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Agricultura: a Balança Comercial do Agronegócio Brasileiro

Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

Qual é a contribuição atual dos 
produtos  do agronegócio para o 
comércio exterior, tendo em vista 
o processo atual de deterioração 
das contas externas do Brasil? Uma 
fonte recente sobre o tema é o rela-
tório Balança Comercial Brasileira 
do Agronegócio, da Federação das 
Indústrias de São Paulo (FIESP), 
com dados de março de 2014. O 
objetivo deste artigo é apresentar 
uma análise dos resultados que se 
destacam na balança comercial do 
agronegócio e as perspectivas de 
evolução para os principais pro-
dutos. 

O resultado do comércio exterior 
brasileiro apresentou uma dete-
rioração expressiva nos últimos 12 
meses, visto que o saldo comercial 
diminuiu de US$ 162 milhões em 
2013 para US$ 112 milhões, o que 
indica uma queda de 30% com 

dados de março de 2014. Neste 
período, observamos uma recupe-
ração lenta da economia dos países 
desenvolvidos, alguma fragilidade 
nos países emergentes e forte os-
cilação do dólar em relação ao real. 

O aspecto cambial revelou-se es-
pecialmente turbulento no último 
ano, visto que em 2013, o dólar 
estava no valor mínimo de R$ 1,94 
em março, atingiu o pico de R$ 
2,45 em agosto e  caiu a R$ 2,16 
em outubro. Em 2014,  a moeda 
americana retornou ao patamar 
de R$ 2,43 em  fevereiro e fechou 
o mês de março em R$ 2,27. Este 
comportamento da taxa de câmbio 
pode ter contribuído para a retra-
ção dos negócios internacionais 
nos diversos setores, por reduzir a 
previsibilidade dos preços e mar-
gens para os produtores e dificul-
tar a negociação dos contratos de 

fornecimento com os potenciais 
compradores. Para o agronegócio 
a complexidade para a avaliação 
da competitividade dos produtos 
torna-se ainda maior em vista dos 
impactos nos preços dos insumos 
importados, que apresentam alta 
participação nos processos produ-
tivos agrícolas.  

A balança comercial brasileira do 
agronegócio atingiu durante o mês 
de março de 2014 um superávit 
de US$ 6,5 bilhões, valor superior 
aos US$ 6,2 bilhões registrados no 
mesmo período de 2013. As expor-
tações do setor totalizaram US$ 7,9 
bilhões, variação de 3,7% em rela-
ção a março de 2013, e as importa-
ções apresentaram queda de 7%, 
fechando o mês em US$ 1,4 bilhão. 
A comparação com os demais seto-
res econômicos realça a relevância 
desse resultado. Para essa parcela 
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da economia, em março de 2014 
foi obtido um déficit de US$ 6,4 
bilhões, que é 18% superior ao ob-
tido no mesmo período do ano pas-
sado, de US$ 5,16 bilhões.  Assim, o 
resultado positivo do agronegócio 
conseguiu compensar as perdas 
dos demais setores e produzir o 
pequeno superávit citado no início 
do texto. 

Para a obtenção desse resultado 
referente ao mês de março de 2014, 
o agronegócio aumentou sua par-
ticipação nas receitas totais das 
exportações, passando de 39,8% 
(US$ 7,68 bilhões em março de 
2013) para 45,2% (US$ 7,97 bi-
lhões em março de 2014), enquanto 
a participação nas importações 
oscilou de 8,0% para 8,1%. Esses 
dados revelam um aumento na 
competitividade dos produtos do 
agronegócio brasileiro, visto que 
o total das exportações brasileiras 
recuou 8,8% e os demais setores 
apresentaram queda de 17,7%. 

Nessa análise da participação do 
agronegócio no comércio exterior é 
interessante observar o comporta-
mento das importações. Nesse caso 
temos maior uniformidade na com-
paração entre os setores. Enquanto 
o resultado agregado revela uma 
queda de 8,6% nas importações, 
com redução de US$ 19,2 bilhões 
para US$ 17,5 bilhões entre março 
de 2013 e 2014, os demais setores 
apresentaram queda de 8,7% e 
o agronegócio reduziu as impor-
tações em 7,0%. Observa-se uma 
redução geral na demanda de pro-

dutos importados, como resultado 
da elevação cambial e manutenção 
de um crescimento moderado da 
economia brasileira. 

Conforme apresentado, apesar do 
avanço inegável do agronegócio, a 
melhora na participação percen-
tual no resultado agregado reflete 
uma deterioração muito acentuada 
nas exportações dos demais seto-
res da economia brasileira. Apa-
rentemente, a oscilação cambial 
apresentou um efeito líquido posi-
tivo para o agronegócio que não se 
observou nos demais setores nos 
últimos 12 meses. Possivelmente, 
os produtores do agronegócio con-
seguiram se apropriar dos ganhos 
gerados nos períodos de alta do 
dólar em relação ao real, por meio 
da redução nos preços dos produ-
tos brasileiros para os diversos 
mercados compradores. 

Para se avaliar as tendências mais 
recentes é interessante considerar 
o acumulado do primeiro trimestre 
de 2014. Neste período, o agrone-
gócio registrou um saldo positivo 
de US$ 16,0 bilhões, valor inferior 
ao resultado de idêntico período 
do ano anterior, quando registrou 
um superávit de US$ 16,3 bilhões. 
Observa-se a estabilidade da par-
ticipação do agronegócio nas ex-
portações totais, oscilando entre 
40,5% (US$ 20,5 bilhões no primei-
ro trimestre de 2013) e 40,8% (US$ 
20,2 bilhões no primeiro trimestre 
de 2014). Da mesma forma, a par-
ticipação nas importações ficou no 
patamar de 7,6% (US$ 4,27 bilhões 

no primeiro trimestre de 2013 
e US$ 4,26 bilhões em 2014). Os 
dados revelam que o agronegócio 
está mantendo sua participação na 
economia e no comércio exterior 
nesse início de 2014 em relação ao 
ano passado. 

O primeiro trimestre é particu-
larmente relevante para a balança 
do agronegócio por concentrar a 
colheita da safra de verão de grãos 
e o maior volume de embarques 
de produtos exportados, em vista 
das deficiências históricas em in-
fraestrutura de armazenagem. 
Nas condições atuais, a parcela ex-
portada da safra de grãos colhida 
fica armazenada nos caminhões e 
trens nos trajetos até os portos e 
precisa ser embarcada nos navios 
com rapidez, para não provocar 
um colapso nos armazéns públicos 
e privados. Essa situação reduz a 
margem de manobra aos produto-
res para a escolha do melhor mo-
mento do mercado para efetuar as 
vendas internacionais. 

O produto de maior destaque na 
balança do agronegócio continua 
sendo a soja em grão, cuja expor-
tação encerrou o mês de março de 
2014 em US$ 3,15 bilhões, com um 
aumento de 64,8% em relação ao 
desempenho observado no mesmo 
mês de 2013. O volume comercia-
lizado cresceu 76,2% e passou de 
3,536 milhões de ton. para 6,229 
milhões de ton. O preço médio 
obtido nas transações foi de US$ 
540,0/ton., com uma redução de 
6,4% em relação ao ano anterior. 
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Conforme o relatório da FIESP, este 
ano os embarques da oleaginosa 
estão adiantados, especialmente 
em razão da colheita antecipada, 
do clima seco nos terminais e do 
menor embarque de milho, o que 
diminuiu a competição por espaço 
nos portos.

A elevada participação da soja em 
grão na receita de exportação do 
agronegócio já se tornou tradicio-
nal nas últimas décadas e pode ser 
objeto de diversas análises. Uma 
avaliação dos aspectos positivos 
do percentual de 39,5% no total 
das exportações do agronegócio 
para a soja em grão indica uma 
elevada competência produtiva 
nas diversas etapas do processo, 
incluindo genética, insumos, ma-
nejo e colheita. A partir da exce-
lente produtividade obtida pelos 
agricultores, esse produto passa 
por um sistema de armazenagem, 
transporte terrestre e portos que 
apresenta enormes deficiências. 
Assim, grande parte do valor gera-
do na etapa da produção agrícola é 
perdida na infraestrutura logística. 
O desempenho global obtido revela 
que a demanda internacional conti-
nua robusta, mesmo com a redução 
nos preços pagos. 

O principal aspecto negativo da de-
pendência da balança do agronegó-
cio com a soja é o nível de risco que 
o setor está sujeito. A concentração 
de recursos utilizada para essa 
cultura revela uma situação vulne-
rável do agronegócio brasileiro em 
relação às oscilações de mercado, 

tendo como exemplo o comporta-
mento do câmbio nos últimos 12 
meses. 

Os riscos de mercado decorrentes 
da concentração da balança na ex-
portação de soja têm sido minimi-
zados pelas operações de contratos 
de venda futura entre produtores 
e traders, associados a operações 
de hedge cambial. Com relação aos 
recursos para custeio, seguros e 
comercialização da safra, observa-
mos o desenvolvimento de sistema 
robusto formado por recursos com 
juros subsidiados e recursos livres 
privados, captados por meios de 
diversos títulos, como a Nota de 
Produto Rural e Letra de Crédito 
do Agronegócio (LCA). Esses títu-
los são utilizados em transações 
casadas para compra de insumos 
e captação de recursos na forma 
de investimento de pessoas físicas 
e jurídicas nos bancos. Ainda que 
o sistema tenha forte regulação 
pública e privada, não está des-
cartada a ocorrência de oscilações 
significativas nos valores desses 
títulos em eventuais mudanças 
drásticas na demanda do produto 
pelos importadores tradicionais. 

Assim, uma política de diversi-
ficação da balança comercial do 
agronegócio seria extremamente 
bem-vinda. Um produto que pode-
ria colaborar no curto prazo com 
esse processo é o milho, que obteve 
uma receita de R$ 123 milhões em 
março de 2014, com uma queda 
de 74,1% em relação ao mesmo 
período de 2013. A quantidade ex-

portada foi de 578 mil toneladas, 
com uma queda de 64,1%. O preço 
pago apresentou queda de 28% em 
relação ao ano anterior, atingindo 
US$ 212,0/ton. 

Apesar dos fatores conjunturais 
que podem ter afetado esse resul-
tado, a cadeia do milho apresenta 
enorme complementaridade com a 
soja, por utilizar as mesmas áreas 
em esquemas de rodízio. Assim, 
existe enorme potencial não explo-
rado de produção. A articulação de 
estratégias privadas de penetração 
nos mercados, apoiadas por polí-
ticas públicas consistentes para a 
exportação podem favorecer a ex-
pansão das exportações de milho 
e assim reduzir a dependência da 
balança do agronegócio em relação 
à soja em grão. As competências 
produtivas nas diversas etapas da 
cadeia do milho também estão pre-
sentes, talvez esperando somente 
uma diretriz clara dos agentes 
públicos e privados no sentido da 
exportação. 

(*) Pesquisador no Centro de Conhecimento 
em Agronegócios (PENSA) da USP e  

professor na FATEC São Paulo.  
(E-mail: aclimano@gmail.com).
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Mercado de Trabalho: Salários Reais Subindo Devagar e Sem-
pre; Emprego e Desemprego Relativamente Estáveis, Segundo 
a PME

Vera Martins da Silva (*)

A Pesquisa Mensal do Emprego 
(PME), divulgada no final de março 
pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (FIBGE), 
apresenta as informações referen-
tes às seis Regiões Metropolita-
nas abrangidas pela pesquisa: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizon-
te, Recife, Salvador e Porto Alegre. 

Cabe ressaltar que não se trata 
de uma pesquisa de abrangência 
nacional, mas que engloba as prin-
cipais regiões urbanizadas no País. 
Esta pesquisa será substituída no 
futuro pela Pesquisa Nacional de 
Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD contínua), que terá infor-
mações trimestrais sobre mercado 

de trabalho e abrangência maior, 
com várias mudanças metodológi-
cas.1 Por enquanto, a PME continua 
sendo a pesquisa de referência 
sobre mercado de trabalho no Bra-
sil. A Tabela 1 mostra, inicialmente, 
as informações mais amplas sobre 
o mercado, segundo essa pesquisa.

