Norte do País e 
o Distrito Federal, dadas as pou-
cas observações contidas na base 
de dados nesses casos, a Tabela 
4 mostra que o aumento entre os 
anos de 2003 e 2011 da dotação de 
trabalhadores com ensino médio 
completo (colunas 5 ,6 ,7 e 8), em 
média, pode ser decomposto entre 
a variação do nível de produção, 
que responde por 31,3% da varia-
ção total, a variação generalizada 
da matriz tecnológica A  (76,1%) 
e a variação idiossincrática da ma-
triz A  (-7,4%). Apesar da variação 
da produção compor apenas um 
terço da variação total da dota-
ção de trabalhadores com ensino 
médio completo, todo o resto vem 
da variação generalizada da ma-
triz tecnológica, já que a variação 

idiossincrática, em média, vai no 
sentido oposto ao da variação da 
dotação. A variação tecnológica 
generalizada, porém, não constitui 
problema para a análise, já que 
implica uma alteração generali-
zada (nacional) da remuneração 
dos fatores, mantendo constante a 
remuneração relativa dos fatores 
entre os Estados.

A Tabela 5 apresenta a decom-
posição da variação da dotação de 
trabalhadores com ensino superior 
incompleto e de trabalhadores com 
ensino superior completo. Seguin-
do a mesma linha dos resultados 
da Tabela 4 para os Estados que 
não da região Norte e o Distrito Fe-
deral, cerca de um terço da varia-
ção total é composta pela variação 
da produção e mais de 50% é com-
posta pela variação tecnológica 
generalizada.
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Tabela 3 − Decomposição Percentual da Variação, entre 2003 e 2011, da Dotação  
de Fatores dos Estados - Trabalhadores Sem Estudo

Nenhum Estudo

Unidade da Federação

 

V
V

∆
∆

1º termo
V∆

2º termo
V∆

3º termo
V∆

Rondônia 100% 120% -5% -15%

Acre 100% -172% 6% 262%

Amazonas 100% 18% 5% 77%

Roraima 100% 721% -291% -331%

Pará 100% 23% 0% 77%

Amapá 100% -26% -34% 160%

Tocantins 100% -36% 56% 80%

Maranhão 100% -135% 178% 57%

Piauí 100% -30% 67% 63%

Ceará 100% -40% 56% 84%

Rio Grande do Norte 100% -66% 56% 110%

Paraíba 100% -43% 55% 88%

Pernambuco 100% -49% 69% 80%

Alagoas 100% -37% 57% 79%

Sergipe 100% -19% 21% 98%

Bahia 100% -31% 73% 59%

Minas Gerais 100% -50% 64% 86%

Espírito Santo 100% -109% 117% 92%

Rio de Janeiro 100% 31% 15% 54%

São Paulo 100% 118% 91% -109%

Paraná 100% -33% 44% 89%

Santa Catarina 100% 49% -52% 103%

Rio Grande do Sul 100% -39% 59% 80%

Mato Grosso do Sul 100% -49% 27% 122%

Mato Grosso 100% 315% -241% 26%

Goiás 100% 436% -142% -194%

Distrito Federal 100% 2706% 2783% -5389%

Obs:  A tabela apresenta a decomposição detalhada na equação (6), tal que o rótulo “1º termo”da coluna 3 refere-se a , o “2º 
termo” a  e o “3º termo” a .
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Tabela 4 − Decomposição Percentual da Variação, entre 2003 e 2011, da Dotação de Fatores dos Estados - 
Trabalhadores com no Máximo o Ensino Médio Incompleto e Trabalhadores com Ensino Médio Completo

No Máximo Ensino Médio Incompleto No Máximo Ensino Médio Incompleto

Unidade da 
Federação

 

V
V

∆
∆

1º termo
V∆

2º termo
V∆

3º termo
V∆

 

