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Finanças Públicas: Perspectivas e Dúvidas para o Futuro

Vera Martins da Silva (*)

Neste último ano de mandato pre-
sidencial, o projeto de Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) enca-
minhado ao Congresso, cumpre o 
ritual determinado pela Constitui-
ção de 1988 e pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, que exige uma 
avaliação dos resultados pregres-
sos e uma estimativa dos princi-
pais itens de política fiscal para os 
próximos três anos. Os parâmetros 
encaminhados pelo governo fede-
ral estão aqui reproduzidos nas 
Tabelas 1 e 2. 

Destaca-se uma visão otimista do 
crescimento da economia nacional: 
já para 2015, a previsão é de cres-
cimento de 3%, atingindo 4% em 
2016 e 2017. Em relação a 2015, em 
que pese a retórica oficial − que, 
por dever de ofício, deve sempre 
emitir sinais positivos sobre o de-
sempenho da economia −, ocorre 

uma perspectiva generalizada de 
que será um ano de ajuste, tanto 
em termos de realinhamento dos 
preços até então represados quan-
to um ajuste da própria adminis-
tração pública; no primeiro ano 
de governo, usualmente há um 
rearranjo da casa, com mudanças 
de lideranças, redefinição de prio-
ridades e reelaboração dos proces-
sos orçamentários, que dão base a 
gastos nos orçamentos seguintes. 
Ou seja, faz parte do ciclo político a 
contenção das ações governamen-
tais no primeiro ano de gestão, até 
quando o mesmo partido continua 
no poder. No caso de mudança 
do grupo político, essa paralisia 
é ainda mais relevante. O ano de 
2015 será de mudanças, e dificil-
mente apresentará uma política 
fiscal que induza ao crescimento.

No caso da taxa Selic, a previsão 
é de certa estabilidade (em torno 
de 10,6% a.a.), o que pressupõe 
relativa estabilidade da política mo-
netária em função de uma também 
relativa estabilidade da inflação. 
Sobressai a impressão de que houve 
acomodação da política monetária 
e que não haverá, pelo menos do 
ponto de vista do discurso oficial, 
mais nenhuma tentativa de baixar 
à força a taxa básica de juros, ha-
vendo, ao contrário, sinalização de 
estabilidade da taxa real de juros 
em torno de 4% a.a. para os inves-
tidores. Isto, por sua vez, ajuda na 
captura de recursos externos, fun-
damentais para fechar o Balanço de 
Pagamentos brasileiro.1  

Ainda no âmbito do setor externo, 
a Tabela 1 indica relativa estabi-
lidade esperada da taxa cambial, 
com o dólar americano esperado na 
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faixa de R$ 2,40.  Ou seja, apesar de 
a economia conviver com o chama-
do regime de flutuação cambial, a 
prática tem revelado que se espera 
efetivamente uma estabilidade 
cambial, que, embora contribua 
para o controle da inflação, acaba 
tornando muitos projetos e produ-
tos não competitivos em relação a 
seus concorrentes externos. 

No âmbito da política monetária, 
explicitada no Anexo VI do proje-
to de lei pelo Banco Central, está 
prevista a continuidade do regime 
de metas de inflação, com meta de 
4,5% para os anos de 2014 e 2015, 
com tolerância de 2% para cima 
ou para baixo. Ao final de 2014, 
as projeções de crescimento dos 
meios de pagamento são de 5,1%, 
da base monetária de 7,6% e da 
base monetária ampliada, o que 
inclui a dívida mobiliária federal de 
alta liquidez, de 8,8%.  

A Tabela 2 apresenta as projeções 
para as variáveis mais efetivamen-
te sob controle das autoridades 
fiscais. A LDO reafirma o objetivo 
do governo de ter uma gestão fiscal 
responsável, persistindo tanto no 
objetivo de redistribuição de renda 
como no objetivo de obtenção de 
superávit primário, estimado em 
2,5% do PIB para 2015, 2016 e 
2017 no caso do setor público não 
financeiro.2 Há, ainda, a previsão 
da redução da dívida líquida (in-
cluindo o reconhecimento de pas-
sivos) de 33% para 31,1% do PIB, 
assim como um declínio do déficit 
nominal de -1,88% em 2015 para 

1,56% em 2017. Note-se que esses 
valores são bastante razoáveis 
para uma economia do porte da 
brasileira, apesar de haver um de-
bate sobre o tamanho e importân-
cia sobre a dívida bruta, que tem 
aumentado nos últimos anos.

O Anexo de Metas Fiscais apre-
senta como meta global cheia, in-
cluindo todos os níveis de governo 
(União, Estados e Municípios), a es-
timativa de R$143,3 bilhões (2,5% 
do PIB), dos quais R$ 114,7 bilhões 
referem-se ao governo central, 
caso não seja utilizada a prerroga-
tiva de abatimento devido ao PAC 
(Programa de Aceleração do Cres-
cimento) pela União. Explicando: 
a meta de superávit primário do 
Governo Central para 2015 é de 
R$ 114,7 bilhões, o que representa 
2% do PIB estimado para o ano de 
2015. Como nos anos anteriores, 
essa meta pode ser reduzida até o 
montante de R$ 28,7 bilhões (0,5% 
do PIB estimado), relativos ao PAC. 
Portanto, dada a flexibilização do 
primário do governo central, sua 
meta mínima é de 1,5% do PIB es-
timado para 2015. 

Essa flexibilidade do resultado pri-
mário tem levado ao descrédito de 
sua efetividade como instrumento 
de política fiscal. Vale a pena ver o 
que ocorreu com os valores previs-
tos e realizados em 2013, presen-
tes no Anexo IV.2 do projeto de lei 
deste ano:

A meta de superávit primário para o se-
tor público consolidado não financeiro, 

estabelecida na LDO-2013, foi fixada em 
R$ 155,9 bilhões para 2013, conforme 
disposto no Anexo de Metas Fiscais 
Anuais. Desta meta, o Governo Central 
ficou responsável por R$ 108,1 bilhões, 
enquanto às Empresas Estatais Federais 
correspondeu um resultado nulo. O 
art. 3

o 
da LDO-2013, com as alterações 

introduzidas pela Lei n
o 

12.795, de 2 de 
abril de 2013, previa a possibilidade de 
redução da meta de resultado primário 
do Governo Federal até o montante de 
R$ 65,2 bilhões, em face da realização 
dos investimentos prioritários estabele-
cidos na própria LDO e de desonerações 
tributárias.

Encerrado o mês de dezembro, verificou-
-se que o Governo Federal atingiu supe-
rávit primário de R$ 74,7 bilhões, supe-
rando em R$ 1,7 bilhão a mencionada 
meta de R$ 73,0 bilhões para o período, 
considerando a possibilidade de abati-
mento disposta no art. 3

o 
da LDO-2013. 

Desta forma, fica comprovado o cumpri-
mento da meta de superávit primário do 
Governo Federal em 2013, utilizando o 

disposto no art. 3
o 
da LDO-2013. (Anexo 

IV.2, Avaliação do Cumprimento das Me-
tas do Ano Anterior, grifo nosso)

Esses resultados, ou a chamada 
flexibilização, também conhecida 
como contabilidade criativa, é uma 
indicação de que algo não vai bem 
no caso da obtenção do superávit 
primário, o que tem desgastado a 
credibilidade tanto desse instru-
mento como das autoridades da po-
lítica econômica. Tudo indica que 
convém uma reformulação desse 
conceito de política fiscal, mesmo 
que incorporando de vez a exclu-
são de gastos de investimentos 
prioritários dos cálculos. Sem falar 
nos truques de adiar pagamentos 
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a fornecedores ou parceiros, normalmente no fim do 
ano, deixando um montante expressivo de dívidas de 
curto prazo para o ano seguinte.

Para 2015, segundo o projeto de lei da LDO, a estimati-
va de superávit primário de Estados e Municípios é de 
R$ 28,7 bilhões e, caso não se verifique, está prevista 
uma compensação pelo governo federal. É sempre 
bom lembrar que os níveis de governo subnacionais 
têm autonomia financeira e, a rigor, a União não pode 
exigir deles a obtenção de resultados específicos. No 
entanto, é possível fazer uma previsão a partir dos 
contratos de refinanciamento das dívidas dos Estados 
e Municípios acordados no final da década de noventa 
do século passado, que de modo geral, exigiram ajus-
te fiscal e obtenção de superávit primário. Por outro 
lado, continua pendente a proposta de renegociação 

dessas dívidas, o que permitiria a redução de parte 
delas e a ampliação de gastos decorrentes de novos 
financiamentos, o que vai no sentido contrário ao es-
perado pelo governo federal. Além disso, boa parte dos 
Estados já conseguiu se reenquadrar nos coeficientes 
de dívida exigidos após a Lei de Responsabilidade Fis-
cal e já tem condições de tomar novos empréstimos, 
ampliando a possibilidade efetiva de aumentar gastos. 
Ou seja, os Estados e a maioria dos Municípios já estão 
ajustados, de modo que o ajuste a ser feito no futuro 
está muito mais dependente da União. Será que isso 
vai ocorrer? Tudo indica que sim, e o que se espera é 
um ajuste para aprimorar a gestão pública e usar mais 
eficientemente os recursos disponíveis e não a velha 
fórmula de aumento de receita pública via tributação. 
Caso contrário, será sempre o contribuinte que fará o 
ajuste e não o Poder Público.

Tabela 1 – Parâmetro da LDO Federal

Parâmetros Macroeconômicos Projetados
Variáveis 

2015 2016 2017 

PIB  (crescimento real % a. a.) 3,0 4,0 4,0 

Taxa Selic Efetiva (média % a.a.) 10,66 10,71 10,62 

Câmbio (R$/US$ - final de período - dezembro) 2,40 2,42 2,45 

Fonte: Projeto de Lei n. 14- CN, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Anexo de Metas Fiscais, IV.I.