Tabela 1 – Informações Gerais do Mercado de Trabalho nas Seis Regiões Metropolitanas – Brasil

POPULAÇÃO
% em relação à População em Idade Ativa Estimativas (mil)

Fev/13 Jan/14 Fev/14 Fev/14
Em idade ativa (10 anos ou mais) 100,0% 100,0% 100,0% 43.137
Economicamente ativa (ocupada ou desocupada) 57,2% 56,5% 56,1% 24.219
Ocupada 54,0% 53,7% 53,3% 22.976
Desocupada (procurando trabalho por 30 dias) 3,2% 2,7% 2,9% 1.243
Não economicamente ativa 42,8% 43,5% 43,9% 18.918

Fonte: site da FIBGE. Acesso em: 03 abr.2014.
Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre.

A população em idade ativa, com 10 
anos ou mais de idade, foi estimada 
em 43.137 mil pessoas, número 
que indica o potencial de trabalho 
que poderia ser exercido, excluin-
do apenas as crianças com menos 
de 10 anos de idade e incluindo 
adolescentes e idosos. Dada a situ-
ação de um desenvolvimento lento, 
porém gradual, não se esperaria 

que, de fato, as pessoas dessas fai-
xas etárias estivessem no mercado 
de trabalho. Complementarmente, 
a parcela da população não econo-
micamente ativa foi estimada em 
18.918 mil pessoas, ou seja, 42,8% 
da população. Apenas com esses 
grandes dados da amostra da PME 
já é evidente a importância de uma 
economia eficiente, que produza e 

distribua o necessário para uma 
população que trabalha e para 
aquela que não trabalha e depende 
do primeiro grupo para sobrevi-
ver dignamente. Nesse sentido, a 
preocupação com a produtividade 
ganha novo contorno, indo além 
da questão fundamental sobre o 
desemprego no mercado de tra-
balho.
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Em termos de relevância para o 
mercado de trabalho, tem-se a Po-
pulação Economicamente Ativa 
(PEA), que inclui ocupados e de-
socupados. Os economicamente 
ocupados são pessoas que traba-
lharam pelo menos uma hora na 
semana de referência da pesquisa 
ou que, apesar de terem emprego 
remunerado, estavam afastados 
na semana de referência. Note-se, 
portanto, que o conceito de “ocu-
pado”  inclui relações precárias no 
mercado de trabalho. Em fevereiro 
de 2014, o contingente estimado 
da população economicamente 
ativa foi estimado, para essas seis 
regiões, em 24.219 mil. A taxa de 
desocupação em relação ao total 
da população em idade ativa em fe-
vereiro de 2014 ficou em 2,9%, um 
pouco acima de janeiro de 2014, 
2,7%, mas bem abaixo do mês de 
fevereiro de 2013, quando foi 3,2%. 
Em termos de contingente desem-
pregado nas seis regiões pesqui-
sadas, a estimativa é de 1.243 mil 
pessoas procurando emprego no 
último período analisado.

Entretanto, a taxa de desocupação 
utilizada e difundida com mais 
frequência refere-se à estimativa 
de pessoas em busca de emprego 
em relação à PEA, o que faz sentido 
uma vez que se trata efetivamente 
das pessoas engajadas em ativi-
dades produtivas ou em busca de 
emprego. Em fevereiro, a taxa de 
desocupação, calculada em relação 
à PEA, foi estimada em 5,1%, acima 
de janeiro de 2014, quando atingiu 
4,8%, mas ainda assim, inferior a 

fevereiro de 2013, quando atingiu 
5,6%. Na verdade, a taxa de deso-
cupação estimada pela FIBGE tem 
sido declinante ao longo de vários 
meses, como mostra o Gráfico 1, 
que apresenta essa taxa de deso-
cupação desde janeiro de 2007, 
ou seja, antes da crise econômica 
internacional de 2008. 

Há várias explicações possíveis 
para a tendência de queda da taxa 
de desocupação. Uma delas é a de 
que os programas de transferência 
de renda e de auxílio ao ensino 
superior tenham feito com que 
menos pessoas passem a procurar 
o mercado de trabalho em busca de 
emprego. Outra é a dinâmica po-
pulacional, cuja redução da taxa de 
crescimento tem um impacto sobre 
a oferta de trabalho. Além disso, o 
próprio mercado de trabalho tem 
sido mais exigente quanto à quali-
ficação dos empregados em face de 
um sistema produtivo mais sofis-
ticado, deixando de lado os menos 
capacitados, que simplesmente 
param de procurar emprego, o cha-
mado desemprego por desalento. 

Em relação a esse desemprego 
disfarçado, outra pesquisa sobre o 
mercado de trabalho, da Fundação 
Seade, de São Paulo, procura in-
corporar este tipo de problema. A 
análise da taxa de desemprego na 
Região Metropolitana de São Paulo 
indica um aumento do desemprego 
total entre janeiro, estimado em 
9,2%, para 10,1% em fevereiro, 
estimativa significativamente su-
perior ao cálculo da FIBGE, que 

para esses dois meses estimou 
em 5,0% e 5,5% para essa Região 
Metropolitana.2 Portanto, os resul-
tados são sensíveis dependendo da 
forma como se pesquisa o proble-
ma, e o que tem sido interpretado 
por muitos como uma situação de 
“pleno emprego”, segundo a PME 
da FIBGE, pode estar bem longe 
da realidade. Segundo a Fundação 
Seade, o contingente de desempre-
gados em fevereiro era de 1.156 
mil pessoas, apenas na Região Me-
tropolitana de São Paulo. Estranho, 
então, o que tem sido caracterizado 
por “pleno emprego” da mão de 
obra conviver com esse número 
elevado de indivíduos que procu-
ram emprego. Uma hipótese possí-
vel é de que há um forte desempre-
go tecnológico, uma incapacidade 
de muitos indivíduos de atender os 
requisitos mínimos para o trabalho 
moderno. Uma pista nessa direção 
é a recorrente crítica dos empre-
gadores quanto à qualidade dos 
candidatos aos postos de trabalho, 
o que tem levado muitas empresas, 
especialmente de grande porte, a 
terem seus próprios cursos de for-
mação e capacitação.

Essa dificuldade de contratação 
de empregados capacitados, a ele-
vação real do salário mínimo ao 
longo dos últimos anos e a amplia-
ção acelerada do setor de serviços 
− grande empregador de mão de 
obra − explicam a elevação dos 
rendimentos dos ocupados.  Essa 
tendência de aumento dos rendi-
mentos reais, lenta mas persisten-
te, pode ser observada no Gráfico 
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2, que mostra dados de rendimentos reais habituais a 
partir de janeiro de 2007, o que permite uma compa-
ração com a taxa de desocupação do Gráfico 1. Apesar 
de relativamente suave, esse aumento de custos da 
mão de obra tem tido impacto sobre os custos e preços 
dos produtos e serviços como um todo, em especial 
sobre o setor de serviços, predominantemente não 
comercializáveis com o exterior, e com baixa concor-
rência de importados.

Vários setores industriais, por sua vez, têm sentido 
a pressão dos produtos importados e têm tido uma 
performance modesta. Esta questão nos remete de 
novo ao problema da produtividade da economia, que 
obviamente reflete não apenas a questão do custo da 
mão de obra, mas problemas relativos à infraestrutu-

ra, complexidade tributária e ambiente de negócios 
muitas vezes hostil. Além de terem de ser produtivos, 
os diversos segmentos devem ser eficientes, para dar 
conta do sustento de uma população numerosa como 
a brasileira (incluindo seus desocupados e inativos) 
como também para enfrentar a concorrência externa. 

Sem dúvida, incorporar o contingente não despre-
zível de desocupados, ampliando a produtividade, é 
um enorme desafio. Isso sem falar na incorporação 
ao mundo do trabalho de jovens entre 16 e 24 anos 
− cuja taxa de desocupação, segundo a FIBGE, che-
gou a 13,9%3 − e na redução das diferenças salariais 
entre os gêneros: em fevereiro de 2014, homens 
receberam, em média, 36% acima dos rendimentos 
das mulheres.

Gráfico 1 – Taxa de Desocupação PME/FIBGE 
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Gráfico 2 – Rend. Méd. Real. Habitual de Todos os Trabalhos – R$

   

1 Houve a divulgação dos resultados da PNAD Contínua: taxa de desocupação de 6,2% no quarto trimestre de 2013, contra 6,9% no quarto tri-
mestre de 2012. Essa redução de 0,7% indica tendência de redução da desocupação. No entanto, qualquer comparação com os resultados da 
PME devem ser cautelosos, pois as metodologias diversas dessas pesquisas invalidam uma comparação direta dos indicadores, embora possam 
sugerir que o desemprego seja maior do que o comumente divulgado, segundo a PME, de que a taxa de desocupação média do quarto trimestre 
de 2013 foi estimada em 4,7% nas seis Regiões Metropolitanas.    

 Note-se, também, que a pesquisa da PNAD Contínua não deverá ter seu calendário de divulgação respeitado nos próximos meses devido a 
questões institucionais, especialmente em relação ao cálculo da renda per capita dos Estados, uma atribuição da FIBGE, calculado no âmbito 
da PNAD contínua.

2  Nas Regiões Metropolitanas pesquisadas pela SEADE, a saber, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador, a taxa de 
desemprego total foi estimada em 10,3% e 9,5% em fevereiro de 2013 e de 2014.

3  O pior índice foi apurado em Salvador, onde 24,9% dos jovens entre 16 e 24 anos estão procurando postos de trabalho.

(*) Economista e doutora em Economia pelo IPE-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Um Breve Panorama das Condições de Trabalho no Comércio

Rogério Nagamine Costanzi  (*)

1 Introdução

O setor do comércio é muito im-
portante para a ocupação total no 
Brasil, pois segundo dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (PNAD) do IBGE, o referido 
setor respondia por cerca de 17,8% 
do total de trabalhadores ocupa-
dos com 15 anos ou mais de idade. 
Nesse sentido, parece óbvio que a 
melhora nas condições de trabalho 
no País passa, necessariamente, 
pelo combate à precariedade no 
comércio, como também em outros 
segmentos como, por exemplo, a 
construção civil. 

Além de ser um setor muito ex-
pressivo na ocupação total do País, 
também é um setor caracterizado 
por elevada informalidade e por 
um grande volume de micro e pe-

quenas empresas que, algumas 
vezes, não propiciam boas condi-
ções de trabalho aos seus empre-
gados, bem como trabalham com 
elevado nível de rotatividade. 

Para tomar conta da presente dis-
cussão, o artigo está organizado 
da seguinte forma: a) na segunda 
parte são apresentados os dados 
das condições de trabalho e da re-
alidade no setor do comércio; b) na 
terceira parte são apresentadas as 
considerações finais.

2 As Condições do Trabalho no 
Setor do Comércio 

Como colocado anteriormente, o 
setor de comércio e reparação é 
extremamente importante para a 
ocupação total no País. Conforme 

dados da PNAD/IBGE, de 2012, 
havia no Brasil cerca de 93,9 mi-
lhões de trabalhadores ocupados 
com 15 anos ou mais de idade. 
Desse total, cerca de 16,7 milhões 
estavam ocupados no setor de co-
mércio e reparação, ou seja, cerca 
de 17,8% do total. Isso significa 
que, grosso modo, de cada cinco 
trabalhadores ocupados no Brasil, 
um se encontra alocado no setor do 
comércio. Como pode ser visto pela 
Tabela 1, do total de 16,7 milhões 
de trabalhadores de 15 anos ou 
mais de idade no comércio, cerca 
de 9,7 milhões eram de homens e 
7 milhões de mulheres. Portanto, 
os homens representam cerca de 
58,3% do total de pessoas ocupa-
das no referido setor. Em termos de 
participação na ocupação total de 
homens e mulheres, a importância 
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relativa desse ramo de atividade foi relativamente pa-
recida, sendo de, respectivamente, 18% e 17,5% (ver 
Tabela 1).