V
V

∆
∆

1º termo
V∆

2º termo
V∆

3º termo
V∆

Rondônia 100% -91% 188%  4% 100% 72%  133%  -105% 

Acre 100% -374% 690% -213% 100% 96%  156%  -153% 

Amazonas 100% -51% 124%  27% 100% -372%  -980%  1452% 

Roraima 100% -269% 168%  201% 100%  272%  203%  -376% 

Pará 100% -53% 160%  -7% 100% 64%  153%  -117% 

Amapá 100% -146% 301% -53% 100%  141%  224%  -262% 

Tocantins 100% -67% 161%  6% 100% 54% 95% -49% 

Maranhão 100% -63% 142%  21% 100% 29% 52%  19% 

Piauí 100% -177% 435% -158% 100% 30% 49%  21% 

Ceará 100% -44% 132%  12% 100% 23% 49%  29% 

Rio Grande do Norte 100% -56% 143%  14% 100% 36% 66%  -2% 

Paraíba 100% -39% 115%  25% 100% 25% 44%  31% 

Pernambuco 100% -36% 109%  27% 100% 23% 46%  31% 

Alagoas 100% -94% 236% -42% 100% 25% 29%  46% 

Sergipe 100% -167% 440%  -173% 100% 49% 98% -47% 

Bahia 100% -41% 134%  7% 100% 23% 52%  25% 

Minas Gerais 100% -53% 166% -12% 100% 35%  118% -54% 

Espírito Santo 100% -42% 103%  38% 100% 30% 66%  4% 

Rio de Janeiro 100% -30% 102%  27% 100% 30% 92% -21% 

São Paulo 100% -24% 92%  32% 100% 26%  104% -30% 

Paraná 100% -37% 147% -10% 100% 35%  155% -90% 

Santa Catarina 100% -24% 87%  36% 100% 26% 76%  -2% 

Rio Grande do Sul 100% -34% 146% -12% 100% 19% 70%  10% 

Mato Grosso do Sul 100% -58% 144%  14% 100% 43%  106% -49% 

Mato Grosso 100% -41% 104%  37% 100% 33% 80% -13% 

Goiás 100% -40% 107%  32% 100% 31% 75%  -6% 

Distrito Federal 100% -33% 95%  38% 100%  459% 1103% -1462%
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Tabela 5 − Decomposição Percentual da Variação, entre 2003 e 2011, da Dotação de Fatores dos Estados – 
Trabalhadores com Ensino Superior Incompleto e Trabalhadores com Ensino Superior Completo

Ensino Superior Incompleto Ensino Superior Completo

Unidade da Federação ∆V
∆V

1o   termo
∆V

2o   termo
∆V

3o   termo
∆V

∆V
∆V

1o   termo
∆V

2o   termo
∆V

3o   termo
∆V

Rondônia 100% 10940% 28743% -39583% 100% 24% 58% 19%

Acre 100% -41% -106% 247% 100% 46% 126% -72%

Amazonas 100% 161% 516% -577% 100% 18% 49% 33%

Roraima 100% 18% 19% 64% 100% 16% 31% 53%

Pará 100% 25% 58% 17% 100% 38% 130% -68%

Amapá 100% 56% 117% -73% 100% 24% 57% 18%

Tocantins 100% 31% 49% 21% 100% 19% 36% 45%

Maranhão 100% 26% 67% 7% 100% 19% 51% 29%

Piauí 100% 43% 94% -37% 100% 21% 46% 33%

Ceará 100% 17% 36% 47% 100% 22% 68% 10%

Rio Grande do Norte 100% 28% 53% 19% 100% 26% 71% 2%

Paraíba 100% 16% 24% 60% 100% 20% 53% 26%

Pernambuco 100% 16% 35% 49% 100% 21% 72% 7%

Alagoas 100% 31% 65% 4% 100% 39% 118% -57%

Sergipe 100% 26% 51% 23% 100% 56% 166% -121%

Bahia 100% 12% 26% 62% 100% 14% 40% 46%

Minas Gerais 100% 23% 72% 5% 100% 21% 87% -8%

Espírito Santo 100% 70% 205% -175% 100% 22% 62% 16%

Rio de Janeiro 100% 63% 309% -272% 100% 31% 164% -95%

São Paulo 100% 45% 261% -205% 100% 27% 173% -100%

Paraná 100% 32% 141% -74% 100% 19% 88% -7%

Santa Catarina 100% 23% 72% 5% 100% 20% 70% 10%

Rio Grande do Sul 100% 32% 135% -67% 100% 30% 150% -80%

Mato Grosso do Sul 100% 52% 152% -104% 100% 24% 76% -1%

Mato Grosso 100% 31% 71% -2% 100% 25% 77% -2%

Goiás 100% 45% 141% -86% 100% 18% 54% 28%

Distrito Federal 100% 27% 78% -5% 100% 27% 107% -33%

Diferentemente dos resultados da equação (5), as evi-
dências acerca da decomposição da variação total da 
dotação de fatores não são tão conclusivas, embora o 
simples fato de a variação tecnológica idiossincrática 
não compor grande parte da variação total seja motivo 
de nota. A variação tecnológica não generalizada im-

plicaria uma alteração não uniforme da remuneração 

dos fatores, o que resultaria na violação da equaliza-

ção dos preços dos fatores entre os Estados (regiões 

de Hecksher-Ohlin), hipótese essencial para a validade 

dos efeitos-Rybczynksi.
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5.3  Resultados da Equação (7)