Tabela 2 – Trajetória Estimada para a Dívida Líquida e Resultado Primário

Trajetória Estimada para a Dívida Líquida do Setor Público e  
para o Resultado Nominal Variáveis (em % do PIB) 

2015 2016 2017 

Superávit Primário do Setor Público Não Financeiro 2,50 2,50 2,50 

Previsão para o reconhecimento de passivos 0,27 0,25 0,23 

Dívida Líquida com o reconhecimento de passivos 33,0 32,1 31,1 

Resultado Nominal -1,88 -1,82 -1,56 

Fonte: Projeto de Lei n. 14- CN, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Anexo de Metas Fiscais, IV.I.
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1  Note-se que a Selic é apenas a taxa básica. As taxas que os demandan-
tes de crédito tomam são muitas vezes superiores a ela, constituindo 
um dos fatores para o chamado custo Brasil, ou seja, uma das razões 
pelas quais o custo de produção no Brasil tem sido relativamente 
elevado.

2 As estatais federais são excluídas da obtenção de superávit primário, 
pois operam como empresas em seus mercados e não são restringi-
das diretamente em suas operações para a obtenção do resultado 
primário. Por outro lado, elas acabam contribuindo para esse resul-
tado por meio de pagamento de royalties e dividendos, que entram 

no cálculo do primário, assim como também têm sido instrumento de 
controle de inflação através da contenção dos preços de seus produtos.

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Setor Externo: Modelo Chegou ao Limite(?)

Vera Martins da Silva (*)

Entre os economistas, há consenso de 
que, a partir de 2003, a economia bra-
sileira foi beneficiada de forma signifi-
cativa no setor externo. Houve melhora 
expressiva das relações de troca e do 
volume exportado pelo Brasil, espe-
cialmente devido ao efeito China. Além 
de crescer muito, a China tem feito im-
portações significativas de nossos pro-
dutos agropecuários e minerais. Sem 
dúvida, isto é um fato corroborado pelos 
dados. A Tabela 1 e o Gráfico 1 deixam 
claro que isso de fato ocorreu. Os dados 
acumulados em 12 meses permitem vi-
sualizar a tendência de exportações, im-
portações e saldo da Balança Comercial. 
Nota-se claramente um crescimento 
importante das exportações (de cerca 
de US$ 64 bilhões no acumulado em 12 
meses em março de 2003, passaram 
a US$ 241 bilhões em março de 2014), 
em que o valor exportado praticamente 
quadruplicou. Isso permitiu um acen-
tuado crescimento das importações 
(nesse mesmo período, passaram de 
US$ 48 bilhões para US$ 240 bilhões) 
que quintuplicaram em valor, dando 
origem à disseminada “invasão dos im-
portados” − na verdade, concomitante à 
“invasão dos exportados”, claro que não 
dos mesmos produtos. 

Efetivamente, ocorreu uma expansão 
do comércio exterior brasileiro, tor-
nando o País mais aberto aos fluxos de 
comércio internacionais, o que em si é 

mais favorável à economia pela possibi-
lidade de se realizarem transações mais 
eficientes, em termos de preço e quali-
dade, do que se o país continuasse mais 
relativamente fechado ao comércio. De 
fato, a corrente de comércio passou de 
US$ 111 bilhões para US$ 480 bilhões 
entre março de 2013 e março de 2014, 
considerando-se os valores acumulados 
em 12 meses.

No entanto, a trajetória de crescimen-
to do comércio também apresentou 
seus momentos de turbulência. Há um 
evento muito claro entre 2009 e 2010, 
refletindo a crise internacional a par-
tir de 2008, cujo impacto no comércio 
exterior brasileiro ocorreu cerca de 
um ano depois, dado o tempo para o 
reordenamento das compras, reguladas 
por contratos de períodos específicos. 
Outro momento de interrupção do cres-
cimento desses fluxos ocorreu no ano 
de 2013, e ainda se espalha em 2014. A 
questão, nada trivial, é: o Brasil conti-
nuará expandindo suas exportações − 
dado que a China passa por um momen-
to de ajuste, muitas vezes chamado de 
“pouso suave” por vários analistas − ou 
terá seu comércio estagnado? Por outro 
lado, já se vê uma recuperação, mesmo 
que leve, nos Estados Unidos. A União 
Europeia também parece estar saindo 
do fundo da recessão, o que permitirá 
um avanço de seu comércio exterior. 
Aliás, a saída dessas grandes recessões 

ocorre concomitantemente às discus-
sões sobre a formação de novos acordos 
de livre-comércio o que pode sinalizar 
uma expansão dos f luxos comerciais 
entre esses blocos. Entre estes acordos, 
destaca-se aquele firmado entre a União 
Europeia e o Mercosul.

O saldo da Balança Comercial − que 
ficou negativo após o início do período 
de estabilização da moeda de1995 até 
1999 −, passou a ser positivo a partir 
de 2000, como reflexo da introdução do 
câmbio flutuante na economia brasilei-
ra. De 2003 em diante, houve saldos po-
sitivos relevantes, mas a partir de 2012 
este valor foi sendo reduzido, em função 
da queda das exportações e persistente 
aumento das importações. A questão 
sobre o desempenho do saldo comercial 
é o reverso da medalha da incerteza que 
permeia o futuro de exportações e im-
portações. A informação mais recente 
disponível, referente à segunda semana 
de maio, indica que o saldo comercial 
tem sido positivo a partir de março de 
2014. Entretanto, o acumulado do ano 
de 2014 está negativo em US$ 5,3 bi-
lhões devido aos resultados negativos 
de janeiro e fevereiro, -US$ 4 e -US$ 2 
bilhões, respectivamente. No começo 
de maio, a estimativa média do mercado 
financeiro para a Balança Comercial 
deste ano é de US$ 3 bilhões, ou seja, na 
perspectiva média, o setor exportador 
ainda sai ganhando em relação às im-
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portações de mercadorias, mesmo com 
todos os problemas do “custo-Brasil”, ou 
seja, infraestrutura deficiente e sistema 
tributário e burocracia complexos. 

Note-se que apesar de o Brasil ter um 
conjunto relativamente amplo de par-
ceiros comerciais, há uma concentração 
do comércio exterior em alguns poucos 
países. A Tabela 2 mostra a corrente 
de comércio (exportação+importação) 
segundo os principais parceiros, des-
tacando-se a China, que representa 
18,37%, Estados Unidos (13,78%), Ar-
gentina (6,51%), Alemanha (4,47%) e 
Holanda (3,47%). Apenas esses cinco 
países representam 46,6% do total. A 
China tem sido realmente um fator de 
grande dinamismo do comércio, mas 
está lutando para não desacelerar. Já 
se fala em uma nova dinâmica de sua 
economia, menos voltada para o inves-
timento e mais para o consumo interno. 
Ainda assim, a corrente de comércio 
com a China cresceu 16,86% no pri-
meiro trimestre de 2014 em relação ao 
mesmo período no ano anterior. 

A Argentina está passando por uma 
crise e suas ações protecionistas já pre-
ocupam os exportadores brasileiros. 
Concretamente, a corrente de comércio 
com esse país teve redução de 17% no 
primeiro trimestre deste ano, em rela-
ção ao mesmo trimestre de 2013, o que, 
em termos absolutos, significou perda 
de US$ 1,4 bilhão. 

A economia americana, mesmo que de 
forma lenta, mostra que f inalmente 
está melhorando, o que já implicou um 
pequeno aumento da corrente de co-
mércio com o Brasil, de 2,8%. No caso 
dos países europeus, especialmente a 
Alemanha e Holanda ainda estão pati-
nando e seus fluxos de comércio com o 
Brasil tiveram redução de -3% e -6%, 
respectivamente.

Apesar das dúvidas sobre o desempe-
nho futuro do comércio de mercadorias, 
as Transações Correntes, que além da 
Balança Comercial incorporam os fluxos 
de importação e exportação de serviços, 
rendas de fatores de produção e trans-
ferências unilaterais, têm apresentado 
resultados sistematicamente mais ne-
gativos no período recente. O Gráfico 
2 mostra o resultado em Transações 
Correntes a partir de 1995, período da 
estabilização monetária. Entre 1995 e 
2002, as Transações Correntes foram 
negativas, entre 2003 e 2007 há resul-
tados positivos e, a partir de 2008, as 
Transações Correntes foram fortemen-
te negativas. Na perspectiva média do 
mercado financeiro, o déficit em Tran-
sações correntes deve ser de US$ 78 
bilhões neste ano.

A persistência de déficits elevados em 
Transações Correntes foi possível devi-
do à entrada de montantes expressivos 
de capitais estrangeiros, que financia-
ram esses déficits ao longo dos últimos 
anos. Esses mesmos f luxos foram um 
dos fatores de apreciação da moeda 

nacional frente ao dólar americano, que 
introduziu uma vantagem competitiva 
aos produtos importados, com impactos 
negativos especialmente na indústria. 
Note-se que esses f luxos de capitais 
estão fora da governança do País e 
tendem a oscilar significativamente. 
O Gráfico 3 apresenta o Investimento 
Estrangeiro Direto (participação no ca-
pital e empréstimos intercompanhias) e 
Investimento em Carteira (ações e títu-
los) desde 1995, destacando-se a grande 
volatilidade e sua importância a partir 
de 2008, quando o banco central ame-
ricano passou a comprar títulos podres 
de seus bancos e a dar uma gigantesca 
liquidez a seu sistema financeiro. O Grá-
fico 4 mostra a evolução da taxa cambial 
brasileira a partir de 1995, destacando-
-se o pico de outubro de 2002 (em fun-
ção da crise pré-presidência Lula) e 
dezembro de 2008, em função da crise 
bancária americana. A partir de então, 
o câmbio vai se apreciando até 2012, 
quando finalmente em 2013 o Banco 
Central passou a fazer intervenções no 
mercado de modo a gerenciar essa vari-
ável, que tanto tem impacto nas expor-
tações, importações e inflação. 