Tabela 1 – Total de Trabalhadores Ocupados no Brasil 
em Todos os Setores e no Comércio Desagregado por 

Sexo – PNAD/IBGE 2012 em Milhões
Total e Setor Total de 

Trabalhadores 

Ocupados

Homens 

Ocupados

Mulheres 

Ocupadas

Todos os setores (a) 93,9 54,1 39,9

Comércio e Reparação (b) 16,7 9,7 7,0

(b) / (a) em % 17,8 % 18,0 % 17,5 %

Fonte: PNAD/IBGE 2012

Além disso, cabe destacar que o setor do comércio tem 
grande importância relativa no que diz respeito aos 
trabalhadores por conta própria e aos empregadores. 
Do total de 16,7 milhões de trabalhadores ocupados 
no comércio, 10,6 milhões eram de empregados com e 
sem carteira de trabalho assinada. Portanto, dois em 
cada três trabalhadores ocupados no comércio eram 
empregados e o setor respondia por cerca de 18,2% do 
total de empregados no País. 

Ademais, a participação do setor no total de traba-
lhadores por conta própria e empregadores é ainda 
mais expressiva, respondendo por, respectivamente, 
22,2% e 36% do total no País.  Na realidade, em ter-
mos absolutos, o comércio é justamente aquele em que 
estão alocados o maior número de trabalhadores por 
conta própria e empregadores no País, tendo em vista 
que há um grande número de micro e pequenos esta-
belecimentos comerciais no País, diferentemente da 
realidade observada em setores como a agroindústria 
e a indústria, onde a exigência de capital inicial é, em 
geral, bem mais elevada. 

Do total de empregados, trabalhadores por conta 
própria e empregadores no comércio, a participação 

dos homens era de, respectivamente, 58,4%, 58,1% e 
68,8% do total.

Tabela 2 – Total de Empregados, Conta Própria e 
Empregadores no Brasil e no Setor de Comércio e 

Reparação – PNAD/IBGE 2012 em Milhões
Empregados Conta 

Própria

Empregadores

Todos os setores (a) 58,3 19,5 3,6

Comércio e Reparação (b) 10,6 4,3 1,3

(b) / (a) em % 18,2 22,2 36,0

Homens

Todos os setores (a) 35,1 13,3 2,5

Comércio e Reparação (b) 6,2 2,5 0,883

(c) / (a) em % 17,6 18,9 34,8

Mulheres

Todos os setores (a) 23,2 6,2 1,0

Comércio e Reparação (b) 4,4 1,8 0,4

(d) / (a) em % 19,1 29,4 39,0

Participação dos homens no 

total no comércio em %
58,4 % 58,1 % 68,8 %

Fonte: PNAD/IBGE 2012

O setor do comércio, até por ser caracterizado por 
uma grande quantidade de estabelecimentos de micro 
e pequeno porte, onde o nível de informalidade é 
maior que o prevalecente nas médias e grandes em-
presas, apresenta um elevado nível de informalidade 
entre empregados e trabalhadores por conta própria. 
Do total de 10,6 milhões de empregados, 8,1 milhões 
tinham carteira de trabalho assinada e 2,5 milhões 
eram sem carteira assinada. Portanto, cerca de ¼ 
(23,7%) dos empregados do comércio não contavam 
com registro formal do vínculo empregatício. A infor-
malidade, medida pela participação dos sem carteira 
no total, chegava, entre os empregados no comércio, 
a 26,3% entre os homens e 20% para as mulheres. Do 
total de 2,5 milhões sem carteira, 1,6 milhão eram ho-
mens e cerca de 884 mil eram mulheres.
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Tabela 3 – Empregados no Comércio (Excluindo 
Militares e Estatutários) Com e Sem Carteira de 
Trabalho Assinada Segundo Sexo – PNAD/IBGE  

2012 em Milhões
Posição na Ocupação Total Homens Mulheres

Total de empregados 10,6 6,2 4,4

Com carteira de trabalho 

assinada
8,1 4,6 3,5

Sem carteira de  trabalho 

assinada
2,5 1,6 0,9

Participação dos sem carteira no 

total de empregados em %
23,7 % 26,3 % 20,0 %

Fonte: PNAD/IBGE 2012.

Esse elevado nível de informalidade entre os empre-
gados era potencializado com um volume relevante de 
trabalhadores por conta própria que não contribuíam 
para a previdência social. Do total de 16,7 milhões de 
trabalhadores ocupados no comércio, cerca de 10,5 
milhões eram contribuintes e 6,2 milhões eram não 
contribuintes. Em termos relativos, pouco mais de 1/3 
(37,1%) dos trabalhadores ocupados no comércio não 
tinham contribuição para a Previdência Social (ver 
Tabela 4). 

O percentual de contribuintes foi muito similar para 
homens e mulheres, sendo de, respectivamente, 62,7% 
e 63,1%, sendo a média geral de 62,9%. De qualquer 
forma, chama a atenção que o percentual de contribui-
ção foi maior para as mulheres do que para os homens, 
embora a diferença tenha sido pouco significativa. De 
qualquer forma, para ambos os casos, cerca de 1/3 não 
contribuíam a para Previdência Social (Tabela 4). 

Do total de 4,3 milhões de trabalhadores por conta 
própria neste ramo de atividade, apenas 1,170 milhão 
declararam contribuição para a Previdência Social, 
ou seja, percentual de apenas 27%. Portanto, entre os 
trabalhadores por conta própria no comércio, grosso 
modo, apenas um em cada quatro contribui para a Pre-
vidência. O percentual de contribuição era de 22,1% 
para as mulheres e de 30,5% para os homens. Do total 
de 4,3 milhões de conta própria, cerca de 2,5 milhões 
eram homens e 1,8 milhão eram do sexo feminino 
(Tabela 4).

Já entre os empregadores, o percentual de contribui-
ção chegava a 72,7%.

Tabela 4 – Trabalhadores Ocupados com 15 Anos ou Mais de Idade no Setor Comércio e Reparação Segundo 
Posição na Ocupação, Sexo e Contribuição para a Previdência - PNAD/IBGE 2012 em Milhões

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PNAD/IBGE 2012
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Do ponto de vista de percentual de contribuição para 
a previdência por faixa etária, nota-se que há uma 
diferença substancial entre os diferentes grupos etá-
rios. O maior percentual de contribuição é observado 
para aqueles trabalhadores na faixa de 25 a 29 anos 
(72,8%) e 30 a 39 anos (67,8%), como pode ser visto 
no Gráfico 1. Na realidade, o maior percentual se ob-
serva entre os trabalhadores mais jovens naqueles 
com idade abaixo de 50 anos (Gráfico 1). Há uma queda 
significativa da contribuição para trabalhadores com 
50 anos ou mais de idade, e o percentual se reduz a 

apenas 33,1% para aqueles com 60 ou mais anos de 
idade, dos quais, de um total de 920 mil trabalhadores, 
apenas 35 declararam contribuir para a previdência. 

Embora seja difícil explicar essa queda do percentual 
de contribuição entre os trabalhadores com idade 
mais avançada, é possível que existam vários fatores 
atuando em conjunto, como a diferente estrutura de 
posição por ocupação entre os diversos grupos etários 
e outros fatores. Para um diagnóstico mais preciso 
seria necessário um aprofundamento do estudo.

Gráfico 1 – Percentual de Contribuição para a Previdência de Trabalhadores Ocupados no Comércio por Faixa 
Etária em % PNAD/IBGE 2012

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PNAD/IBGE 2012.

Um aspecto importante a ser destacado no setor do 
comércio é que o mesmo tem uma estrutura etária 
relativamente jovem em relação à média da economia 
como um todo. A título de exemplo, os jovens de 15 a 
24 anos respondem por 17,7% da ocupação total no 

País ou para a média de todos os ramos de atividade. 
No setor de comércio e reparação a participação de jo-
vens de 15 a 24 anos chegava a 24,3%, sendo de 23,8% 
para os homens e 25% para as mulheres. Portanto, o 
setor do comércio exerce um papel importante como 
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porta de entrada para jovens no mercado de trabalho 
e, por essa razão, pode ter importante função no com-
bate ao desemprego juvenil que, tradicionalmente, é 
mais elevado que a média das demais faixas etárias 
(ver Gráfico 2). 

Uma das razões pelas quais o comércio exerce essa 
função é que as demandas de qualificação para entrar 
no setor são menores que as exigidas em outros se-

tores como, por exemplo, a indústria e determinados 
segmentos do setor de serviços e construção civil, 
sendo mais comum a aceitação de trabalhadores com 
menor nível de experiência. 

De outro lado, enquanto para a média da economia a 
faixa de 40 anos ou mais de idade responde por 43,8% 
do total, no caso do comércio esse percentual se reduz 
a 35,3%.

Gráfico 2 – Estrutura Etária dos Trabalhadores Ocupados no Comércio em % do Total PNAD/IBGE 2012

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PNAD/IBGE 2012.

Outras características marcantes do setor do comér-
cio são jornadas extensas de trabalho e baixos níveis 
de rendimentos. Conforme dados da PNAD/IBGE, 
cerca de 6,4 milhões de trabalhadores no comércio 
tinham jornada superior à legalmente estabelecida de 
44 horas semanais, ou seja, 38,3% do total de ocupa-
dos. 

Em relação aos rendimentos, cerca de 4,8 milhões 
tinham renda no trabalho principal de até um salário 

mínimo, ou seja, 28,6% do total de ocupados no setor. 
Se for considerado o teto de dois salários mínimos, 
11,4 milhões do total de 16,7 milhões tinham renda do 
trabalho dentro deste limite. Portanto, grosso modo, 
dois em cada três trabalhadores (68,2%) do comércio 
têm rendimento igual ou inferior a dois salários míni-
mos.

Há outras fontes de dados que reafirmam a importân-
cia do setor. A Pesquisa Anual do Comércio, de 2011, 
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indicou que o setor era formado 
por 1,570 milhão de empresas, 
a maioria no comércio varejista 
(1,252 milhão). Conforme dados 
dessa pesquisa, o setor empregava, 
em 2011, cerca de 9,8 milhões de 
trabalhadores, e, desse total, 7,2 
milhões estavam no ramo varejis-
ta. No varejo, os maiores emprega-
dores eram o comércio de tecidos, 
artigos de armarinho, vestuário e 
calçados (1,3 milhão), hipermer-
cados e supermercados (1 milhão), 
material de construção (855 mil) 
e comércios de produtos alimentí-
cios, bebidas e fumo (573 mil).  

3 Considerações Finais

Como foi mostrado neste artigo, 
o setor do comércio é muito im-
portante para a ocupação total, 
respondendo por um em cada cinco 
trabalhadores ocupados no País. 
Além disso, é o setor com maior 
contingente absoluto de trabalha-
dores por conta própria e emprega-
dores devido ao fato de concentrar 
um grande número de pequenos 
comerciantes, bem como um gran-
de volume de micro e pequenas 
empresas. 

Essa composição, marcada por um 
grande volume de micro e peque-
nos estabelecimentos, também 
acaba sendo um fator que tende a 
elevar a informalidade no setor, e, 
em geral, esse fenômeno é maior 
nas micro e pequenas do que nas 
médias e grandes empresas. Quase 
¼ dos empregados (23,7%) não 

conta com carteira de trabalho 
assinada e, entre o total dos tra-
balhadores ocupados, cerca de 1/3 
não tem contribuição para a Previ-
dência Social. Em termos absolu-
tos, são 2,5 milhões de empregados 
sem carteira de trabalho assinada 
e 6,2 milhões de trabalhadores sem 
contribuição para a Previdência 
Social. 

É claro que as políticas de com-
bate à informalidade devem ser, 
de forma preferencial, de cará-
ter transversal, como por exem-
plo, políticas tributárias ou polí-
ticas de incentivo à formalização 
para micro e pequenas empresas 
e trabalhadores por conta própria. 
Entre as políticas voltadas para a 
formalização dos trabalhadores 
por conta própria ou autônomos 
cabe destacar o Microempreende-
dor Individual (MEI), que regis-
trava, no dia 5 de abril de 2014, 
cerca de 3,9 milhões de trabalhado-
res inscritos (3.926.455). Entre as 
principais ocupações estavam exa-
tamente várias ligadas ao comércio 
e serviços, como por exemplo, co-
merciante de artigos do vestuário 
e acessórios (420 mil), marmiteiro 
(76 mil), comerciante de cosmé-
ticos e perfumaria (74 mil) e de 
bebidas (68 mil).

Contudo, não se deve afastar ações 
especificas voltadas para setores 
que são muito importantes na ocu-
pação total e que são marcados por 
elevado nível de informalidade, 
como o comércio, mas também a 
construção civil. 