Finalmente, são apresentados os resultados referen-

tes à equação (7), que testa a hipótese de tecnologia 

idêntica entre as regiões ao medir a diferença percen-

tual entre os dois lados da equação (3) utilizando-se 

a mesma matriz A  para as diferentes regiões.11 As 

Tabelas 6 e 7 resumem os resultados obtidos para os 

anos de 2003 e 2011.

Tabela 6 − Diferença Percentual entre os Lados Direito e Esquerdo da Equação (3)  
Utilizando a Matriz A ao Nível do País – Ano de 2003

Unidade da Federação SE MM MC SI SC

Rondônia 38% 47% 39% 47% 15%

Acre 75% 41% 53% 73% 46%

Amazonas 6% 32% 58% 44% 11%

Roraima 56% 53% 68% 42% 13%

Pará 25% 42% 32% 29% 18%

Amapá 66% 45% 65% 71% 34%

Tocantins 60% 49% 42% 27% 4%

Maranhão 73% 34% 15% 34% 79%

Piauí 79% 43% 13% 6% 40%

Ceará 68% 33% 10% 14% 35%

Rio Grande do Norte 61% 43% 32% 12% 16%

Paraíba 72% 40% 7% 25% 26%

Pernambuco 64% 32% 13% 23% 2%

Alagoas 77% 40% 4% 11% 2%

Sergipe 67% 42% 38% 29% 12%

Bahia 63% 27% 13% 96% 90%

Minas Gerais 3% 26% 17% 2% 3%

Espírito Santo 26% 38% 30% 38% 20%

Rio de Janeiro 91% 20% 32% 34% 49%

São Paulo 113% 1% 30% 38% 42%

Paraná 20% 23% 27% 40% 23%

Santa Catarina 79% 32% 27% 39% 32%

Rio Grande do Sul 73% 31% 5% 34% 23%

Mato Grosso do Sul 9% 41% 30% 46% 38%

Mato Grosso 25% 38% 25% 31% 29%

Goiás 14% 35% 28% 34% 4%

Distrito Federal 21% 15% 50% 61% 68%

Média 53% 35% 30% 36% 29%

Desvio-padrão 29% 11% 17% 21% 23%
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Tabela 7 − Diferença Percentual entre os Lados Direito e Esquerdo da Equação (3)  
Utilizando a Matriz A ao Nível do País – Ano de 2011

Unidade da Federação SE MM MC SI SC

Rondônia 49% 47% 25% 23% 24%

Acre 73% 47% 39% 40% 36%

Amazonas 59% 27% 36% 25% 13%

Roraima 66% 39% 58% 68% 45%

Pará 54% 43% 18% 15% 35%

Amapá 39% 49% 53% 67% 41%

Tocantins 52% 48% 34% 35% 27%

Maranhão 72% 34% 20% 18% 44%

Piauí 73% 49% 4% 1% 12%

Ceará 63% 31% 22% 19% 23%

Rio Grande do Norte 58% 42% 31% 1% 20%

Paraíba 69% 36% 18% 24% 38%

Pernambuco 60% 27% 24% 15% 10%

Alagoas 72% 44% 13% 3% 11%

Sergipe 53% 49% 31% 39% 9%

Bahia 57% 28% 21% 20% 38%

Minas Gerais 7% 30% 9% 9% 6%

Espírito Santo 23% 31% 33% 25% 30%

Rio de Janeiro 36% 14% 29% 19% 41%

São Paulo 82% 9% 26% 28% 34%

Paraná 29% 27% 18% 35% 26%

Santa Catarina 37% 22% 29% 44% 38%

Rio Grande do Sul 82% 34% 11% 29% 13%

Mato Grosso do Sul 2% 40% 23% 38% 42%

Mato Grosso 34% 32% 25% 34% 32%

Goiás 23% 29% 28% 27% 22%

Distrito Federal 17% 1% 29% 63% 66%

Média 50% 34% 26% 28% 29%

Desvio-padrão 22% 12% 12% 18% 14%

Para o ano de 2003, em média, o erro observado entre 
o lado esquerdo e direito das equações que descrevem 
o equilíbrio dos mercados de fatores foi de 30% para 
os trabalhadores com ensino médio completo e 29% 
para os trabalhadores com ensino superior completo, 
por exemplo. O desvio-padrão dos erros observados 