Após meia década de fortíssima turbu-
lência, agora que a economia americana 
sai do vale de baixo crescimento e co-
meça a crescer, a tendência é de redução 
da expansão monetária, que certamente 
terá impacto sobre o câmbio brasileiro 
e seu Balanço de Pagamentos. Isso é 
certo, porém, não se sabe quando isso 
irá ocorrer.
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Tabela 1 - Exportação, Importação e Saldo de Comércio - Valores Acumulados em 12 Meses, US$ - Free on Board

     Variação relativa em relação a período anterior

 Exportação Importação Saldo
Corrente de 
Comércio

Exportação Importação Saldo
Corrente de 
Comércio

Abr/95 a 
Mar/96 

47.061.494.185 48.705.174.124 -1.643.679.939 95.766.668.309 - - - -

Abr/96 a 
Mar/97 

48.114.607.337 54.083.678.500 -5.969.071.163 102.198.285.837 2,24 11,04 - 6,72

Abr/97 a 
Mar/98 

54.235.831.307 62.009.885.987 -7.774.054.680 116.245.717.294 12,72 14,66 - 13,75

Abr/98 a 
Mar/99 

49.278.523.805 54.902.654.866 -5.624.131.061 104.181.178.671 -9,14 -11,46 - -10,38

Abr/99 a 
Mar/00 

50.019.369.655 50.478.784.893 -459.415.238 100.498.154.548 1,5 -8,06 - -3,54

Abr/00 a 
Mar/01 

56.868.346.835 58.257.083.628 -1.388.736.793 115.125.430.463 13,69 15,41 - 14,55

Abr/01 a 
Mar/02 

56.390.216.539 51.991.191.424 4.399.025.115 108.381.407.963 -0,84 -10,76 - -5,86

Abr/02 a 
Mar/03 

63.600.193.450 47.623.214.133 15.976.979.317 111.223.407.583 12,79 -8,4 263,19 2,62

Abr/03 a 
Mar/04 

77.623.443.368 50.404.913.621 27.218.529.747 128.028.356.989 22,05 5,84 70,36 15,11

Abr/04 a 
Mar/05 

101.690.175.680 65.663.655.681 36.026.519.999 167.353.831.361 31 30,27 32,36 30,72

Abr/05 a 
Mar/06 

123.487.757.786 77.578.266.842 45.909.490.944 201.066.024.628 21,44 18,14 27,43 20,14

Abr/06 a 
Mar/07 

142.351.721.820 96.495.910.791 45.855.811.029 238.847.632.611 15,28 24,39 -0,12 18,79

Abr/07 a 
Mar/08 

165.336.322.799 131.275.407.031 34.060.915.768 296.611.729.830 16,15 36,04 -25,72 24,18

Abr/08 a 
Mar/09 

190.430.415.204 165.242.403.566 25.188.011.638 355.672.818.770 15,18 25,87 -26,05 19,91

Abr/09 a 
Mar/10 

161.046.995.273 137.881.118.002 23.165.877.271 298.928.113.275 -15,43 -16,56 -8,03 -15,95

Abr/10 a 
Mar/11 

213.918.282.023 191.509.961.234 22.408.320.789 405.428.243.257 32,83 38,89 -3,27 35,63

Abr/11 a 
Mar/12 

259.885.643.139 230.817.109.995 29.068.533.144 490.702.753.134 21,49 20,52 29,72 21,03

Abr/12 a 
Mar/13 

238.335.763.132 226.514.859.870 11.820.903.262 464.850.623.002 -8,29 -1,86 -59,33 -5,27

Abr/13 a 
Mar/14 

240.929.988.626 239.293.726.281 1.636.262.345 480.223.714.907 1,09 5,64 -86,16 3,31

Fonte: site do Ministério de Desenolvimento, Indústria e Comércio Exterior, acesso em 12/05/2014.
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Tabela 2 – Corrente de Comércio - Principais Parceiros Comerciais 

 2014  (A) % 2013 (B) % A/B (%)

T O T A L  G E R A L 105.248.290.302 100 106.829.024.335 100 -1,48

      

1 China 19.329.711.833 18,37 16.540.993.934 15,48 16,86

2 Estados Unidos 14.505.398.339 13,78 14.110.096.292 13,21 2,8

3 Argentina 6.847.622.520 6,51 8.254.610.055 7,73 -17,04

4 Alemanha 4.708.988.500 4,47 4.857.445.104 4,55 -3,06

5 Holanda 3.654.390.061 3,47 3.921.578.541 3,67 -6,81

6 Coreia do Sul 3.238.985.380 3,08 3.631.119.344 3,4 -10,8

7 Japão 3.033.051.858 2,88 3.401.304.176 3,18 -10,83

8 Índia 2.858.241.502 2,72 2.056.628.457 1,93 38,98

9 Itália 2.543.557.416 2,42 2.619.871.644 2,45 -2,91

10 Nigéria 2.395.051.451 2,28 2.065.589.175 1,93 15,95

11 França 2.019.843.154 1,92 2.321.693.021 2,17 -13

12 Chile 1.981.146.104 1,88 1.911.685.638 1,79 3,63

13 México 1.936.905.118 1,84 1.987.858.148 1,86 -2,56

14 Reino Unido 1.669.548.301 1,59 1.834.209.634 1,72 -8,98

15  Espanha 1.571.357.187 1,49 1.649.768.861 1,54 -4,75

16 Arábia Saudita 1.324.067.659 1,26 1.815.677.987 1,7 -27,08

17 Bolívia 1.311.023.117 1,25 1.351.269.462 1,26 -2,98

18 Rússia 1.193.830.800 1,13 1.304.685.055 1,22 -8,5

19 Bélgica 1.188.001.697 1,13 1.338.334.805 1,25 -11,23

20 Hong Kong 1.141.844.387 1,08 851.977.123 0,8 34,02

21 Venezuela 1.130.199.194 1,07 1.187.823.763 1,11 -4,85

22 Taiwan (Formosa) 1.120.785.581 1,06 1.292.211.307 1,21 -13,27

23 Paraguai 1.046.206.431 0,99 1.056.759.870 0,99 -1

24 Canadá 976.781.262 0,93 1.173.891.401 1,1 -16,79

25 Uruguai 970.208.945 0,92 815.928.448 0,76 18,91

26 Malásia 961.763.464 0,91 792.773.520 0,74 21,32

27 Argélia 936.565.844 0,89 714.511.888 0,67 31,08

28 Cingapura 910.979.591 0,87 559.152.394 0,52 62,92

29 Colômbia 910.227.826 0,86 919.575.923 0,86 -1,02

30 Suíça 875.060.336 0,83 1.926.149.022 1,8 -54,57

Demais Países 16.956.945.444 16,11 16.141.971.983 15,11 5,05

Fonte:	site	do	Ministério	de	Desenolvimento,	Indústria	e	Comércio	Exterior,	acesso	em	12/05/2014.
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Gráfico 1 – Exportação, Importação e Saldo Comercial – Valores Acumulados em 12 Meses –  
Abr/1995-Mar/2014 – US$ Free on Board

                    Fonte: MDIC.

Gráfico 2 – Transações Correntes – US$ Milhões – 1º Tri 1995 – 1º Tri 2014

              Fonte: Bacen.
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Gráfico 3 – Investimento Estrangeiro: Direto e em Carteira – US$ Milhões – 1º Tri 1995 – 1º Tri 2014
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                                    Fonte: Bacen.

Gráfico 4 – Taxa de Câmbio – Livre – Dólar Americano (Venda) – Média Mensal: Jan 1995 – Abr 2014 – R$/US$

                          Fonte: Bacen.

(*) Economista e doutora em Economia pelo IPE-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Análise da Distribuição das Despesas com Benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social Segundo Gênero

Rogério Nagamine Costanzi (*) 
Andrea Velasco Rufato  (**)

1 Introdução

A Previdência Social é afetada por 
diversas transformações que ocor-
rem na sociedade como, por exem-
plo, as decorrentes da demografia e 
do cenário laboral. Nas últimas dé-
cadas, uma das mais importantes 
transformações tem sido a maior 
e melhor inserção das mulheres no 
mercado de trabalho formal. Além 
disso, as mulheres têm uma expec-
tativa de vida e sobrevida maior 
que a dos homens. Certamente, 
esses dois fatores ajudam a expli-
car a mudança na distribuição da 
despesa com benefícios previdenci-
ários no Regime Geral de Previdên-
cia Social (RGPS) entre homens e 
mulheres no período entre 2006 e 

2013, de forma que a predominân-
cia, que era masculina em 2006, 
passou a ser das mulheres a partir 
de 2008. Essa tendência de incre-
mento da participação das mu-
lheres na despesa com benefícios 
previdenciários do RGPS continuou 
entre 2008 e 2013.

O objetivo deste artigo é apresen-
tar uma análise das informações de 
despesas com benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) 
no período entre 2006 e 2013, fa-
zendo uma comparação entre os 
valores pagos para homens e mu-
lheres. Foi considerada a despesa 
com benefícios previdenciários do 
RGPS, excluída aquela decorrente 
de sentenças judiciais e da compen-

sação entre o RGPS e os regimes 
próprios. A análise foi feita consi-
derando a despesa com todos os 
benefícios e também por algumas 
espécies, mais especificamente, 
para os casos de aposentadoria por 
tempo de contribuição, idade e in-
validez, bem como auxílio-doença 
e pensão por morte. Nota-se uma 
clara segmentação por espécie.

2  Análise da Despesa do RGPS 
com Benefícios Previdenciários 
por Sexo

De acordo com os dados do Gráfi-
co 1, entre 2006 e 2013, houve um 
equilíbrio relativo da distribuição da 
despesa com benefícios entre homens 
e mulheres. Em 2006, os homens re-
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cebiam 51,1% da despesa total com benefícios; porém, já 
a partir de 2008 ocorre uma inversão, com a maior parte 
da despesa com benefícios do RGPS indo para mulheres. 
Em 2008, 50,3% da despesa foi destinada para mulheres 
e 49,7% para homens. Essa tendência de crescimento da 
participação das mulheres continuou depois de 2008, de 
tal sorte que, em 2013, 52,1% da despesa foi destinada 
para as mulheres e 47,9% para os homens.

Em valores absolutos e considerando o valor bruto dos 
benefícios emitidos na competência de janeiro a dezembro 
de 2013, a despesa total do RGPS com benefícios previ-
denciários, excluídas as sentenças judiciais e a compensa-
ção do RGPS com os regimes próprios, o pagamento foi 
de R$ 180,3 bilhões para as mulheres e R$ 165,8 bilhões 
para homens.

Certamente, esse resultado decorre, entre outros fatores, 
do aumento e melhoria da inserção das mulheres no mer-
cado de trabalho ao longo das últimas décadas, onde foi 
observada uma redução das desigualdades de gênero, bem 
como do fato da maior expectativa de vida e sobrevida das 
mulheres vis-à-vis os homens.