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental do Governo Federal, com 
passagens pelo Ministério da Previdência 

Social (ex-assessor especial do ministro, 
ex-coordenador-geral de estudos previden-

ciários e atualmente ocupando o cargo de 
Diretor do Departamento do Regime Geral 

de Previdência Social), Ministério do Tra-
balho e Emprego (ex-assessor especial do 

ministro e ex-coordenador-geral de emprego 
e renda), Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (ex-coordenador-
geral de qualificação e acompanhamento do 
cadastro único), Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) e Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA). (E-mail: rogerio.

costanzi@previdencia.gov.br).
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A NAIRU no Centro do Debate da Inflação Brasileira Atual: Uma 
Crítica Sraffiana

Cristina Fróes de Borja Reis (*)

Nestes primeiros meses de 2014, 
novamente a inflação “assombra” 
a conjuntura econômica brasilei-
ra (menos, porém, do que os mer-
cados e a mídia), enquanto o nível 
de atividade esboça poucos indí-
cios de melhoria e a taxa de de-
semprego continua em um pata-
mar baixo em termos históricos. 
Ou seja, a conjuntura brasileira é 
de baixo desemprego e inf lação 
moderada (porque se manteve 
dentro das metas de política eco-
nômica), mas com crescimento 
lento da produção.

A solução para a inflação divide os 
analistas, que reproduzem alguns 
dos jargões do velho debate entre 
monetaristas e keynesianos. Em 
uma ponta do debate, a elevação 
dos juros e a contenção dos gastos 
do governo têm sido recomenda-
das pelos mais conservadores, e é 
isto que o Comitê de Política Mo-
netária vem praticando. Na outra 
ponta, alguns economistas keyne-
sianos (também conservadores) 
consideram a alta taxa de ocupação 
como raiz do problema, colocando 
a inevitabilidade da elevação do 
desemprego e contenção da expan-
são do salário real para a impedir 
o aumento contínuo de preços. A 
nosso ver, ambas as soluções estão 

equivocadas e se baseiam numa 
dicotomia entre aceleração da taxa 
de inflação e taxa de desemprego 
no curto prazo, referenciada na 
NAIRU e na Curva de Phillips − que 
aqui criticamos desde o ponto de 
vista sraffiano. 

Em termos teóricos, a vertente 
tradicional de política econômica 
no Brasil (hoje sintetizada no cha-
mado “Novo Consenso”, que emba-
sa o regime de metas de inflação) 
associa épocas de maior emprego 
da população à aceleração da in-
flação de demanda (ainda que esta 
relação não seja necessariamente 
linear). Implícito nessa noção está 
o conceito da “taxa de desemprego 
que não acelera a inflação”, conhe-
cida pela sigla em inglês “NAIRU”. 
Diferentemente da taxa natural de 
desemprego − dada com a econo-
mia em repouso, sem intervenções 
de políticas fiscais e monetárias 
− dadas as técnicas de produção, 
os recursos disponíveis e a dispo-
sição dos trabalhadores a ofertar 
mão de obra ao nível do salário 
real de equilíbrio (LUCAS, 1972), 
no ponto da NAIRU existe política 
fiscal, ou seja, o Estado tem um 
nível de gasto, tributação e trans-
ferência. O essencial é que esse 
nível de desemprego gerado pela 

demanda agregada não pressiona 
a aceleração da inflação salarial. 
Acreditam que quando o desem-
prego é inferior ao da NAIRU, a 
inflação acelera. Por isso, afirmam 
que no contexto atual da economia 
brasileira de uma taxa de desem-
prego em cerca de 5% (dados PME/
IBGE), o aumento da inflação seria 
uma consequência lógica diante de 
uma NAIRU projetada acima, por 
exemplo, dos 6% (como divulgado 
no estudo do Banco Central de Ser-
gio Afonso Alves e Arnildo Correa). 

O diagnóstico é de inflação de de-
manda, resultante da aceleração 
da inflação salarial com um merca-
do de trabalho fora do equilíbrio, 
ou seja, desemprego abaixo do 
“natural” ou não aceleracionista. 
Tal situação, nesta visão, geraria 
a expansão do poder aquisitivo da 
população e, consequentemente, 
a elevação do consumo sem que a 
produção conseguisse acompanhar 
tal crescimento. A solução aponta-
da para se atingir a meta de infla-
ção, 4,5%, é, portanto, controle dos 
gastos e aperto de liquidez, como 
a elevação dos juros e as medidas 
macroprudenciais, segurando a 
demanda e aumentando o desem-
prego. 
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A abordagem teórica do “Novo 
Consenso” a respeito da inflação 
apresenta as seguintes hipóteses, 
assim sintetizadas por Almeida 
(2009, p. 80):

“(1) O produto potencial é exógeno 
e a demanda só influencia o produ-
to no curto prazo, ou seja, no longo 
prazo a capacidade produtiva é 
determinada apenas pela oferta; 
(2) O hiato do produto afeta a taxa 
de inflação; (3) O coeficiente “a” da 
inércia inflacionária é igual à unida-
de; (4) Os choques de oferta são em 
média iguais a zero, ou seja, os cho-
ques positivos são contrabalancea-
dos pelos negativos (c em média é 
igual a zero). Estas hipóteses geram 
uma curva de Phillips aceleracio-
nista: qualquer choque que ocorra 
em apenas um período tem o efeito 
de acelerar permanentemente a 
inflação, choques permanentes 
(de demanda ou oferta) gerariam 
hiperinflação. Como os choques 
de oferta são considerados iguais 
a zero em média, o núcleo da taxa 
de inflação é sempre causado pelos 
choques de demanda do passado”.

Com base em Serrano (2007, 2010), 
Summa (2010) e Almeida (2009), 
estas hipóteses podem ser total-
mente contestadas, desacreditando 
também suas prescrições normati-
vas. Tomar o produto potencial 
exógeno (1), resultado da plena 
utilização dos recursos disponíveis 
na economia, conforme mostra 
uma série de estudos a partir das 
obras clássicas de Keynes e Kale-

cki, desconsidera o Princípio da 
Demanda Efetiva − que a nosso ver 
imprime a dinâmica do crescimen-
to de longo prazo. Nesse sentido, 
também na abordagem sraffiana a 
capacidade produtiva busca acom-
panhar o crescimento da demanda 
efetiva no longo prazo, o que impli-
ca também que o hiato de produto 
não se sustenta por muito tempo e, 
portanto, o efeito sobre os preços 
(a inflação) não persiste. Ademais, 
a visão sraffiana critica a hipótese 
de que a força de trabalho cresça 
exogenamente, quando na verdade 
responde em um prazo mais lento 
ao estado da economia e da gera-
ção de empregos. Segundo Serrano 
(2008), o ritmo de crescimento da 
força de trabalho é diretamente 
relacionado ao da taxa de emprego; 
este, por sua vez, equivalente à di-
ferença entre a taxa de crescimen-
to da economia e do crescimento 
do produto por trabalhador. Na 
prática, o ajustamento do tamanho 
da força de trabalho às oportunida-
des de emprego é moroso e parcial. 
Assim, a uma dada taxa de cresci-
mento do produto, parte do ajusta-
mento se faz através do crescimen-
to do produto por trabalhador.

E a suposição (3) de que a inércia 
inf lacionária é total trata-se de 
uma hipótese exagerada, que ocor-
reria talvez somente em economias 
altamente indexadas, ou que o 
conflito distributivo é persisten-
temente favorável aos trabalhado-
res − o que não é o caso do Brasil, 
apesar do crescimento dos salários 
reais desde o Governo Lula. Além 

disso, choques de oferta não podem 
ser forçosamente considerados de 
média zero − estão aí as quebras 
de safra agrícolas do tomate e do 
feijão para mostrar −, já que depen-
dem do horizonte de tempo anali-
sado em cada caso.

E ainda, para que a elevação dos 
juros afete negativamente a taxa de 
investimento − contendo a deman-
da agregada −, o “Novo Consenso” 
parte da hipótese de substituição 
entre capital e trabalho, supon-
do ambos homogêneos. Porém, 
isso obviamente não acontece no 
mundo real, implicando o fato de 
o emprego não necessariamente 
ser função inversa do salário real 
e, analogamente, o investimento 
produtivo não ser necessariamen-
te função inversa da taxa de juros 
real. Especialmente, ao se tomar 
o capital como heterogêneo e de-
sacreditar na sua relação inversa 
com os juros, abandonando a pre-
missa de substituição entre os fa-
tores1, entre outras consequências, 
invalida-se a suposição de uma 
única taxa natural de juros − pois 
esta pode tanto não existir quanto 
ser múltipla.2 

Também na visão de alguns econo-
mistas heterodoxos das tradições 
estruturalistas existe uma relação 
inversa entre taxa de inf lação e 
taxa de desemprego, e a suposi-
ção de uma NAIRU, mas do ponto 
de vista dos custos e do conflito 
distributivo. Em outras palavras, 
a inflação de custos resulta, nessa 
abordagem, do aumento dos com-
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ponentes dos custos de produção 
− como matérias-primas, energia, 
custo do capital de giro e o salário. 
No caso deste último, levanta-se 
a hipótese de que o baixo nível de 
desemprego atual no Brasil teria 
aumentado o poder de barganha 
dos trabalhadores ( juntamente 
com as políticas de salário míni-
mo e de sustentação da renda, por 
parte do governo), fazendo com 
que os salários acelerassem em 
termos nominais. Quando supõem 
a taxa de lucro constante sobre o 
custo unitário do produto, deriva-
-se a suposição também de que o 
aumento dos salários em geral é in-
tegralmente repassado para preços 
(inércia total), elevando o patamar 
da inflação (AIDAR, 2011a).3 Assim, 
aqueles que compartilham deste 
ponto de vista chegaram a sugerir 
a redução do emprego e do salário 
real.

Conforme a crítica teórica à NAIRU 
estruturalista ponderada em Aidar 
(2011a), as suposições de inércia 
inflacionária total e de estabilidade 
da taxa de lucro do empresário por 
custo unitário não se comprovam 
na prática. O mais plausível para 
o conflito distributivo da inflação 
brasileira desde 2011 é uma com-
binação de inércia parcial com a 
possibilidade de variações da mar-
gem de lucro por custo unitário 
do produto das empresas. Só que 
o quanto estas variáveis têm sido 
afetadas não foi mensurado, por 
haver poucos analistas atentos a 
este ponto e porque é uma tarefa 
que envolve dados dificílimos de 

obter (principalmente o lucro por 
unidade de produto). Mais além, 
do ponto de vista político, a suges-
tão de “socialização das perdas” 
é inaceitável do ponto de vista 
do trabalhador. E ainda, poderia 
piorar o crescimento do PIB, pois 
o maior desemprego e a queda da 
participação da massa salarial na 
renda total da economia compro-
meteriam ainda mais a expansão 
do consumo e do investimento 
(REIS, 2014).

Assim conclui-se que ambas as 
vertentes da NAIRU, do Novo Con-
senso e estruturalista, estão equi-
vocadas. Ou seja, o trade-off estabe-
lecido pela NAIRU entre aceleração 
da inflação e taxa de desemprego 
não vale no curto e longo prazos. 
Portanto, não faz sentido do ponto 
de vista econômico seguir as pres-
crições das análises fundadas nos 
modelos baseados neste arcabouço 
teórico. O que leva o cumprimento 
de suas medidas, com o aumento 
dos juros, só podem ser razões 
políticas – infelizmente, mascara-
das de falsas verdades repetidas a 
torto e a direito nas análises eco-
nômicas.
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1  “[a] lógica por trás da explicação neo-
clássica, da sensibilidade do emprego 
ao salário real e da taxa de investimento 
à taxa de juros, não pode ser aplicada 
no caso realista, em que existe capital 
heterogêneo na economia (pois, neste 
caso, mudanças nos “preços dos fa-
tores” levam a complexas mudanças nos 
preços relativos dos bens de capital). 
Esta lógica é baseada no princípio da 
substituição: uma taxa de juros mais 
alta desestimularia a utilização de téc-



19temas de economia aplicada18 temas de economia aplicada

abril de  2014

nicas mais intensivas em capital, o que faz haver um aumento 
da demanda por trabalho, para substituí-lo na produção. O 
problema de quando existe capital heterogêneo ocorre porque 
o capital, por sua vez, também é produzido por trabalho. Não é 
trivial que um aumento da taxa de juros gere um aumento do 
preço dos bens de capital em relação ao trabalho” (ALMEIDA, 
2009, p. 83).