entre os Estados também é de interesse: para os mes-
mos fatores do exemplo anterior foi de 17% e 23%, 
respectivamente. Então, a utilização de uma única 
matriz A é, em média, 70% eficiente ao descrever as 
equações de equilíbrio no sentido de promover os re-
sultados teóricos com os dados do ano de 2003.
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Para o ano de 2011 os resultados 
são ainda melhores: a média do 
erro observado para os mesmos 
fatores citados acima foi de 26% e 
29%, com uma queda ainda mais 
forte do desvio-padrão para 12% 
e 14%. Isso aponta, portanto, para 
uma adequação melhor dos dados 
à hipótese teórica de tecnologia 
idêntica entre as regiões, entre os 
Estados brasileiros. Nesse caso, os 
resultados se assemelham àqueles 
obtidos por Bernstein e Weinstein 
(2002) para 47 regiões japonesas, 
embora a média do erro entre as 
regiões encontrada por eles tenha 
sido pouco menor, da ordem de 
10%–15% .

6  Conclusão

Neste artigo, busca-se responder 
se o comércio de bens entre os Es-
tados brasileiros, sob a hipótese de 
equalização dos preços dos fatores, 
permitiu que variações positivas 
da dotação de trabalho qualificado 
fossem seguidas por uma varia-
ção suficientemente positiva da 
produção dos setores intensivos 
em trabalho qualificado, de modo 
a alterar o mix de produção dos Es-
tados. A motivação para tal análise 
advém das predições teóricas do 
teorema de Rybczynski, um dos 
principais resultados da teoria 
clássica de comércio internacional, 
e da oportunidade empírica pro-
movida pelo aumento substancial 
e exógeno12 da dotação de trabalho 
qualificado no Brasil nos últimos 
anos. Para a realização da análise 

utiliza-se a base de dados da PNAD 
e das Contas Regionais para os 
anos de 2003 e 2011, cobrindo os 
26 Estados brasileiros mais o Dis-
trito Federal e uma abertura da 
economia em 12 setores.

São três os principais resultados 
obtidos com as equações (5), (6) e 
(7). O primeiro refere-se à grande 
semelhança de sinais entre as vari-
ações das dotações de fatores nos 
Estados e a alteração da produção 
em torno de setores intensivos nos 
fatores que tiveram uma alteração 
de seu estoque: em 90,37% dos 
casos, os Estados que tiveram um 
aumento (diminuição) na dota-
ção de algum dos fatores tiveram 
também um aumento (diminuição) 
da concentração da produção em 
torno daqueles setores intensivos 
nos fatores em questão. Resultado 
semelhante é obtido por Hanson 
and Slaughter (1999) para os Esta-
dos americanos e uma abertura da 
economia em 40 setores.

O segundo resultado vem da de-
composição contábil por Estado da 
variação da dotação dos fatores, 
tendo como base a equação de 
equilíbrio (3). Apesar do compo-
nente que representa a alteração 
da produção compor, em média, 
um terço da variação total, grande 
parte dos outros 70% advém da 
variação generalizada, e não idios-
sincrática, da matriz tecnológica 
A , o que constitui condição ne-

cessária, em um ambiente de varia-
ção tecnológica, para a não viola-

ção da equalização dos preços dos 
fatores entre os Estados.

Por f im, o resultado acerca da 
equação (7) constitui uma evi-
dência a favor da hipótese de tec-
nologia idêntica entre as regiões, 
em linha com a pouca relevância 
da variação tecnológica idiossin-
crática na decomposição contábil 
anterior. Neste caso, a utilização 
da mesma matriz A  para todos Es-
tados brasileiros implica um erro 
médio de 20% a 30% nos anos de 
2003 e 2011 quando comparados 
os dois lados da equação (3), re-
sultado semelhante ao obtido por 
Bernstein e Weinstein (2002) para 
47 regiões japonesas.