Em relação à questão da participação no mundo laboral, 
os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD/IBGE) apontam para uma expressiva redução da 
desigualdade nas taxas de participação ou atividade entre 
os sexos. Considerando a população de 15 anos ou mais 
de idade, a taxa de atividade das mulheres cresceu de um 
patamar de 52,6%, em 1992, para uma cifra em torno de 
55% em 2012, enquanto, no mesmo período, a dos ho-
mens caiu de 68,4% para 65,9%. A diferença na taxa de 
atividade caiu de quase 16 pontos percentuais para 11. A 
participação das mulheres na população economicamente 
ativa de 15 anos ou mais de idade cresceu da casa 39,7%, 
em 1992, para o patamar de 43% em 2012.1

Ainda conforme dados da PNAD/IBGE, a participação 
das mulheres no total de empregados com carteira de 
trabalho assinada cresceu de 31,6%, em 1992, para cerca 
de 38,4% em 2012. No mesmo período, a participação das 

mulheres entre os militares e estatutários passou de 53,6% 
para 58% do total. Como resultado da maior e melhor 
participação das mulheres no mercado formal de trabalho, 
a participação do sexo feminino entre os ocupados com 
contribuição para previdência subiu de cerca de 35% do 
total, em 1992, para cerca de 43% em 2012.

Os dados de registros administrativos também apontam 
para o crescimento da importância relativa das mulheres 
entre os trabalhadores com pelo menos uma contribuição 
no ano para o RGPS, que cresceu de 39,8% para 43,9% 
entre 2003 e 2012, conforme dados do Ministério da Pre-
vidência Social.

Gráfico 1 – Participação Feminina e Masculina no Total 
de Despesas com Benefícios do RGPS, de 2006 a 2013

Fonte: Ministério da Previdência Social (MPS).
Nota: * estão incluídos apenas benefícios previdenciários do RGPS, 

sem considerar assistenciais e Encargos Previdenciários da 
União (EPU).

No entanto, ao analisar cada benefício separadamente, 
percebe-se que alguns tipos de benefícios são ma-
joritariamente recebidos por mulheres e outros por 
homens. As mulheres são maioria nos recebedores de 
pensão por morte e aposentadoria por idade. Já os ho-
mens são maioria nos benefícios de aposentadoria por 
tempo de contribuição e invalidez, bem como no caso 
do auxílio-doença. Contudo, como reflexo do aumento 
da participação das mulheres no mercado de trabalho 
formal, o sexo feminino tem aumentado a participação 
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na despesa com benefícios como aposentadoria por 
tempo de contribuição e auxílio-doença.

No presente artigo a distribuição do valor pago por 
sexo é feita para cinco espécies de benefícios: pensão 
por morte, aposentadoria por idade, aposentadoria 
por tempo de contribuição, aposentadoria por invali-
dez e auxílio-doença. De um modo geral, as diferenças 
entre homens e mulheres diminuíram, exceto no caso 
da aposentadoria por idade, em que a diferença se 
acentuou a favor das mulheres.

A predominância da despesa com as mulheres tam-
bém ocorre no caso de benefícios assistenciais pagos 
pelo INSS, sendo que, em 2013, 52,8% da despesa foi 
destinado a mulheres e 47,2% para homens, em fun-
ção da predominância das mulheres nos benefícios de 
prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) voltados para pessoas idosas, já que 
entre as pessoas com deficiência, a maior parte da 
despesa é destinada aos homens.

2.1  Pensão por Morte

A pensão por morte é o benefício previdenciário pago 
aos dependentes de um segurado da Previdência 
Social, seja homem ou mulher, após a sua morte. De 
acordo com o Gráfico 2, a diferença dos valores pagos 
para homens e mulheres tem diminuído gradualmen-
te ao longo dos anos. Em 2006, as mulheres recebiam 
90,2% desses valores, e em 2013 a porcentagem caiu 
para 86,8% (Gráfico 2). De qualquer forma, ainda há 
um predomínio muito grande das mulheres dentro do 
universo de recebedores de pensão por morte. A título 
de exemplo, em março de 2014, as mulheres respon-
deram por 85% do total dos benefícios de pensão por 
morte emitidos, ou seja, da quantidade e não do valor. 
Em relação à faixa etária das mulheres beneficiadas, 
em março de 2014, cerca de 68,5% eram de mulheres 
idosas, ou seja, com 60 anos ou mais de idade.

Gráfico 2 – Participação Feminina e Masculina nas 
Despesas com Pensão por Morte do RGPS, 2006 a 2013

Fonte: MPS.

Alguns fatores podem explicar por que as mulheres 
são grande maioria no recebimento de pensão por 
morte. Até 1991, apenas os cônjuges do sexo feminino 
podiam receber esse benefício. Somente com a publi-
cação da Lei nº 8.213, de 1991, o direito à pensão por 
morte foi estendido aos homens.

Além disso, há o fato de que as mulheres vivem mais 
que os homens. De acordo com dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a esperança 
de vida ao nascer dos homens em 2012 foi de 71 anos, 
enquanto a das mulheres foi de 78,3 anos. A expectati-
va de sobrevida das mulheres também é superior à dos 
homens para uma mesma idade. 

Por fim, existe a questão da participação da mulher no 
mercado de trabalho, que, apesar de ainda ser inferior 
à dos homens, aumentou bastante nos últimos anos. 
Além disso, é claro que o atual estoque também refle-
te o passado de menor participação das mulheres no 
mundo laboral.

2.2  Aposentadorias e Aposentadoria por Idade

Para ter direito a aposentadoria por idade, o segurado 
deve ter pelo menos 180 contribuições mensais (15 
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anos), e 60 anos de idade se mulher ou 65 se homem.  
Para o trabalhador rural, a idade é de 60 anos para 
os homens e 55 anos para as mulheres. Em geral, a 
aposentadoria por idade é concedida para aqueles que 
não conseguem tempo suficiente para obter a apo-
sentadoria por tempo de contribuição, devido a uma 
trajetória laboral mais irregular, bem como entre os 
beneficiários da área rural.

No total de despesas com aposentadorias do RGPS, 
que incluem as aposentadorias por idade, por tempo 
de contribuição e por invalidez, o homem recebe um 
montante maior de benefícios, como mostra o Gráfico 
3. Em 2013, 59 % desse valor foi destinado aos ho-
mens. Contudo, claramente há uma tendência de au-
mento da participação das mulheres na despesa total 
com aposentadorias do RGPS (Gráfico 3), que cresceu 
de 35,7%, em 2006, para 41% em 2013.

Gráfico 3 – Participação Feminina e Masculina nas 
Despesas com Aposentadoria do RGPS, 2006 a 2013

Fonte: MPS.

No entanto, se considerarmos apenas a aposentadoria 
por idade, a maioria das despesas é destinada às mu-
lheres, conforme mostrado pelo Gráfico 4. Em 2013, 
cerca de 61% das despesas com aposentadoria por 
idade foram destinados ao sexo feminino. Esse per-
centual vem aumentando desde 2006. A participação 
na despesa é muito similar à observada na quantidade 
de benefícios, tendo em vista que, em março de 2014, 

cerca de 62% dos recebedores de aposentadoria por 
idade eram mulheres.

Gráfico 4 – Participação Feminina e Masculina nas 
Despesas com Aposentadoria por Idade do RGPS,  

2006 a 2013

Fonte: MPS.

2.3  Aposentadoria por Tempo de Contribuição

A Aposentadoria por Tempo de Contribuição é conce-
dida a qualquer idade, desde que o homem comprove 
pelo menos 35 anos de contribuição, e a mulher, 30 
anos. Para o cálculo das aposentadorias por tempo de 
contribuição é obrigatória a aplicação do Fator Previ-
denciário. 

Conforme se observa no Gráfico 5, a grande maioria 
dos valores pagos a título de aposentadoria por tempo 
de contribuição se destina ao sexo masculino (75,68% 
em 2013), mas a participação das mulheres subiu de 
20,6% em 2006 para 25,4% em 2013. Certamente, esse 
incremento deve-se à maior e melhor participação das 
mulheres no mercado de trabalho formal vis-à-vis os 
homens. Claro, contudo, que a predominância mascu-
lina em termos de despesa e quantidade também re-
flete um passado em que havia maior desigualdade de 
gênero no mundo laboral. Em março de 2014, cerca de 
70% dos benefícios, em quantidade, eram destinados 
aos homens.
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Gráfico 5 – Participação Feminina e Masculina 
nas Despesas com Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição do RGPS, 2006 a 2013

Fonte: MPS.

2.4  Aposentadoria por Invalidez

Em 2013, do total de despesas com aposentadoria por 
invalidez, a maior parte foi destinada para os homens, 
com participação de 35,5% do total, como pode ser 
visto no Gráfico 6. Entretanto, em que pese a predomi-
nância masculina, nota-se um aumento da participa-
ção das mulheres na despesa total com aposentadoria 
por invalidez, possivelmente como reflexo da maior 
e melhor participação das mulheres no mercado de 
trabalho.

Do ponto de vista da quantidade, em março de 2014, 
cerca de 58% dos recebedores dessa espécie de bene-
fício eram homens. Certamente, um dos fatores que 
explica a predominância dos homens é a segregação 
ocupacional no mercado de trabalho, com os homens 
sendo maioria em setores com maior risco ou proba-
bilidade de invalidez como, por exemplo, construção 
civil, portos e outros.

Gráfico 6 – Participação Feminina e Masculina nas 
Despesas com Aposentadoria por Invalidez do RGPS, 

2006 a 2013

Fonte: MPS.

2.5  Auxílio-Doença

O auxílio-doença é um beneficio que o segurado tem 
direito a receber mensalmente quando for considera-
do, pela perícia médica do INSS, incapacitado tempora-
riamente para exercer suas atividades, seja por motivo 
de acidente ou doença. Assim como na aposentadoria 
por invalidez, a maioria das despesas ocorre com os 
homens, como se pode observar no Gráfico 7. Em 2013, 
60,5% da despesa com auxílio-doença foi destinado 
para homens. Contudo, como pode ser visto no mesmo 
gráfico, no período de 2006 a 2013 houve aumento 
da participação das mulheres na despesa total que 
passou de 34,9%, em 2006, para 39,5% em 2013. Cer-
tamente, um dos fatores que explica o incremento da 
participação das mulheres são as mudanças no cená-
rio laboral, que têm levado a um incremento da parti-
cipação das mulheres entre os segurados do RGPS.