2  Para uma explicação aprofundada das críticas à NAIRU do “Novo 
Consenso”, ver Almeida (2009).

3  Para uma explicação aprofundada das críticas à NAIRU heterodoxa, 
ver Aidar (2011b).
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Análise dos Impactos Econômicos dos Investimentos no Porto 
de Suape – Parte II1

Ednaldo Moreno Góis Sobrinho (*)

Na primeira parte deste trabalho, 
discutiu-se o atual sistema portu-
ário brasileiro por meio de uma 
análise dos seus principais portos. 
Nesta segunda parte, focar-se-á no 
porto em estudo, Suape, e nos in-
vestimentos que esse vem receben-
do. Será explicitado o modelo que 
foi usado para avaliar os impactos 
no curto prazo desses investimen-
tos e, no final, os resultados desse 
modelo, nos níveis nacional, regio-
nais e de Pernambuco, onde está 
localizado o porto.

O Complexo Industrial Portuário 
de Suape, situado a 40 quilômetros 
ao sul de Recife, ocupa uma área 
de 13,5 mil hectares, dividida em 
zonas portuária, industrial, admi-
nistrativa e de preservação ecoló-
gica e cultural. O porto tem acesso 
rodoviário pelas PE-060, BR-101 e 
AL-101.

Seu projeto foi baseado na integra-
ção entre o porto e a indústria, a 
exemplo de países como a França e 
o Japão. Foi concebido para operar 
produtos combustíveis e cereais a 
granel, substituindo o porto do Re-
cife. Uma lei estadual, em novem-
bro de 1978, criou a empresa Suape 

Complexo Industrial e Portuário 
para administrar o desenvolvimen-
to das obras. A operação do porto é 
dividida entre a iniciativa privada 
e o governo: os serviços e áreas de 
movimentação e armazenagem são 
de responsabilidade de empresas 
privadas, ficando a infraestrutura 
a cargo do governo.

A grande importância do porto 
para as importações e exportações, 
mostrada na seção anterior, deve-
-se em parte a três vantagens natu-
rais: quebra-mar natural formado 
por uma linha de arrecifes, águas 
profundas junto à costa e extensa 
área plana disponível para insta-
lações (retroárea). Além disso, de-
vido a sua localização estratégica, 
Suape conecta-se com mais de 160 
portos em todos os continentes, 
possui potencial para ser um hub 
port (concentrador e distribuidor 
de cargas), graças a sua retroárea 
e tecnologia avançada, e condições 
para ser o principal porto concen-
trador do Atlântico Sul. 

O Porto opera navios nos 365 dias 
do ano, sem restrições de horário 
de maré. Com calado operacional 
de 14,50 m e 27 km² de retropor-

to, seus portos externo e interno 
oferecem as condições necessárias 
para atendimento de navios de 
grande porte, podendo atender a 
navios de até 170.000 TPB (tonela-
da de porte bruto) (SUAPE, 2012).

Em questão tecnológica, o porto 
dispõe de um sistema de monitora-
ção de atracação de navios a laser 
para auxiliar as operações de acos-
tagem dos navios, possibilitando 
um controle efetivo e seguro em 
padrões técnicos dos portos mais 
importantes do mundo. Adicional-
mente, o seu Plano de Segurança 
Pública Portuária (PSPP) foi apro-
vado, estando em ordem com nor-
mas do Código de Segurança para 
Navios e Instalações Portuárias 
(ISPS Code), estabelecido pela Or-
ganização Marítima Internacional 
(IMO) (ALVES; RODRIGUES; SILVA, 
2011).

Já existem no porto mais de 100 
empresas em operação e outras 50 
em implantação. Entre elas estão 
indústrias de produtos químicos, 
metal-mecânico, naval e logística, 
que vão fortalecer os polos de ge-
ração de energia, granéis líquidos 
e gases, alimentos e energia eólica. 
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O volume tot al expor t ado por 
Suape em 2012 foi de 415 milhões 
de kg líquidos, e o importado, 5,34 
bilhões de kg líquidos. Os prin-
cipais produtos exportados por 
Suape, usando a Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM) a 2 
dígitos, foram: açúcares e produtos 
de confeitaria (49,91% do total); 
plásticos e suas obras (9,04%); 
bebidas, líquidos alcoólicos e vi-
nagres (6,93%) e sal, enxofre, ter-
ras e pedras, gesso, cal e cimen-
to (4,81%). Além disso, também 
exportou máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos, e suas partes, 
aparelhos de som e de imagem, 
suas partes e acessórios (2,87%), 
combustíveis minerais, óleos mine-
rais e produtos da sua destilação, 
matérias betuminosas e ceras mi-
nerais (2,41%) e reatores nuclea-
res, caldeiras, máquinas, aparelhos 
e instrumentos mecânicos e suas 
partes (0,47%). Já os principais 
produtos importados foram: com-
bustíveis minerais, óleos minerais 
e produtos da sua destilação, maté-
rias betuminosas e ceras minerais 
(58,77%), produtos químicos or-
gânicos (9,72%), cereais (7,03%) e 

sal, enxofre, terras e pedras, gesso, 
cal e cimento (3,02%). Além disso, 
também importou reatores nuclea-
res, caldeiras, máquinas, aparelhos 
e instrumentos mecânicos e suas 
partes (0,99%), veículos automó-
veis, tratores, ciclos e outros veícu-
los terrestres, suas partes e acessó-
rios (0,62%) e máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos, e suas partes, 
aparelhos de som e de imagem, 
suas partes e acessórios (0,45%).

Além do recurso previsto de R$ 1,9 
bilhão pelo governo federal para o 
porto de Recife e de Suape, no âm-
bito do Programa de Investimentos 
em Logística: Portos, o projeto 
Suape Global, lançado pelo governo 
do Estado em 2008, visa tornar 
Pernambuco um polo mundial pro-
vedor de bens e serviços para os 
setores de petróleo e gás, naval e 
offshore. Esse projeto, que reúne 
mais de 100 entidades governa-
mentais, acadêmicas, privadas e 
bancos públicos, divididos em seis 
grupos de trabalho, um deles de-
dicado à qualificação profissional, 
está atraindo mais investimento 
público e privado para o porto, 

como o financiamento aprovado 
pelo Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) 
em 2012, no valor de R$ 920,3 
milhões, para um projeto de infra-
estrutura no Complexo de Suape, 
incluindo intervenções portuárias, 
rodoviárias, ferroviárias, retro-
portuárias e de veículo leve sobre 
trilhos (SUAPE GLOBAL, 2012).

Tudo isso mostra o potencial do 
porto de Suape, que já vem cres-
cendo nas duas últimas décadas 
(conforme os Gráficos 1 e 2), mas 
que ainda pode crescer muito com 
os novos investimentos, principal-
mente na questão da qualidade da 
infraestrutura portuária, como 
mostra a comparação do PEI (Port 
Efficiency Index) (HADDAD et al., 
2010) de Suape com os de Belém e 
de São Francisco do Sul, mais efi-
cientes, como foi visto na primei-
ra parte, e a simulação realizada 
nesse trabalho dá indícios dos im-
pactos econômicos que esses novos 
investimentos na qualidade da in-
fraestrutura de Suape poderão ter 
no curto prazo.
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Gráfico 1 - Evolução da Movimentação Total de Cargas no Porto de Suape, 1991-2011

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

Gráfico 2 - Evolução da Quantidade de Atracações de Navios no Porto de Suape, 1991-2011 (Navios/Ano)

    Fonte: Anuário Estatístico Portuário, 2011 (ANTAQ).
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A metodologia utilizada para fazer 
essa simulação dos impactos eco-
nômicos de uma melhoria na qua-
lidade da infraestrutura portuária 
do porto de Suape é um modelo de 
Equilíbrio Geral Computável (EGC) 
inter-regional para o Brasil, com 
uma rede de transporte explicita-
mente modelada. O modelo ado-
tado foi o B-MARIA-27 e que está 
descrito detalhadamente em Ha-
ddad e Hewings (2005).2 Ele re-
presenta um desenvolvimento do 
modelo B-MARIA (HADDAD, 1999) 
e, na sua estrutura básica, segue a 
tradição australiana de modelos de 
equilíbrio geral do tipo de Johan-
sen, em que as soluções são obtidas 
por meio da resolução do sistema 
linearizado das equações do mo-
delo. A solução mostra a variação 
percentual de um conjunto esco-
lhido de variáveis   endógenas, dado 
um choque nas variáveis exógenas 
que simula a aplicação de uma de-
terminada política, em relação aos 
valores dessas variáveis endógenas 
na ausência daquela política, em 
um dado ambiente econômico. Por-
tanto, as simulações com o modelo 
B-MARIA-27 são de estática com-
parativa, não havendo dinâmica no 
modelo.

O comportamento dos agentes é 
modelado em nível regional, com 
as economias dos 26 Estados brasi-
leiros mais o Distrito Federal; logo, 
o modelo acomoda variações na 
estrutura das economias regionais. 
Utiliza uma abordagem bottom-up, 
em que os resultados nacionais são 
obtidos a partir da agregação dos 

resultados regionais. Há oito seto-
res e oito bens e serviços homôni-
mos em cada Estado: agropecuária, 
extrativa mineral e indústria de 
transformação, serviços indus-
triais de utilidade pública (S.I.U.P.), 
construção, comércio, instituições 
financeiras, administração públi-
ca e transporte e outros serviços, 
sendo dois bens margens: comércio 
e transporte e outros serviços. As 
firmas utilizam uma função de pro-
dução de proporções fixas entre 
insumos e fatores primários para 
produzir o bem final e uma especi-
ficação de elasticidade substituição 
constante (CES) para substituir 
entre bens domésticos e importa-
dos na composição dos insumos e 
entre terra, trabalho e capital na 
composição dos fatores primários. 
Além disso, a CES também é utiliza-
da para substituir entre os bens de 
diferentes regiões na composição 
dos insumos domésticos. Existe 
uma família representativa em 
cada Estado, que resolve um pro-
blema de maximização da utilidade 
e possui uma função de preferência 
com estrutura aninhada CES/sis-
tema linear de gastos (LES), subs-
tituindo entre bens domésticos de 
diferentes regiões e depois entre 
bens domésticos e importados.  
Também são modelos um governo 
regional em cada Estado, um go-
verno federal e um único consumi-
dor estrangeiro que comercializa 
com cada Estado, que possui uma 
especificação de demanda padrão 
nesses modelos. Grupos especiais 
de equações definem as finanças 
públicas, as relações de acumula-

ção, e os mercados de trabalho re-
gionais. A estrutura matemática do 
B-MARIA-27 é baseada no modelo 
MONASH-MRF (Horridge et al. , 
1996) para a economia australiana.

Uma característica importante do 
B-MARIA-27 para o que é proposto 
nesse trabalho é a modelagem ex-
plícita dos serviços de transporte 
e dos custos de movimentação de 
produtos, baseando-se em pares de 
origem e destino. O modelo é cali-
brado considerando-se a estrutura 
específica do custo do transporte 
de cada fluxo de mercadorias, oca-
sionando diferenciação de preços 
entre as regiões, o que abarca in-
diretamente a questão relacionada 
com a eficiência da infraestrutura 
de transporte regional.

O modelo está calibrado para 1996, 
usando os dados nacionais do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e o conjunto de 
dados regionais desenvolvido pela 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas – Universidade de São 
Paulo (FIPE-USP). Esses dois con-
juntos de dados foram combinados 
numa matriz de contabilidade so-
cial inter-regional balanceada.