Apesar de pouco conclusivos em 
alguns dos casos, os resultados 
obtidos com a análise empírica são 
promissores e apontam para a di-
reção correta quando comparados 
à teoria. Em se tratando da teoria 
de comércio, o simples fato de os 
resultados empíricos não esta-
rem em total desacordo com a teo-
ria é digno de nota. As evidências 
para os dados brasileiros apontam 
para a não violação de hipóteses 
essenciais para os resultados de 
Hecksher-Ohlin e, principalmente, 
do teorema de Rybczynski como a 
tecnologia idêntica entre as regiões 
e a equalização dos preços de fa-
tores, já que as hipóteses de livre-
comércio de bens e preferências 
idênticas entre as regiões não são 
tão problemáticas em se tratan-
do de regiões de um mesmo país. 
Além disso, os resultados também 
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apontam na direção da validade de 
efeitos-Rybczynski ao mostrarem 
uma maior (menor) concentração 
da produção nos Estados em torno 
daqueles setores intensivos nos 
fatores que experimentaram um 
aumento (redução) em sua dotação.

A análise, porém, continua apre-
sentando algumas falhas, mas, ao 
mesmo tempo, permite um aper-
feiçoamento dos resultados em 
pesquisas futuras, i.e, não constitui 
resultados definitivos. A utiliza-
ção da base de dados dos Censos 
de 2000 e 2010 em conjunto com 
uma base mais completa acerca 
da produção de alguns dos setores 
da economia permitiria obter uma 
base de dados de maior qualidade, 
dado o maior número de observa-
ções e, portanto, a possibilidade 
empírica de se controlar, por exem-
plo, para a não mobilidade de fa-
tores entre os Estados, hipótese 
importante para as predições do 
modelo original.
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1 Segundo dados do Banco Mundial, dis-
poníveis em <http://databank.world-
bank.org/data/home.aspx>.

2 Ver http://www.un.org/millenni-
umgoals/education.shtml.

3 Trabalhadores i) sem estudo algum, ii) 
com no máximo o ensino médio incom-
pleto, iii) que completaram o ensino 
médio, iv) que começaram o ensino 
superior, mas não concluíram, e v) com 
ensino superior completo.

4 O teorema de Stolper-Samuelson, o teo-
rema de Hecksher-Ohlin e o fenômeno 
da equalização de preços dos fatores 
são outros dos principais resultados 
da teoria clássica de comércio, que, no 
entanto, não são de interesse para o 
artigo.

5 Para que isso valha é necessário que 
ambos os países produzam ambos os 
bens, i.e., é necessário que ambas as 
regiões estejam dentro de seus cones 
de diversificação.

6 Para uma discussão mais técnica acerca 
das condições necessárias para que as 
predições originais do teorema de Ryb-
czynski se mantenham nesse ambiente 
de N bens e M fatores, ver Ethier (1984).

7 A variação tecnológica generalizada 
para o Estado c  é calculada como a 
média da variação percentual dos ele-
mentos da matriz A de todos os Estados 

ck ≠ , ponderada pelo peso dos Estados 
em termos da população em 2008, mul-
tiplicada elemento por elemento com 
aqueles da matriz A de 2003 do Estado 
j . A variação tecnológica idiossin-

crática é obtida por resíduo ao subtrair 
a variação tecnológica idiossincrática 
da variação total da matriz A do Estado 
j   entre os anos de 2003 e 2011.

8 Bernstein e Weinstein (2002) alertam 
para o problema com as regressões de 
comércio ou nível de produção tendo 
as dotações de fatores como variáveis 
independentes.

9 A inclusão de outros fatores de produção 
(e.g., capital e terra) agregaria bastante 
à análise, mas as bases de dados dis-
poníveis não detalham o uso desses 
fatores nos setores de interesse, embora 
permitam em alguma maneira o cálculo 
da dotação regional desses fatores.

10 As tabelas completas estão disponíveis 
mediante solicitação.

11 Utiliza-se como benchmark a matriz A  
brasileira.

12 Exógeno em relação à composição 
da produção dos Estados brasileiros, 
já que grande parte dessa alteração 
do nível de instrução da população 
brasileira se deve a políticas públicas 
não atreladas ao lado produtivo da 
economia e ao pacto internacional de 
melhora da educação (Objetivos de 
Desenvolvimento do milênio da ONU), 
instituído independentemente da 
produção nacional ou mesmo regional.
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