Do ponto de vista de quantidade, em março de 2014, 
cerca de 57% dos recebedores dessa espécie de bene-
fício eram homens e 43% eram mulheres. 
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Gráfico 7 – Participação Feminina e Masculina nas 
Despesas com Auxílio-Doença* do RGPS, Segundo 

Sexo, 2006 a 2013

Fonte: MPS.
* Benefícios Previdenciários e Acidentários.

3  Considerações Finais

Apesar de haver certo equilíbrio no total de despesas 
com benefícios do RGPS, existe uma profunda diferen-
ça entre as despesas com homens e mulheres de acordo 
com os tipos de benefícios. Enquanto as mulheres re-
cebem quase 90% das pensões por morte, os homens 
recebem a maior parte dos valores de aposentadorias 
por tempo de contribuição, invalidez e auxílio-doença. 

Na análise do período de 2006 a 2013, verifica-se que 
as diferenças vão se reduzindo ao longo dos anos na 
maioria dos casos.  Isso é ref lexo das mudanças no 
mercado de trabalho, no qual as mulheres passam a ter 
papel cada vez mais ativo. Assim, deixam, aos poucos, 
de ser beneficiárias da previdência social apenas como 
dependentes. De um modo geral, nota-se um aumento 
da participação da despesa com as mulheres, tanto pelas 

mudanças no cenário laboral, como também pelo fato 
do sexo feminino ter maior expectativa de vida e sobre-
vida que os homens. Esses resultados também mostram 
que questões demográficas e de mercado de trabalho 
afetam a Previdência Social.

1 Os dados de 1992 não consideravam a área rural do Norte e os de 2012, 
agregam a área rural do Norte.

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e Especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal desde janeiro 

de 2000. O autor teve passagens pelo Ministério da Previdência Social 
(ex-Assessor Especial do Ministro, Coordenador-Geral de Estudos 

Previdenciários e atualmente Diretor do Departamento do Regime 
Geral de Previdência Social), Ministério do Trabalho e Emprego (ex-
Assessor Especial do Ministro e ex-Coordenador-Geral de Emprego e 

Renda), Ministério do Desenvolvimento Social (ex-Coordenador-Geral 
de Acompanhamento e Qualificação do Cadastro Único), Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA). (E-mail: rogerio.costanzi@previdencia.gov.br).

(**) Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do 
Governo Federal, bacharel em Relações Internacionais – PUC-MG e 

especialista em Gestão Estratégica – UFMG. Atualmente, em exercício 
na Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Pre-

vidência Social. (E-mail: andrea.rufato@previdencia.gov.br).
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Indicadores Sociais Municipais e Rendas Petrolíferas - Uma 
Análise de Efi ciência Relativa para os Municípios Brasileiros

A���� A������ B����� F������ (*)

1 Introdução

De	acordo	com	a	Constituição	bra-

sileira,	qualquer	recurso	natural	

localizado	em	terra	ou	mar	no	ter-

ritório	brasileiro	é	propriedade	da	

União.	Entretanto,	a	exploração	

destes	recursos	pode	se	dar	em	

forma	de	concessões	para	empre-

sas,	estrangeiras	ou	nacionais,	

mediante	o	pagamento	de	quatro	

tipos	de	cobranças	federais,	quais	

sejam:	(1)	Bônus	de	Assinatura,	

(2)	Royalties,	(3)	Participações	Es-

peciais	e	(4)	Taxa	de	Ocupação	e	

Retenção	da	área.

O	Bônus	de	Assinatura	é	o	preço	

pago	pelo	vencedor	do	leilão	de	

licitação	do	campo	a	ser	explorado.	

Esse	leilão	é	gerenciado	pela	agên-

cia	nacional	do	petróleo,	a	ANP
1
;	

os	Royalties	constituem	uma	taxa	

ad	valorem	de	10%	incidente	sobre	

a	receita	bruta	das	empresas	sob	

concessão,	calculada	com	base	em	

uma	cesta	de	preços	internacionais	

de	petróleo;	as	Participações	Espe-

ciais	são	cobranças	�iscais	extras	

sobre	projetos	com	alta	produtivi-

dade;	por	�im,	a	Taxa	de	Ocupação	

e	Retenção	da	área	é	uma	taxa	paga	

uma	vez	ao	ano	que	se	baseia	na	

área	concedida	à	empresa	conces-

sionária.

Os	recursos	que	são	transferidos	

para	os	Estados	e	municípios	são	

aqueles	arrecadados	via	royalties	

e	participações	especiais.	O	muni-

cípio	é	considerado	apto	a	receber	

esses	recursos	se:	(i)	ele	for	consi-

derado	um	produtor	local	ou	con-

frontante	e	(ii)	o	município	precisa	

ser	impactado	direta	ou	indireta-

mente	pela	produção	de	petróleo	

ou	gás,	ou	ambos.	

A	atividade	de	extração	de	petróleo	

gera	enormes	externalidades	nega-

tivas,	como	a	poluição	ambiental.	

A	redistribuição	dos	royalties	arre-

cadados	pela	União	aos	municípios	

produtores	e	para	os	que	não	são	

produtores,	mas	são	impactados	de	

alguma	forma	pela	extração	deste	

recurso	natural	é	uma	forma	de	

compensar	essas	externalidades.	

Além	disso,	a	 teoria	econômica	

(HARTWICK,	1977)	a�irma	que	a	

melhor	forma	de	utilizar	recursos	

tendo	em	vista	o	desenvolvimento	

do	país	é	investindo	em	capital.	

Portanto,	os	municípios	receptores	

de	royalties	deveriam,	em	tese,	usar	

esses	recursos	em	prol	da	socieda-

de,	não	só	para	contrabalançar	o	

impacto	negativo	que	tal	atividade	

tem	sobre	ela,	mas	também	para	

que	possa	desfrutar	as	benesses	

advindas	da	boa	aplicação	desses	

recursos.

O	objetivo	principal	deste	artigo	é	

investigar	se	há	evidências	de	que	

as	transferências	de	recursos	ori-

ginários	da	exploração	de	petróleo	

e	gás	natural	têm	afetado	a	e�iciên-

cia	dos	municípios	contemplados	

em	gerar	 indicadores	sociais.	A	

hipótese	a	ser	estudada	é	de	que	o	

aumento	de	royalties	contribui	de	

forma	positiva	para	a	melhora	des-

ses	indicadores,	tendo	em	vista	as	

diretrizes	de	sua	aplicação.		

Para	cumprir	tais	objetivos,	uti-

lizou-se	a	metodologia	da	Análi-

se	Envoltória	de	Dados	(DEA	em	

inglês)	para	estimar	escores	de	

e�iciência	relativa	em	relação	à	

produção	de	alguns	indicadores	so-

ciais	para	cada	município	contem-

plado.	Em	seguida,	uma	regressão	

cuja	variável	dependente	é	dada	

por	tais	escores	e	a	principal	variá-

vel	independente	são	os	royalties	

foi	estimada	a	�im	de	avaliar	qual	

o	impacto	dessas	receitas	sobre	a	

e�iciência	em	relação	à	produção	

desses	indicadores.

O	aparato	legal	que	rege	a	explora-

ção	de	recursos	naturais	nem	sem-

pre	foi	sob	a	forma	de	concessões.	
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Por quatro décadas, até 1995, toda 
a exploração dos campos de pe-
tróleo e gás natural em território 
nacional era monopólio do Estado 
brasileiro. Neste mesmo ano, uma 
Emenda Constitucional deu um 
fim a este monopólio e, dois anos e 
mais tarde (em 1997), o Congresso 
Nacional aprovou a chamada Lei do 
Petróleo2, que, além de solidificar o 
fim do monopólio, introduziu sig-
nificativas mudanças na regulação 
deste mercado, com destaque para 
o novo critério de transferências 
de recursos para os municípios. O 
governo federal distribui recursos 
da exploração de petróleo e gás 
desde 1986, mas foi depois da lei 
1997 que estes recursos aumenta-
ram substancialmente. 

A nova lei também modificou as 
regras de aplicação desses recur-
sos. A nova lei (9478/1997) não 
especifica nenhum tipo de investi-
mento no qual os royalties devam 
ser vinculados, ampliando consi-
deravelmente as possibilidades de 
aplicação de tal recurso. Entretan-
to, as diretrizes do tribunal de con-
tas são de que esses recursos não 
sejam utilizados em gastos corren-
tes, como pagamento de salários e 
juros, por exemplo.

Desde a nova lei houve dois Censos 
no Brasil, um em 2000 e outro em 
2010. Os resultados do Censo de 
2010 começaram a ser divulgados 
no fim do ano passado. Se há algu-
ma relação de causalidade entre 
aumento do repasse de royalties 
aos municípios e melhora na efici-

ência da produção de indicadores 
sociais censitários dos mesmos, 
ela não seria totalmente captada 
numa análise utilizando dados do 
Censo de 2000, pois um período de 
três anos é insuficiente para pro-
duzir mudanças significativas em 
variáveis que são afetadas no longo 
prazo, como indicadores sociais.

Portanto, este artigo justifica-se 
pela análise desses novos dados. 
Além disso, com a perspectiva de 
ampliação das rendas petrolíferas 
devido ao pré-sal e a consequente 
discussão a respeito da mudança 
na partilha destes recursos entre 
os municípios, torna-se ainda mais 
importante entender se existe al-
guma causalidade entre o aumento 
dos royalties e a eficiência na pro-
dução de indicadores sociais.

2 Dados

A base de dados utilizada é uma 
cross section que abrange 5.548 
observações (municípios) para o 
ano de 2010. 

Os indicadores sociais são enten-
didos como produtos no sentido de 
que eles são frutos do esforço do 
município em melhorar a prestação 
de serviços públicos. É razoável 
pensar que de alguma forma o mu-
nicípio aloca recursos para a me-
lhora do sistema de saneamento da 
cidade e assim ele é o responsável 
direto pela produção do indicador 
social taxa de saneamento adequa-
do, por exemplo. Como a DEA não 

exige a definição a priori de uma 
forma funcional para a fronteira de 
eficiência, a escolha dos insumos e 
produtos referentes ao problema 
em questão envolve certo grau de 
discricionariedade. 