Os parâmetros-chave, como a elas-
ticidade-renda, os parâmetros de 
economia de escala, as elastici-
dades de comércio regionais e as 
elasticidades de Armigton para 
o comércio internacional, foram 
retirados do trabalho de Haddad 
(1999). 
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O modelo B-MARIA-27 contém 
608.313 equações e 632.256 variá-
veis. Assim, o fechamento exige que 
23.943 variáveis sejam determina-
das exogenamente. O fechamento 
utilizado foi o de curto prazo e o 
numerário escolhido foi a taxa de 
câmbio. Desse modo, o estoque de 
capital é mantido fixo e não há mo-
bilidade do capital entre os setores 
e as regiões. Além disso, a popula-
ção regional, a oferta de trabalho, a 
diferença entre salários regionais 
e o salário real nacional também 
são fixos. O emprego regional é em 
função das hipóteses feitas sobre 
os salários, que determinam indi-
retamente as taxas de desemprego 
regionais. Portanto, o trabalho é 
apenas móvel entre os setores de 
uma mesma região. No lado da 
demanda, as despesas de investi-
mento são fixadas exogenamente, 
considerando-se que as firmas não 
podem reavaliar suas decisões de 
investimento no curto prazo. O 
consumo das famílias segue sua 
renda disponível e o consumo real 
do governo regional e federal são 
fixos. O Balanço de Pagamentos 
tem que se adaptar às mudanças no 
déficit do governo. As variáveis de 
preferência e de padrão tecnológi-
co são exógenas.

Em relação a como o choque sobre 
a eficiência portuária de Suape 
será simulado no modelo, conside-
re que X seja o fluxo de um bem i 
qualquer, de uma região s para o 

resto do mundo, e M a quantidade 
do bem margem r necessária para 
realizar essa exportação (como 
os serviços portuários), com a se-
guinte função: M = AμX. A e μ são 
parâmetros específico para i, s e r, 
sendo A uma variável shifter usada 
para redimensionar as estimativas 
de referência μ. Assim, um cenário 
de aumento da eficiência portu-
ária de 10%, por exemplo, de um 
porto p’ pode ser modelado como 
um aumento da eficiência portu-
ária de cada região s’ que exporta 
(importa) pelo porto p’ no valor 
de 10% vezes a participação do 
porto p’ no total das exportações 
(importações) da respectiva região 
s’, simulando assim o choque como 
uma redução de 10% vezes a parti-
cipação nas exportações (importa-
ções) do parâmetro A da respectiva 
região s’, para todo o bem i e do 
bem margem transporte e outros 
serviços.

Portanto, o cenário que será si-
mulado é um choque de eficiência 
portuária em Suape que o torne 
tão eficiente quanto o porto de 
São Francisco do Sul, que, dos 13 
portos da amostra, foi considera-
do o mais eficiente pelo PEI e, por 
conseguinte, pode ser considerado 
como estando na fronteira de efici-
ência da amostra. Assim, assume-
-se que os investimentos realizados 
em Suape vão melhorar sua efici-
ência em 9,94%, o valor para que o 
PEI de Suape alcance pelo menos o 

PEI do porto nacional mais eficien-
te da amostra. Desse modo, pelo 
lado das importações, a eficiência 
portuária de todos os Estados vai 
melhorar, pois todos importaram 
pelo do porto de Suape em 2012, 
porém nem todos os Estados utili-
zaram o porto de Suape como saída 
para as suas exportações. O maior 
choque, pelo lado da importação, 
será na eficiência portuária de Per-
nambuco, no valor de 7,93%, que é 
igual a 9,94% vezes a participação 
de 79,81% do porto de Suape no 
volume total de importações do 
Estado. Já no lado da exportação, 
o maior choque será no Estado da 
Paraíba, no valor de 3,81%.

Existem três principais canais 
pelos quais os choques na efici-
ência portuária dos Estados im-
pactam o modelo e esse chega nos 
resultados. O primeiro, que são os 
efeitos sobre o uso dos serviços 
portuários, funciona com a seguin-
te lógica: conforme o bem margem 
de transporte e outros serviços é 
menos utilizado devido ao aumento 
da eficiência, o nível de atividade 
do setor de transportes e outros 
serviços é reduzido, liberando capi-
tal e trabalho da produção, geran-
do um excesso de oferta de fatores 
primários no sistema econômico. 
Isso cria uma pressão para baixo 
nos salários e nos aluguéis do ca-
pital, que são repassados   na forma 
de preços mais baixos. O segundo 
canal opera por meio da diminui-
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ção do preço dos bens compostos, 
conforme se aumenta a eficiência 
do porto e os bens importados 
ficam mais baratos. Isso tem im-
plicações positivas sobre a renda 
real regional. Assim, as empresas 
tornam-se mais competitivas, pois 
os seus custos de produção estão 
mais baixos (as importações são 
mais baratas), fazendo com que a 
renda real das famílias aumente, 
aumentando as possibilidades de 
consumo. Os custos de produzir 
capital também diminuem, logo, 
os investimentos também vão au-
mentar. Renda mais alta gera maior 
demanda doméstica, enquanto o 
aumento da competitividade dos 
produtos nacionais estimula a de-
manda externa. Isso cria espaço 
para empresas crescentes aumen-
tarem a sua produção, tanto para a 
demanda interna como externa na-
cional, o que, por sua vez, vai exigir 
mais insumos e fatores primários. 
A demanda crescente pressiona 
os preços do mercado de fatores, 
criando uma expectativa de que 
os preços dos bens domésticos 
também aumentariam. Finalmente, 
no terceiro e último mecanismo 

principal, que são os efeitos sobre 
as exportações, conforme as fir-
mas tornam-se mais competitivas 
no mercado internacional, a maior 
demanda internacional devido ao 
aumento das exportações coloca 
uma pressão ainda maior sobre os 
preços. 

Além disso, há os efeitos de se-
gunda ordem sobre preços, que 
podem pressioná-los em ambas 
as direções: diminuição ou au-
mento. Esses efeitos de primeira, 
de segunda e de maiores ordens 
vão ocorrendo até que o sistema 
convirja para um novo equilíbrio 
estável. Assim, o efeito líquido final 
é determinado pela força relativa 
de tais canais.

Finalmente, as regiões podem ser 
adversamente afetadas pela reo-
rientação dos f luxos comerciais, 
conforme ocorrem mudanças na 
acessibilidade relativa das regi-
ões aos bens de outras regiões. 
Assim, os ganhos de eficiência nas 
atividades portuárias não são ne-
cessariamente acompanhados por 

ganhos no desempenho de todas as 
regiões.

Com isso, podem-se entender me-
lhor os impactos econômicos en-
contrados na simulação proposta, 
cujos resultados nacionais princi-
pais encontram-se na Tabela 1.

Como esperado, o aumento da efi-
ciência portuária de Suape teve um 
impacto positivo sobre o Produto 
Interno Bruto (PIB) real nacional e 
sobre o bem-estar no curto prazo. 
No efeito líquido final, prevaleceu 
o segundo canal descrito acima, 
fazendo com que o nível de preços 
diminuísse e o consumo real das 
famílias aumentasse; porém, o 
choque foi insuficiente para afe-
tar o investimento agregado real, 
que permaneceu praticamente no 
mesmo nível. A mudança nos ter-
mos de troca beneficiou as expor-
tações brasileiras, aumentando-as 
e diminuindo as importações, con-
forme os produtos brasileiros tor-
nam-se mais competitivos. Assim, 
haveria um aumento estimado de 
aproximadamente R$ 45,54 mi-
lhões na balança comercial. 
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 Tabela 1 - Resultados Nacionais: Variáveis 
Selecionadas (em Variação Percentual)

 Curto Prazo

Agregados nacionais

PIB Real 0,000127

Emprego agregado, ponderado pelos salários -0,000137

Variação equivalente - total (variação em R$ 1.000.000) 4,263287
Balança comercial internacional (variação em R$ 

1.000.000)
40,536011

Termos de troca -0,000296

Deflator do PIB -0,000692

Componentes do PIB

Consumo real das famílias 0,000121

Investimento agregado real 0,000000

Demanda agregada real do governo regional 0,000000

Demanda agregada real do governo federal 0,000000

Volume das exportações internacionais 0,000606

Volume das importações internacionais -0,000486

Nível de atividade

Agropecuária 0,000064

Extrativa mineral e indústria de transformação 0,000102

S.I.U.P. 0,000051

Construção -0,000006

Comércio 0,000067

Instituições financeiras 0,000108

Administração pública 0,000034

Transporte e outros serviços -0,000384

Nota: PIB = Produto Interno Bruto.
Fonte: Elaboração do autor.

Porém, conforme o primeiro canal acima, o nível de 
atividade do setor de transporte e outros serviços 
diminui, aumentando o desemprego, especialmente 
porque esse setor tem um alto coeficiente de emprego. 
Isso também é potencializado pela queda do nível de 
atividade do setor de construção. Ainda assim, para 
todos os outros setores, o impacto sobre o nível de 
atividade foi positivo, conforme aumenta-se a eficiên-
cia da rede de transporte e as firmas tornam-se mais 
competitivas.

Os valores desses impactos, no entanto, foram peque-
nos no âmbito nacional, já que o aumento da eficiência 
portuária se deu em apenas um porto, que, mesmo 
sendo um importante porto para o comércio interna-
cional brasileiro, é pequeno em relação à magnitude 
da economia brasileira. 

No entanto, conforme a importância do porto de Suape 
para o comércio internacional é distinta para cada 
região, sendo mais importante para as regiões Norte 
e Nordeste, os impactos sobre o PIB real e os bem-
-estares regionais diferenciam-se. O aumento do PIB 
real foi maior nas regiões Norte e Nordeste (Tabela 
2), sendo maior que o aumento do PIB real nacional. 
Já nas regiões Sul e Sudeste foram menores, sendo ne-
gativo para a região Centro-Oeste, que se utiliza mais 
dos portos do Sul e Sudeste, sendo desfavorecido pela 
reorientação dos fluxos comerciais.

Tabela 2 – Resultados Regionais: Variáveis 
Selecionadas (em Variação Percentual)

 Curto Prazo

PIB Real

Norte 0,000552

Nordeste 0,000649

Centro-Oeste -0,000005

Sudeste 0,000039

Sul 0,000023
Variação equivalente (variação em R$ 
1.000.000)

Norte 1,047421

Nordeste 6,483007

Centro-Oeste -0,417088

Sudeste -2,230022

Sul -0,620033

Nota: PIB = Produto Interno Bruto.
Fonte: Elaboração do autor.

Já em relação ao efeito sobre o bem-estar, a região Nor-
deste foi a mais beneficiada, acima do impacto nacio-
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nal. No Norte, o bem-estar ainda foi positivo, porém, 
para as demais regiões ele foi negativo.

Como esperado, e pretendido pelos projetos do gover-
no estadual e federal, os impactos foram maiores na 
região Nordeste e ainda mais no próprio Estado de 
Pernambuco, como pode ser observado na Tabela 3. 
Os sinais dos resultados para Pernambuco foram os 
mesmos dos resultados nacionais, e os impactos foram 
ainda relativamente maiores. Logo, com um aumento 
relativamente maior da renda e do nível de atividade 
de Pernambuco em relação aos outros Estados, tanto 
suas exportações como suas importações para esses 
aumentaram, assim como aumentou a renda disponí-
vel das famílias pernambucanas.

Porém, também houve um aumento relativamente 
maior do desemprego, conforme o setor de transporte 
e outros serviços e o de construções foram mais afe-
tados pelo aumento da eficiência portuária de Suape. 
Por último, destaca-se que os setores de Pernambuco 
mais beneficiados foram as instituições financeiras e 
o comércio, que, logo, também apresentaram o maior 
aumento do emprego.

Torna-se cada vez mais evidente a necessidade de me-
lhorar a infraestrutura portuária brasileira, conforme 
o nível do comércio mundial vai aumentando e outros 
países com um nível de desenvolvimento parecido 
com o do Brasil avançam na qualidade dos seus por-
tos. Enquanto isso, o Brasil fica para trás, sofrendo de 
congestionamento nos portos e outros problemas que 
prejudicam o seu desenvolvimento econômico.

Tentando seguir no caminho contrário do cenário por-
tuário nacional, o porto de Suape vem recebendo gran-
des investimentos dos governos estadual e federal e 
da iniciativa privada, com muitos investimentos ainda 
por vir. Somando-se isso ao seu potencial, espera-se 
que haja um aumento da sua eficiência e que isso traga 
mais desenvolvimento e qualidade de vida, tanto para 
o próprio Estado de Pernambuco, como para outras 
regiões e para o Brasil.

Tabela 3 - Resultados para Pernambuco: Variáveis 
Selecionadas (em Variação Percentual)

 Curto Prazo

Agregados estaduais

PIB Real 0,002337

Emprego agregado por setor, ponderado pelos salários -0,004482

Variação equivalente (variação em R$ 1.000.000) 5,022388
Balança comercial internacional (variação em R$ 

1.000.000)
2,803539

Renda disponível das famílias 0,000150

Deflator do PIB -0,005283

Volume das exportações inter-regionais 0,000272

Volume das importações inter-regionais 0,002840

Componentes do PIB

Consumo real das famílias 0,004486

Investimento real 0,000000

Demanda real do governo regional 0,000000

Demanda real do governo federal 0,000000

Volume das exportações internacionais 0,000268

Volume das importações internacionais -0,004835

Emprego por setor

Agropecuária 0,002817

Extrativa mineral e indústria de transformação 0,001116

S.I.U.P. 0,002792

Construção -0,001059

Comércio 0,004905

Instituições financeiras 0,018993

Administração pública 0,000762

Transporte e outros serviços -0,022584

Nível de atividade

Extrativa mineral e indústria de transformação 0,000268

S.I.U.P. 0,000725

Construção -0,000131

Comércio 0,002311

Instituições financeiras 0,005215

Administração pública 0,000762

Transporte e outros serviços -0,008965

Nota: PIB = Produto Interno Bruto.
Fonte: Elaboração do autor.

Mostrou-se aqui, com um modelo de EGC inter-
-regional, que essas apostas podem estar bem fun-
damentadas e também se verificar no futuro, com os 
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devidos cuidados, como a queda do 
emprego. Adicionalmente, os re-
sultados de curto prazo podem se 
modificar no longo prazo. Um dos 
maiores temores, por exemplo, é 
que, no longo prazo, se não houver 
maior qualificação da mão de obra 
pernambucana, os melhores postos 
de trabalho que serão criados em 
Suape não sejam ocupados pelos 
moradores da região, mas sim por 
trabalhadores que venham das 
outras regiões, diminuindo assim 
o impacto dos investimentos sobre 
a renda do Estado. Além disso, os 
novos serviços necessários com o 
crescimento de Suape podem aca-
bar sendo terceirizados para em-
presas de outras regiões se as em-
presas locais não forem capazes de 
aumentar sua competência. Essas 
e outras questões podem acabar 
diminuindo os impactos positivos 
sobre a economia pernambucana 
dos investimentos em Suape.

Mais grave do que isso, no entanto, 
seria o desenvolvimento desorde-
nado dos vários portos brasileiros. 
Como os resultados mostraram, 
algumas regiões podem ser pre-
judicadas com o aumento da efi-
ciência de um porto. Para evitar 
essa competição entre as regiões e 

haver aumento geral da eficiência 
portuária, beneficiando todas as 
regiões, é necessário que o desen-
volvimento dos portos seja pla-
nejado e ordenado, atendendo as 
demandas locais, e com a adequada 
distribuição dos investimentos 
entre os diferentes portos.
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Uma Breve Discussão Sobre a Eficiência dos Gastos Públicos em 
Saúde

Fabiana Rocha (*)

1 Introdução

O diagnóstico do problema do fi-
nanciamento da saúde, tanto por 
grande parte do governo quanto 
por parte da população, aponta 
sempre para a falta recursos. Para 
garantir o acesso universal esta-
belecido na Constituição de 1988 
seria necessário ampliar os gastos 
públicos na área.

Afirmar, contudo, que se gasta 
pouco em saúde só faz sentido se as 
necessidades de saúde da popula-
ção não estão sendo atendidas (em 
termos de quantidade e qualidade) 
apesar de os recursos existentes 
estarem sendo empregados de 
forma eficiente.

Eficiência envolve a relação entre 
produtos e insumos. Permite que 
a restrição orçamentária seja ali-
viada na medida em que possibilita 
alcançar os mesmos resultados 
com níveis mais baixos de gastos, 
ou aumentar o valor do dinheiro 
gerando melhores resultados com 
o mesmo nível de gasto.

A qualidade ou eficiência do gasto 
público foi recentemente colocada 
na agenda política de muitos países 
como uma questão de alta priori-

dade, seguida por um considerável 
crescimento da literatura empírica 
sobre o assunto.

O objetivo deste artigo é discutir a 
origem dessa literatura, apresen-
tar rapidamente como ela evoluiu, 
quais as principais dificuldades 
envolvidas e o que ainda é preciso 
levar em consideração para que, a 
partir do diagnóstico, seja possível 
tomar medidas concretas para a 
melhoria do sistema de saúde bra-
sileiro. 

2  O Trabalho Seminal da Organi-
zação Mundial de Saúde 

Evans et al. (2000) estimam um 
modelo de painel com efeitos fixos 
para 191 países entre 1993 e 1997 
para gerar uma fronteira de pro-
dução.  A estimação usando dados 
em painel seria mais eficiente para 
extrair informação sobre ineficiên-
cia do que modelos que usam dados 
de corte transversal. Além disso, 
uma vez que modelos de painel não 
requerem a especificação da distri-
buição dos termos de ineficiência, 
seriam preferíveis aos modelos de 
fronteira estocástica. O método 
de efeitos fixos é preferível ao de 
efeitos aleatórios porque o teste de 

Hausman indica que os regresso-
res não são correlacionados com o 
termo de erro.

São usados como insumos os gas-
tos em saúde e também em educa-
ção e como produto resultados de 
saúde. Os efeitos fixos individuais 
para países são usados como indi-
cadores de ineficiência. O país com 
o intercepto mais alto é caracteri-
zado como sendo o mais eficiente, 
e os desvios dos demais países em 
relação a este aparecem como me-
didas de ineficiência.

Foi utilizado o seguinte modelo:

'́
it ít it iY X v uα= + + − , ou rearran-

jando 

'́
it i ít itY X vα= + +      

Em que ii u−= αα .

O intercepto iα capta o efeito espe-
cífico de país e pode ser estimado 
através do método de efeitos fixos. 
O intercepto da fronteira é repre-
sentado por α (o nível mais alto 
de eficiência) e o nível de ineficiên-
cia de cada país é calculado como 
ˆ ˆmax ( )iα α= e ˆ ˆˆ max { } îi i iu α α= − ,  em 

que os itY ś são os termos de inefi-
ciência específicos de cada país.
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A variável dependente itY  é o indicador de saúde do 
país i no período t, itX  é um vetor de determinantes 
de saúde e iα  é o efeito fixo específico do país. Os 
termos de erro iu  medem os desvios de cada país 
em relação aos países que se desempenham melhor e 
são utilizados para estimar os escores de eficiência. 
Na verdade, o país com o intercepto mais alto ( iα ) é 
considerado eficiente, sendo todos os demais países na 
amostra comparados relativamente a ele.

A eficiência técnica é definida como o desempenho 
efetivo de um município como porcentagem do seu 
desempenho potencial:

 

,( | , )
( | 0, )

it i it
i

it i it

E Y u X
TE

E Y u X
=

=      

Ela capta a habilidade do sistema de saúde de fornecer 
níveis específicos de saúde ao custo mais baixo. 

A fim de levar em conta o fato de que os níveis de 
saúde não podem ser iguais a zero, mesmo na ausência 
de um sistema de cuidado de saúde, Evans et al. (2000) 
modificam o índice de eficiência técnica incorporando 
os níveis de saúde que teriam sido observados se não 
houvesse sistema de cuidado de saúde. Do numerador 
e do denominador são, então, extraídos os valores 
previstos de cuidado mínimo de saúde para cada país 
( itM ). O cuidado mínimo de saúde é definido como 
aquele nível de saúde que deveria existir se naquele 
país não fossem fornecidos serviços de saúde, e sua 
previsão é feita usando-se um modelo COLS para a ex-
pectativa de vida e taxa de analfabetismo a partir de 
25 observações em 1908, ano em que a OMS acredita 
que o impacto dos serviços de saúde era mínimo.

Algebricamente, tem-se:
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i
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E Y u X M
E

E Y u X M
−

=
= −

Em que iE  é a medida de eficiência global, construída 
normalizando-se a eficiência técnica a um nível míni-
mo de produto (estimado) que seria obtido a partir de 
um sistema de insumos nulos.

O modelo final estimado em Evans et al. (2000) é uma 
forma reduzida de um modelo translog:

2
1 1 2 2 3 1ln ln( ) ln( ) ln( )it i it it it itY x x x vα β β β= + + + +

Dado que a forma funcional exata da função de pro-
dução de saúde não é conhecida, uma expansão de 
primeira ordem da série de Taylor é usada, onde 2x  é 
o gasto total em saúde (gasto público mais gasto pri-
vado per capita em saúde) e 2x é o nível de educação 
(anos médios de escolaridade da população). Duas me-
didas de cuidado de saúde são analisadas: a expectati-
va de vida ajustada (disability adjusted life expectancy 
- DALE) e uma medida composta de cuidado de saúde 
(COMP). A DALE indica o número de anos que uma 
pessoa espera viver em plena saúde, ou seja, levando 
em conta os anos prejudicados por doenças e/ou fe-
rimentos. A COMP consiste na média ponderada dos 
cinco objetivos especificados para o sistema de saúde 
(saúde, desigualdade em saúde, nível de resposta, 
distribuição da resposta e financiamento justo), com 
os pesos baseados numa pesquisa feita pela OMS para 
estabelecer as preferências dos indivíduos a partir de 
suas valorações relativas dos objetivos do sistema de 
saúde. A renda nacional não é considerada um deter-
minante dos resultados em saúde uma vez que os seus 
efeitos sobre a saúde ocorrem basicamente através da 
educação.

3  Lições Derivadas do Trabalho da OMS

Em janeiro de 2001, foi organizado pela OMS um se-
minário com dois objetivos. O primeiro foi o de obter 
a opinião de um grupo de especialistas reconhecidos 
internacionalmente, que incluía Greene, Kumbahakar, 
Lovell, Kalirajan, Verhoeven, Grossman, entre outros, 
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sobre a abordagem adotada pela 
OMS para medir a eficiência dos 
sistemas de saúde. O segundo ob-
jetivo foi o de recolher subsídios e 
sugestões desses especialistas que 
permitissem aprimorar e promo-
ver novos desenvolvimentos deste 
trabalho no futuro.

As principais conclusões e reco-
mendações resultantes deste en-
contro foram resumidas num re-
latório.

Os pontos de consenso mais impor-
tantes foram:

1. A abordagem de fronteira é uma 
técnica apropriada para medir a 
eficiência de sistemas de saúde. 
Ela não foi utilizada de forma 
ampla anteriormente para avaliar 
o desempenho na área de saúde, 
exceto para mensurar a eficiência 
de hospitais, porque os econo-
mistas não sabiam ao certo como 
medir os produtos e quais eram 
os insumos apropriados para o 
processo de produção. Mais ain-
da, a técnica não só é apropriada 
como tem potencial para avaliar 
importantes questões práticas 
de política.

2. Dada a natureza dos dados, os 
métodos de fronteira estocásti-
ca são preferíveis aos métodos 
de fronteira determinista para 
avaliar a eficiência do sistema de 

saúde. Isto porque as fronteiras 
deterministas atribuem todo o 
desvio da fronteira à ineficiência, 
enquanto as fronteiras estocásti-
cas abrem a possibilidade de que 
desvios da fronteira podem tam-
bém resultar de fatores aleatórios 
não observados e problemas de 
medida.

3. Ao estimar a eficiência para to-
dos os países conjuntamente, a 
OMS assumia que as tecnologias 
disponíveis para todos os países 
eram as mesmas e que o principal 
fator limitante para seu uso era 
a disponibilidade de recursos. 
Além disso, a adequação das 
tecnologias não diferia de acor-
do com o contexto. Por exemplo, 
uma tecnologia que fornece o 
maior benefício possível em ní-
vel individual no tratamento de 
câncer seria considerada a me-
lhor em todos os contextos. Se 
estas hipóteses podem de fato 
ser consideradas razoáveis, os 
escores de eficiência para todos 
os países podem ser estimados 
conjuntamente. Contudo, hou-
ve concordância de que vale a 
pena também estimar fronteiras 
separadamente para subgrupos 
selecionados de países a fim de 
verificar se o ordenamento dos 
países dentro dos subgrupos é 

consistente com o ordenamento 
resultante da análise combinada.