Com isso em mente, foram selecio-
nados quatro produtos (indicado-
res sociais) municipais que buscam 
ref letir o desempenho social do 
município. São eles: taxa de sa-
neamento semiadequada, taxa de 
cobertura elétrica, taxa de comple-
tude do ensino fundamental e taxa 
de estabelecimentos do SUS por 
cem mil habitantes. Todos esses 
indicadores possuem informação 
referente ao ano de 2010.

A taxa de saneamento semiadequa-
da e a taxa de cobertura elétrica 
são indicadores calculados pelo 
IBGE no Censo ocorrido em 2010. O 
IBGE considera um domicílio com 
saneamento adequado aquele do-
micílio que possui abastecimento 
de água por rede geral, esgota-
mento sanitário por rede geral ou 
fossa séptica e lixo coletado direta 
ou indiretamente. E considera um 
domicílio com saneamento semia-
dequado aquele que possui pelo 
menos uma dessas três formas de 
saneamento adequado. A taxa de 
cobertura elétrica é a proporção de 
domicílios do município que pos-
suem acesso à rede elétrica.

A taxa de completude do ensino 
fundamental é uma medida de ela-
boração própria e foi construída 
pela proporção de pessoas com 15 
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anos de idade ou mais que possuem pelo menos o en-
sino fundamental completo. O número de pessoas com 
mais de 15 anos e o número de pessoas que completa-
ram pelo menos o ensino fundamental foram extraí-
dos dos resultados censitários calculados pelo IBGE 
em 2010. A taxa de estabelecimentos SUS por cem mil 
habitantes também é uma medida simples de elabo-

ração própria, em que o número de estabelecimento 
SUS per capita (dados extraídos do censo de 2010) foi 
multiplicado por cem mil. A proposta é trabalhar com 
uma medida que serve como proxy da oferta de saúde 
pública municipal. A Tabela 1 resume os produtos e 
insumos utilizados na DEA.

Tabela 1 – DEA: Descrição Produtos e Insumos 

Descrição Fonte
Produtos
Taxa de Seneamento semi-adequado Proporção de municípios com 

saneamento semi-adequado.
Censo 2010/IBGE

Taxa de Cobertura elétrica Proporção de municípios com 
rede elétrica.

Censo 2010/IBGE

SUS per capita Etabelecimentos SUS por 
habitante.

Censo 2010/IBGE

Taxa de completude do Ensino 
Fundamental.

Pessoas com 15 anos ou mais 
com pelo menos ensino 
fundamental completo.

Censo 2010/IBGE

Insumos
População População Residente no 

Município.
Censo 2010/IBGE

PIB percapita PIB per capita do Município. Censo 2010/IBGE

Fonte: IBGE.

O conceito de produção de indicadores sociais envolve 
grande capacidade de abstração. Por esse motivo, a es-
colha dos insumos deve ser entendida como a escolha 
de variáveis (ou proxys dessas variáveis) que de algu-
ma forma possuem uma relação direta com a presta-
ção de serviços públicos, ou seja, com a produção de 
indicadores sociais. Dessa forma, foram selecionados 
dois insumos (variáveis com abrangência municipal). 
São eles: PIB per capita e População. O PIB e a popula-
ção podem ser entendidos como proxys para a riqueza 
e tamanho do município. A ideia é quanto maior a 
riqueza da cidade, maior a capacidade de gerar bons 

indicadores sociais. Ambos os dados também foram 
extraídos dos resultados do Censo de 2010/IBGE. 

Por ser um método não paramétrico que utiliza pro-
gramação matemática para estimar os escores de 
eficiência técnica relativa, o principal propósito da 
utilização da DEA é gerar um ordenamento dos muni-
cípios quanto a suas eficiências relativas. Este método 
não é capaz de explicar as ineficiências, ou seja, não 
identifica suas causas. Por esse motivo, empreendeu-
-se também uma análise de modelos de regressão, 
onde as variáveis explicativas descritas na sequência 

Saneamento semiadequado

per capita

semiadequado

Estabelecimentos SUS por
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são utilizadas como determinantes 
dos escores de eficiência:

a. Transferências Correntes Inter-
governamentais (lnTRANSF): Re-
fere-se a todas as transferências 
recebidas pelo município, vindas 
da União, de Estados ou de ou-
tros municípios no ano de 2010. 
Tanto as transferências como os 
royalties são recursos que não 
têm origem no esforço fiscal do 
município. Assim, a inclusão 
dessa variável tem como objetivo 
controlar os possíveis impactos 
do recebimento das transferên-
cias (mas não dos royalties) nos 
escores de eficiência. Esses dados 
foram extraídos do Finbra/STN. 

b. Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH): é uma medida com-
parativa usada para classificar 
os países pelo seu grau de “de-
senvolvimento humano”. A es-
tatística é composta a partir de 
dados de expectativa de vida 
ao nascer, educação e PIB per 
capita (como um indicador do 
padrão de vida - PNUD). A inclu-
são desta variável visa controlar 
o possível impacto do grau de 
desenvolvimento do município na 
eficiência da produção de indica-
dores sociais. Esses dados foram 
extraídos do IBGE e se referem ao 
ano de 2010.

c. Longitude e Latitude (cord1 e 
cord2, respectivamente): são as 
coordenadas de localização dos 
municípios. Essa variável tem 

como objetivo controlar os pos-
síveis efeitos da localização geo-
gráfica na eficiência da produção 
de indicadores Sociais. 

d. PIB per capita (ln PIBPC): refere-
-se ao produto municipal por ha-
bitante. Os dados são referentes 
ao ano de 2010 e foram extraídos 
do IBGE. Esta variável deve ser 
entendida como uma proxy para 
a riqueza do município. Com isso 
em mente, ela visa controlar os 
possíveis efeitos do desenvolvi-
mento econômico do município 
na eficiência da produção de 
indicadores sociais.

e. População (ln POP): refere-se à 
população do município. Os da-
dos são referentes ao ano de 2010 
e foram extraídos do IBGE. Esta 
variável visa controlar os efeitos 
de escala, ou seja, pretende verifi-
car se a eficiência na produção de 
indicadores sociais é impactada 
por fatores de escala.

f. Royalties Correntes (ln ROYCORR): 
refere-se ao volume total (em 
reais) de royalties recebidos pelo 
município. Os dados são refe-
rentes ao ano de 2010 e foram 
extraídos do inforoyalties. Esta é 
a variável de interesse desta dis-
sertação e visa justamente avaliar 
o possível impacto dos royalties 
na eficiência da produção de in-
dicadores sociais.

g. Royalties per capita (ln ROYPER-
CAP): refere-se ao valor dos royal-

ties por habitante. Os dados são 
referentes ao ano de 2010 e fo-
ram extraídos do inforoyalties. 
Esta variável visa avaliar o pos-
sível impacto dos royalties como 
proporção da população na efici-
ência da produção de indicadores 
sociais.

h. Royalties sobre receita orçamen-
tária (ln ROY_RO): refere-se aos 
royalties como proporção da 
receita orçamentária. Os dados 
são referentes ao ano de 2010 e 
foram extraídos do inforoyalties. 
Esta variável visa avaliar um pos-
sível impacto da dependência or-
çamentária em relação aos royal-
ties nos escores de eficiência. 

i. Dummies de partido político (di ; i 
= 1 ... 22): as dummies de partido 
político do prefeito do Município 
visam controlar as especificida-
des que cada partido possui na 
forma como administram a má-
quina pública. 

j. Dummies estaduais (gi ; i = 1 ... 26): 
as dummies de Estado têm como 
objetivo verificar se há algum 
padrão estadual na produção 
eficiente de indicadores sociais. 

A disponibilidade de dados rendeu 
5.341 observações para as variá-
veis explicativas, utilizadas para 
estimar três especificações alter-
nativas, como segue:
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As especificações acima descritas diferem apenas 
em relação à variável de interesse dos royalties. Na 
primeira, foram utilizados os royalties correntes; na 
segunda, royalties per capita e na terceira, a proporção 
dos royalties sobre a receita orçamentária. 

É importante destacar que as variáveis lnROYCORR, 
lnROYPERCAPR e lnROY_RO foram computadas como 
sendo o logaritmo de 1 mais a variável em questão,3 
pois há municípios que não recebem royalties e, por-
tanto, apresentam rubrica zero para estas variáveis.

3 Resultados

Foram adotados os modelos de análise de regressão 
por MQO e Quantílica para avaliar um possível impac-

to dos royalties nos escores calculados no primeiro es-
tágio. A análise de regressão quantílica levou em conta 
o primeiro, segundo e terceiro quartis da distribuição 
dos escores.

Além disso, a análise de regressão baseou-se na es-
timação de três equações e em cada uma delas foi 
adotada uma medida diferente de royalties – royalties 
correntes, royalties per capita e royalties sobre receita 
orçamentária – como a principal variável explicativa 
do escore.

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas dos 
quatro produtos e dos dois insumos utilizados na esti-
mação dos escores de eficiência técnica. 

Tabela 2 – DEA: Estatísticas Descritivas

 Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo

Taxa Saneamento  semiadequado 44,50% 44,70% 24,50% 0,10% 98,20%

Cobertura elétrica 97,04% 99,17% 5,80% 29,22% 100,00%

SUS per capita*100000 60,28 53,04 36,44 3,05 650,55

Pessoas com 15 anos ou mais com pelo menos ensino 
fundamental completo 40,85% 39,99% 10,46% 11,66% 79,77%

População/1000 33,83 10,94 200,43 0,81 11244,37

PIB per capita/1000 12,77 9,81 14,14 2,27 296,88

Observações: 5.548      

Fonte: Elaboração própria.

Dos 5.548 municípios observados, 406 se mostraram 
tecnicamente eficientes, ou seja, com escore igual a 1, 
uma proporção de 7,32%. Os dados da Tabela 3 reve-
lam uma concentração bastante elevada de municípios 
com alto grau de eficiência, ou seja, localizados próxi-

mos à fronteira de eficiência. Para se ter uma ideia, a 
estimativa já do primeiro quartil ficou em 0,977, ou 
seja, 75% dos dados apresentam escores maiores ou 
iguais a 0,977. Isso é uma forte evidência de que a dis-
tribuição da variável é assimétrica.
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Tabela 3 - Escores: Estatísticas Descritivas

Média 1º Quartil Mediana 3º Quartil Desvio Padrão Mínimo Máximo
Escore DEA 0,973 0,977 0,993 0,998 0,054 0,450 1,000
Observações: 5548

           Fonte: Elaboração própria.

O Gráfico 1 apresenta uma estimação não paramétrica 
da distribuição dos escores de eficiência calculados 
pela DEA, utilizando um estimador de Kernel gaussia-
no e uma janela de estimação de 0,01.4 Como se pode 

observar, a distribuição dos escores de eficiência téc-
nica é assimétrica à esquerda, o que confirma a grande 
concentração de municípios eficientes na produção de 
indicadores sociais.

Gráfico 1 – Densidade Escore Estimada
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                                            Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 4 apresenta os escores estimados para os 
20 maiores receptores de royalties e participações 
especiais. Apesar do alto índice de municípios tecnica-
mente eficientes, nota-se que nenhum dos 20 maiores 

receptores de royalties para o ano de 2010 possui esco-

re igual a 1, ainda que todos apresentem valores acima 

da média nacional. 
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Tabela 4 – Eficiências Técnicas Estimadas

UF Município Eficiência Técnica R$

ES Presidente Kennedy 0,992 9537,8
RJ São João da Barra 0,997 6196,1
RJ Quissamã 0,999 4470,9
RJ Rio das Ostras 0,999 2355,5
RJ Carapebus 0,993 2194,7
RJ Campos dos Goytacazes 0,998 2191,9
RJ Casimiro de Abreu 0,999 2039,1
RJ Macaé 0,999 1985,6
RJ Armação dos Búzios 0,999 1976,7
SE Carmópolis 0,994 1898,9
SE Pirambu 0,987 1811,1
SE Rosário do Catete 0,989 1750
SP Guararema 0,997 1718,4
RN Guamaré 0,984 1685,1
BA Madre de Deus 0,996 1372,3
RN Pendências 0,99 1260,1
RJ Silva Jardim 0,987 1175,4
SE Japaratuba 0,977 1135,2
SE Divina Pastora 0,983 1020,8
RJ Cabo Frio 0,998 1020,5

Média Brasil 0,9725 16,62

                                     Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 5 apresenta as estatísticas descritivas das va-
riáveis utilizadas no segundo estágio. Apesar de haver 
5.548 observações da variável dependente, a menor 

disponibilidade de dados por parte das variáveis inde-
pendentes reduziu a base de dados do segundo estágio 
da análise para um total de 5.341 observações. 
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Tabela 5 – Análise de Regressão: Estatísticas Descritivas

Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo
Escore Regressão -0,00053 0,02082 0,06021 -0,77067 0,02784
Tranferências Per Capita 1636 1384 838 241 12855
IDH 0,66 0,67 0,07 0,42 0,86
Longitude -46,1926 -46,4253 6,3884 -72,8958 -34,8256
Latitude -16,5520 -18,3539 8,2273 -33,6911 4,5956
PIB 12794 9869 13945 2708 296885
População 34542 11099 204169 805 11244369
Royalties Valores Correntes 805585 0 16286764 0 1020000000
Royalties Per Capita 16,6239 0,0000 199,8723 0,0000 9537,7700
Royalties Sobre Receita Orçamentária 0,0044 0,0000 0,0323 0,0000 1,0180
Observações: 5341

              Fonte: Elaboração própria.

Os resultados da análise de regressão são apresentados nas Tabelas 6, 7 e 8 para as especificações I, II e III, res-
pectivamente. As variáveis dummies foram omitidas para facilitar a visualização. 

Tabela 6 – Resultados Regressão I

OLS
Variáveis 0,25 0,50 0,75

ln ROYCORR -0.000319 -0.000266*** -9.29e-05*** -2.79e-05
(0.000205) (6.53e-05) (3.51e-05) (2.52e-05)

ln TRANSF -0.0108*** -0.00422*** -0.00221*** -0.000637*
(0.00283) (0.000839) (0.000475) (0.000372)

IDH 0.497*** 0.179*** 0.118*** 0.0763***
(0.0294) (0.00597) (0.00288) (0.00212)

Cord1 0.00376*** 0.000427*** 0.000360*** 0.000288***
(0.000492) (0.000121) (6.21e-05) (4.41e-05)

Cord2 0.00179*** -0.00129*** -0.000669*** -0.000271***
(0.000585) (0.000133) (6.75e-05) (4.81e-05)

ln PIB -0.00146 0.000935* 0.000223 -5.99e-05
(0.00190) (0.000536) (0.000293) (0.000227)

ln POP -0.00757*** -0.00294*** -0.00181*** -0.000988***
(0.00108) (0.000312) (0.000173) (0.000133)

Constante -0.0478 -0.169*** -0.0698*** -0.0324***
Observações 5,341 5,341 5,341 5,341
R-Quadrado 0.499

Quantis

*** significativo a 1%;  **significativo a 5%; *significativo a 10%
Erro padrão robusto em parênteses

                                                  Fonte: Elaboração própria.

Transferências Per Capita
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Os resultados da estimação da es-
pecificação I indicam impacto ne-
gativo dos royalties correntes sobre 
os escores de eficiência, sendo que 
as estimativas do primeiro e se-
gundo quartis são significantes a 
1% e as estimativas para os coe-
ficientes do terceiro quartil e do 
MQO não são significativas. A não 
significância das estatísticas MQO 
pode ser explicada pelo grande 
número de municípios com escore 
elevado, fazendo com que a dis-
tribuição da variável dependente 
se torne assimétrica e o impacto 
dos royalties na média dos escores 
acaba sendo estatisticamente não 
significativo. 

Em contrapartida, a estimação 
para o primeiro e segundo quartis 
mostra que no subconjunto dos 
dados que apresentam menores 
escores os coeficientes estimados 
são estatisticamente significantes. 
Estes resultados apontam para 
um impacto negativo dos royalties 
correntes sobre os escores de efi-
ciência apenas para os municípios 
menos eficientes. A estimação para 
o terceiro quartil também se mos-
tra não significante, apontando 
pouco impacto dos royalties sobre 
os escores de eficiência dos muni-
cípios mais eficientes.  

Note que as transferências intergo-
vernamentais também impactam 

os escores de forma negativa e é 
significante tanto na regressão de 
MQO quanto na quantílica para 
os três quartis em questão neste 
estudo. Esse resultado aponta que 
receitas provenientes de outras 
instâncias federativas também 
geram ineficiências. 

O IDH se mostrou positivo e signifi-
cativo na média e nos quartis, con-
firmando a hipótese de que quanto 
maior o nível de desenvolvimento 
humano do município, mais eficien-
te será a produção de indicadores 
sociais. 

O PIB per capita se mostrou sig-
nificante apenas para o primeiro 
quartil com sinal positivo. É espe-
rado que quanto mais rico o mu-
nicípio melhor seja sua eficiência. 
Entretanto, a baixa significância e 
a alternância de sinais desta vari-
ável pode ser reflexo do fato de o 
IDH já incorporar o PIB per capita 
e assim os efeitos do PIB já estão 
embutidos no IDH. 

A variável População se mostrou 
altamente significante na média e 
nos quartis e com sinal negativo, 
corroborando a ideia de que, con-
trolando pelas demais caracterís-
ticas, quanto mais populoso o mu-
nicípio, mais difícil é a prestação 
de serviços públicos de qualidade 

e, portanto, menor é a eficiência na 
produção de indicadores sociais. 

As estimativas das especificações 
II e III apresentam resultados es-
sencialmente iguais para as trans-
ferências, IDH, PIB e População. Os 
coeficientes das transferências e 
da População são significativos e 
negativos na média e nos quartis, 
enquanto os coeficientes do IDH 
são significativos e positivos. Os 
coeficientes para o PIB alternam 
sinal e só são significativos no pri-
meiro quartil, que, como já foi dito, 
pode ser reflexo do fato de o IDH já 
incorporar o PIB per capita e assim 
os efeitos do PIB já estão embuti-
dos no IDH.

Entretanto, vale notar que as va-
riáveis de interesse (royalties per 
capita na especificação II e royal-
ties sobre despesas orçamentá-
rias na especificação III) também 
apresentaram resultados signifi-
cantes, como na especificação I. A 
medida de Royalties per capita se 
mostrou significativa a 10% tam-
bém no terceiro quartil e os royal-
ties sobre despesas orçamentárias 
se mostraram significativos a 10% 
tanto na média como no terceiro 
quartil. 
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Tabela 7 – Resultados Regressão II

OLS
Variáveis 0,25 0,50 0,75

ln ROYPERCAP -0.000238 -0.000795*** -0.000415*** -0.000200*
(0.000543) (0.000261) (0.000125) (0.000108)

ln TRANSF -0.0112*** -0.00416*** -0.00215*** -0.000709*
(0.00283) (0.000851) (0.000407) (0.000369)

IDH 0.498*** 0.179*** 0.117*** 0.0769***
(0.0295) (0.00601) (0.00246) (0.00210)

Cord1 0.00368*** 0.000405*** 0.000345*** 0.000284***
(0.000489) (0.000122) (5.29e-05) (4.36e-05)

Cord2 0.00181*** -0.00126*** -0.000649*** -0.000275***
(0.000586) (0.000134) (5.78e-05) (4.77e-05)

ln PIB -0.00148 0.00109** 0.000223 -1.35e-05
(0.00190) (0.000542) (0.000250) (0.000224)

ln POP -0.00779*** -0.00300*** -0.00181*** -0.00104***
(0.00107) (0.000310) (0.000147) (0.000132)

Constante -0.0472 -0.172*** -0.0694*** -0.0325***
Observações 5,341 5,341 5,341 5,341
R-Quadrado 0.499

Quantis

*** significativo a 1%;  **significativo a 5%; *significativo a 10%
Erro padrão robusto em parênteses

                                             Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 8 – Resultados Regressão III

OLS
Variáveis 0,25 0,50 0,75

ln ROY_RO -0.0193* -0.0161*** -0.0106*** -0.00608*
(0.0115) (0.00605) (0.00363) (0.00353)

ln TRANSF -0.0110*** -0.00393*** -0.00216*** -0.000678*
(0.00283) (0.000817) (0.000432) (0.000396)

IDH 0.498*** 0.179*** 0.117*** 0.0762***
(0.0295) (0.00581) (0.00262) (0.00224)