4. Um possível problema com a 
abordagem de efeitos fixos ado-
tada pela OMS é que o efeito fixo 
específico de país pode também 
incluir a influência de determi-
nantes não mensuráveis e não 
somente ineficiência, como dis-
cutido anteriormente. Se existem 
variáveis explicativas omitidas, o 
modelo poderia superestimar as 
eficiências. Por outro lado, se as 
variáveis explicativas incluídas 
fossem altamente correlaciona-
das com aquelas já presentes na 
equação, a abordagem poderia 
subestimar as ineficiências. As-
sim, os modelos de coeficientes 
variáveis descritos por Greene, 
por permitirem maior flexibili-
dade na especificação da inefici-
ência, deveriam ser levados em 
consideração. 

5. O trabalho da OMS assume uma 
forma translog para a função de 
produção de saúde. A sugestão 
é de que deve ser feito um teste 
formal para verificar se as con-
dições de regularidade da forma 
translog são satisfeitas. Também 
seria interessante que fosse feito 
um teste da forma funcional entre 
subamostras. Isto implicaria um 
teste para ver se os parâmetros 
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estimados da função translog são 
os mesmos para as diferentes su-
bamostras de países. Outra possi-
bilidade seria utilizar modelos do 
tipo “grade of membership” para 
dividir a amostra em subgrupos 
uma vez que permitem a deter-
minação endógena de amostra 
de subgrupos. 

6. Deve ser feita uma distinção clara 
entre variáveis que são verdadei-
ramente fatores de produção e 
aquelas que poderiam explicar as 
eficiências observadas. Somente 
variáveis que são fatores diretos 
de produção (trabalho e capital 
na análise microeconômica tra-
dicional) deveriam teoricamente 
entrar na estimação do processo 
de produção. Variáveis que po-
deriam explicar as diferenças 
observadas na eficiência não de-
veriam ser usadas como fatores 
de produção, servindo apenas 
como fontes determinantes da 
ineficiência. A educação pode ser 
considerada como um fator de 
produção direto se interpretada 
como conhecimento disponível, 
ou pode ser vista como uma proxy 
para outros insumos como habi-
tação e nutrição quando esses 
dados não estão disponíveis. O 
grupo de discussão concordou 
que renda e um número de ou-

tras variáveis geográficas, ins-
titucionais, políticas etc. devem 
ser introduzidas nos modelos 
como variáveis explicativas da 
eficiência e não como fatores de 
produção. Neste sentido, houve 
concordância de que a escolha de 
insumos feita pela OMS é correta. 
Lembrando, os gastos em saúde 
per capita foram utilizados como 
variável síntese dos insumos 
do sistema de saúde e a média 
de anos de escolaridade da po-
pulação adulta como indicador 
resumo para os insumos fora do 
sistema de saúde. 

7. A OMS usou um procedimento 
em dois estágios para incorporar 
os fatores relacionados com efi-
ciência. Inicialmente, os escores 
de eficiência são estimados e em 
seguida as eficiências estimadas 
são regredidas em seus possíveis 
determinantes. A recomendação 
é de que é melhor usar um mé-
todo em um estágio e aplicar o 
mesmo procedimento de máxi-
ma verossimilhança usado para 
estimar a função de produção 
para avaliar os determinantes 
da eficiência. Neste caso, o com-
ponente do termo de erro tido 
como ineficiência é considerado 
uma função de possíveis variáveis 
explicativas.

4 Evolução da Literatura

Seguindo o relatório original pro-
duzido por Evans et al. (2000) para 
a Organização Mundial de Saúde, 
apareceu uma vasta literatura in-
ternacional estimando a eficiência 
de sistemas de saúde.

Parte da literatura estima os esco-
res de eficiência usando técnicas 
não paramétricas como a análise 
envoltória de dados (DEA – data 
envelopment analysis), em que a 
eficiência é medida como a razão 
entre uma soma ponderada de pro-
dutos e uma soma ponderada de 
insumos. Algumas vezes, Índices 
de Malmquist são calculados a par-
tir dos resultados da DEA a fim de 
avaliar como a eficiência mudou ao 
longo do tempo. 

Parte da literatura calcula os esco-
res de eficiência estimando fron-
teiras estocásticas de produção. O 
trabalho mais importante dentro 
desta vertente da literatura é, sem 
dúvida, Greene (2003), que critica 
metodologicamente o trabalho de 
Evans et al. (2000), apontando que 
o estimador de efeitos fixos não é 
capaz de distinguir entre ineficiên-
cia e heterogeneidade entre países. 
O problema é ainda maior neste 
caso por se tratar de um painel de 
191 países ao longo de cinco anos 
em que as diferenças econômicas e 
culturais são enormes, o que acaba 
produzindo uma grande heteroge-
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neidade nos dados que é confundi-
da com ineficiência.    

Apresenta, então, várias aborda-
gens alternativas de análise de 
fronteira estocástica para dados de 
painel e aplica algumas delas aos 
dados da OMS. 

Inicialmente, ele apresenta resul-
tados de um procedimento em dois 
estágios, em que as estimativas de 
ineficiência obtidas estimando-se 
funções de produção através de 
modelos de efeitos fixos e aleató-
rios são regredidas em seus deter-
minantes potenciais (coeficiente 
de Gini, logaritmo da densidade 
populacional, logaritmo da renda 
etc.). Os resultados sugerem que 
tanto a renda quanto a distribuição 
de renda são estatisticamente sig-
nificantes para explicar a variação 
na eficiência. Na realidade, o deter-
minante mais importante é a dis-
tribuição de renda, com uma distri-
buição menos igualitária tendo um 
impacto negativo expressivo sobre 
os resultados de saúde, sejam estes 
medidos pelo DALE ou pelo COMP. 

Em seguida, ele incorpora os deter-
minantes da eficiência do segundo 
estágio, chamados de variação 
de país, na estimação original da 
fronteira estocástica. É estimada 
uma fronteira estocástica com 
efeitos aleatórios em que as co-
variadas invariantes no tempo 

explicam a média subjacente de 
iu . Esta é a forma assumida para 

a heterogeneidade entre países, 
com δµ '][ iii zuE == .  Para o con-
junto dos países os resultados são 
bastante similares aos obtidos 
com o modelo de efeitos fixos, mas 
para um grande número de países 
aparecem mudanças importantes 
com este novo modelo. É estimada, 
ainda, uma extensão do modelo de 
efeitos aleatórios que incorpora 
alguma variação temporal na ine-
ficiência.

A especificação preferida corres-
ponde a um modelo de efeitos ale-
atórios que inclui variação entre 
países na função de produção e na 
ineficiência. Neste caso, os resul-
tados são bem diferentes dos obti-
dos com o modelo de efeitos fixos, 
tanto em termos de estimativas 
quanto de ordenamento dos países.  

A conclusão geral é que os dados 
usados pela OMS são marcados 
pela heterogeneidade que ficou en-
coberta nos demais estudos como 
ineficiência. Ao usar modelos mais 
gerais, flexíveis e que se baseiam 
em diferentes indicadores de he-
terogeneidade novas evidências 
emergem e os resultados existen-
tes passam a ser questionados.

 Os resultados obtidos, qualquer 
que seja a vertente da literatura, 
são impressionantes. Para ilustrar 

serão utilizados os resultados obti-
dos por Herrera e Pang (2005). Os 
autores utilizam uma abordagem 
em dois estágios para avaliar a 
eficiência dos gastos em saúde de 
140 países no período 1996-2002.  
No primeiro estágio, os escores 
de eficiência são obtidos através 
de abordagens não paramétricas. 
No segundo estágio os escores de 
eficiência são regredidos em seus 
possíveis determinantes a fim de 
verificar regularidades empíricas 
da variação cross-country na efici-
ência.

São utilizados quatro indicadores 
de produto: a expectativa de vida 
no nascimento, DALE, a vacinação 
contra sarampo e a vacinação con-
tra DPT.

Para se ter uma ideia das magni-
tudes dos desvios da fronteira efi-
ciente foi feita a agregação regional 
dos escores de eficiência por cada 
indicador de produto individual. As 
estimações orientadas pelo insumo 
mostram, por exemplo, que a África 
gastou em média 35% mais do que 
os casos benchmark para alcançar 
os mesmos níveis de resultado. Os 
países da América Latina, por sua 
vez, poderiam gastar em média 
menos de aproximadamente 30% 
para produzir a mesma quantidade 
de produto.
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Desempenho em Saúde: Escores de Eficiência Orientados pelo Insumo  
por Regiões Através do Mundo – um Insumo, um Produto

AFR EAP ECA LAC MNA AS

 Expectativa de vida no nascimento 0,65 0,72 0,58 0,69 0,73 0,69

Vacinação DPT 0,66 0,73 0,63 0,68 0,76 0,71

Vacinação sarampo 0,65 0,73 0,67 0,69 0,76 0,71

DALE 0,65 0,72 0,60 0,70 0,71 0,69

Fonte: Herrera e Pang (2005, p. 19). Obs: AFR corresponde aos países africanos, EAP corresponde aos países do Leste da Ásia e Pacífico, LAC 
corresponde aos países da América Latina e Caribe, MNA aos países do Oriente Médio e Norte da África e SAS aos países do Sul da Ásia.

Os escores correspondem à média 
simples dos escores dos países 
individuais obtidos da amostra 
completa, ou seja, não foram com-
putados construindo-se fronteiras 
de eficiência separadas para cada 
região. Como observam os próprios 
autores esta é uma limitação im-
portante, na medida em que “eles 
não ref letem a heterogeneidade 
nos escores de países individuais 
e possivelmente não refletem ade-
quadamente variações entre as 
regiões”. 

Vários estudos encontram resul-
tados semelhantes, o que implica 
que de fato o desperdício é gran-
de. O que poucos estudos fazem 
é entender os determinantes da 
ineficiência. 

Herrera e Pang (2005) usam um 
modelo de regressão censurado 
para analisar as relações entre os 
escores de eficiência e algumas 
variáveis explicativas. Greene, por 
sua vez, faz uma estimação em um 
único estágio.

Qualquer que seja a abordagem 
utilizada, as inf luências exóge-

nas escolhidas (desigualdade de 
renda, liberdade política, efetivida-
de do governo, localização geográ-
fica, porcentagem do cuidado de 
saúde paga pelo governo, renda e 
uma dummy indicando se é país da 
OCDE) não são aquelas de interesse 
ou sob controle dos formuladores 
de política. Ainda que estas vari-
áveis sejam importantes para a 
análise dos determinantes da ine-
ficiência na provisão de saúde, não 
resultam em conselhos concretos. 

Formuladores de política para a 
saúde não podem prescrever me-
lhora na distribuição de renda e ou 
sugerir que um país passe a fazer 
parte da OCDE como alternativas 
para aumentar a eficiência do sis-
tema de saúde. Desta forma, devem 
ser identificadas principalmente 
as fontes da eficiência do sistema 
de saúde sobre as quais os policy 
makers podem exercer influência 
como o grau de integração do sis-
tema de saúde, o de gasto público 
e gasto privado em saúde, entre 
outros.

De outra forma, a literatura ficará 
limitada à mensuração da inefici-

ência que, ainda que importante, 
não permite avanços concretos. 
Neste sentido, trabalhos sistemá-
ticos de avaliação e diagnóstico 
como o realizado por Gragnolati, 
Lindelow e Couttolenc (2013) tra-
zem informação fundamental. Um 
primeiro exemplo de ineficiência 
diz respeito à rede hospitalar. Uti-
lizando o mesmo nível de insumos 
seria possível uma produção três 
vezes maior do que a atual. Isto 
decorre do fato de mais da metade 
dos hospitais brasileiros (65%) 
terem menos que 50 leitos, quando 
para serem considerados eficientes 
deveriam ter ao menos 100 leitos. 
O resultado é uma taxa média de 
ocupação de 45%, quando a média 
internacional é de 70% a 75%. Um 
segundo exemplo é a hospitaliza-
ção excessiva. A maior parte dos 
pacientes que frequenta as emer-
gências hospitalares é de baixo 
risco e poderia ser perfeitamente 
atendida em unidades básicas de 
saúde. Uma possível razão para o 
baixo desempenho da atenção bá-
sica, por sua vez, seria o excesso de 
pacientes por equipe de saúde da 
família (estima-se que seja o dobro 
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do que o ideal), que faz com que a capacidade resoluti-
va seja pequena.  
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