Cord1 0.00368*** 0.000410*** 0.000347*** 0.000290***
(0.000487) (0.000117) (5.60e-05) (4.63e-05)

Cord2 0.00181*** -0.00126*** -0.000648*** -0.000273***
(0.000586) (0.000130) (6.15e-05) (5.08e-05)

ln PIB -0.00146 0.000988* 0.000235 -3.26e-05
(0.00190) (0.000525) (0.000266) (0.000239)

ln POP -0.00775*** -0.00295*** -0.00180*** -0.00102***
(0.00107) (0.000299) (0.000157) (0.000141)

Constante -0.0484 -0.172*** -0.0709*** -0.0320***
Observações 5,341 5,341 5,341 5,341
R-Quadrado 0.499

Quantis

*** significativo a 1%;  **significativo a 5%; *significativo a 10%
Erro padrão robusto em parênteses

                                                                Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 9 apresenta de forma resumida as variáveis 
de controle ligadas aos royalties utilizadas nas três es-
pecificações propostas por este trabalho. Nota-se que, 
apesar da diferença na significância nas diferentes 

variáveis royalties de controle, todas apontam para um 

impacto negativo dos royalties nos escores de eficiên-

cia estimados. 
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       Tabela 9 – Resultados Regressão: Variáveis de Controle Relacionadas aos Royalties

OLS
Variáveis 0,25 0,50 0,75

ln ROYCORR -0.000319 -0.000266*** -9.29e-05*** -2.79e-05
(0.000205) (6.53e-05) (3.51e-05) (2.52e-05)

ln ROYPERCAP -0.000238 -0.000795*** -0.000415*** -0.000200*
(0.000543) (0.000261) (0.000125) (0.000108)

ln ROY_RO -0.0193* -0.0161*** -0.0106*** -0.00608*
(0.0115) (0.00605) (0.00363) (0.00353)

Observações 5,341 5,341 5,341 5,341
R-Quadrado 0.499

Quantis

*** significativo a 1%;  **significativo a 5%; *significativo a 10%
Erro padrão robusto em parênteses

                                                               Fonte: Elaboração própria.

4 Conclusão

O propósito deste artigo foi inves-
tigar a hipótese de que o aumento 
dos Benefícios Governamentais do 
petróleo contribui de forma positi-
va para a melhora dos indicadores, 
tendo em vista as diretrizes de 
sua aplicação. A ideia é que esses 
recursos devem ser aplicados de 
forma eficiente em capital, visando 
o desenvolvimento socioeconômico 
do país.

Para tanto, empregou-se a meto-
dologia não paramétrica (DEA), 
cuja principal vantagem é evitar a 
definição de uma forma funcional 
para a função de produção de indi-
cadores sociais, além de prescindir 
da hipótese da existência de um 
benchmark otimizador por parte do 

agente econômico. Os produtos es-
colhidos foram: taxa de completu-
de do ensino fundamental, taxa de 
saneamento semiadequada, taxa 
de cobertura elétrica e uma medi-
da de estabelecimentos do SUS por 
cem mil habitantes. Os insumos 
foram definidos como sendo o PIB 
per capita e a população.

Em um segundo estágio, empre-
endeu-se um modelo de regressão 
quantílica, visando condicionar 
alguns quantis da distribuição 
do escore de eficiência às rendas 
petrolíferas. O procedimento se 
justifica pelas evidências de distri-
buição fortemente assimétrica nos 
escores de eficiências estimados 
pela DEA.

Os resultados sugerem haver uma 
relação inversa entre as receitas 

do petróleo e o grau de eficiência 
na produção de indicadores sociais. 
Os municípios contemplados se-
riam capazes de produzir indicado-
res sociais de melhor qualidade do 
que de fato produzem, caracteri-
zando assim a perda de eficiência. 
Entretanto, esse efeito parece ser 
mais forte nos municípios menos 
eficientes, ou seja, no primeiro e no 
segundo quartil da variável depen-
dente. 

Apesar das limitações deste traba-
lho, acreditamos que a pergunta 
sobre a qual ele se debruça é de 
importância fundamental para a 
sociedade brasileira. Além disso, 
serve como base para os desdobra-
mentos de pesquisas futuras sobre 
o mesmo tema.
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Ednaldo Moreno Góis Sobrinho(*)

O objetivo do presente trabalho 
é determinar quais são as recen-
tes áreas do território brasileiro 
industrialmente mais relevantes, 
observando-se como prosseguiu 
o processo de desconcentração 
industrial após as três últimas dé-
cadas do século passado e durante 
a primeira década desse século e 
qual é a nova configuração indus-
trial do País no fim dessa década, 
tentando observar quais são os 
aspectos quantitativos, qualitati-
vos, espaciais, as tendências e as 
transformações desse cenário no 
período.

Nessa primeira parte, apresentar-
-se-á a introdução e os principais 
conceitos na literatura sobre eco-
nomias de aglomeração, importan-
tíssimo para compreender como 
as indústrias escolhem a sua loca-
lização e quais são as caracterís-
ticas gerais dessas configurações 
espaciais. Já na segunda parte, será 
discutida a evolução dessa confi-
guração espacial da indústria no 
caso brasileiro nas últimas quatro 
décadas e será detalhado o modelo 
de Análise Exploratória de Dados 
Espaciais (ESDA) utilizado para 
analisar os dados mais recentes da 
localização das indústrias. Por últi-
mo, na terceira parte, os resultados 
dessa análise serão expostos e ave-

riguados, observando-se quais são 
as atuais Aglomerações Industriais 
Relevantes (AIRs) do Brasil, suas 
características e como elas evoluí-
ram na década anterior.    

1 Introdução

O início do processo mais vigoroso 
de industrialização brasileira já 
configurou um cenário espacial-
mente concentrado da indústria a 
partir da década de 1930, devido 
ao dinamismo econômico da região 
Sudeste, a flexibilidade do capital 
do setor cafeeiro, o maior mercado 
interno e um processo de indus-
trialização por substituição de im-
portação. Porém, esse cenário vem 
se modificando ao longo das déca-
das, conforme ocorrem mudanças 
tanto nos cenários macroeconômi-
cos nacional e internacional como 
nas tecnologias e reestruturações 
produtivas das firmas.

Atualmente, a indústria ainda é 
espacialmente concentrada, com o 
Estado de São Paulo e a Região Me-
tropolitana de São Paulo (RMSP) 
possuindo 33% e 16% do Valor 
Adicionado Bruto (VAB) da indús-
tria do Brasil (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, 
2013), e 30% e 14% do emprego in-

dustrial formal, respectivamente, 
em 2010 (Relação Anual de Infor-
mações Sociais – RAIS do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego - MTE). 
Em 1970, período em que se iniciou 
uma desconcentração maior da 
indústria, o Estado de São Paulo e 
a RMSP apresentavam 48% e 34% 
do emprego industrial do Brasil 
(CROCCO; DINIZ, 1996). No entan-
to, essa desconcentração teve dife-
rentes fases e limitações.

A região Sul-Sudeste concentrou 
76% do VAB da indústria em 2010, 
que se encontrou principalmente 
dentro e nos vértices do denomina-
do Polígono Industrial, delimitado 
pelos municípios de Belo Horizonte 
(MG), Uberlândia (MG), Maringá/
Londrina (PR), Porto Alegre (RS), 
Florianópolis (SC) e São José dos 
Campos (SP) (CROCCO; DINIZ, 1996 
e ANDRADE; SERRA, 1999). Mesmo 
que entre 1970 e 2000 a partici-
pação na produção industrial na-
cional do Sudeste tenha caído gra-
dativamente e a de cada uma das 
outras quatro regiões tenha au-
mentado (DE NEGRI, 1994), o mo-
vimento espacial da indústria mais 
forte no período foi a dispersão 
intrarregional, especialmente den-
tro da região Sul-Sudeste, gerando 
a “desconcentração concentrada” 
(AZZONI, 1986) e o “desenvolvi-

Aglomerações Industriais Relevantes do Brasil – Parte I1
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mento poligonal” (DINIZ, 1993), 
em oposição à ideia de “reversão da 
polarização” (REDWOOD III, apud 
CAMPOLINA et al., 2012; CAIADO, 
2002).

Esse processo foi moldado por vá-
rias causas, como, entre outras: as 
políticas de desenvolvimento re-
gional (a Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste e a da 
Amazônia – SUDENE e SUDAM, a 
Zona Franca de Manaus, por exem-
plo); as políticas de incentivo às 
exportações; a maior integração 
do mercado nacional; a intensifi-
cação do processo de urbanização 
do Nordeste, Norte e Centro-Oeste; 
a Guerra Fiscal; o deslocamento 
da fronteira agrícola e mineral; 
a reestruturação produtiva das 
firmas; e a evolução tecnológica 
(DINIZ, 1993; DE NEGRI, 1994; 
CROCCO; DINIZ, 1996; PACHECO, 
1996; ANDRADE; SERRA, 1999 e 
CANO, 2008).

Além disso, as forças centrípetas 
das economias de aglomeração e 
as centrífugas das deseconomias 
modificaram-se no espaço brasilei-
ro nesse tempo, com a perda rela-
tiva da atração da RMSP e o ganho 
de outras RM e cidades médias no 
Sul-Sudeste, conforme as deseco-
nomias da urbanização paulistana 
foram crescendo e a evolução da in-
fraestrutura em outras áreas e da 
tecnologia, principalmente nas te-
lecomunicações e nos transportes, 
criaram novos centros dinâmicos e 
fortaleceram outros.

Importante, então, entender como 
ocorrem e funcionam essas van-
tagens que advêm da proximida-
de geográfica entre as firmas, as 
quais podem criar um dinamismo 
interno nas aglomerações indus-
triais, propiciando sua manutenção 
e crescimento, mesmo naquelas 
aglomerações que surgiram ini-
cialmente por um fator externo 
ao mercado, como políticas gover-
namentais, ou por dotações, como 
recursos naturais, que podem não 
existir mais. A literatura econômi-
ca mostra diversas fontes e formas 
dessas economias de aglomeração, 
como as economias de localização 
de Marshall (1890), as economias 
de urbanização de Jacobs (1969), os 
transbordamentos de conhecimen-
to, a redução dos custos de trans-
porte, a criação de instituições e de 
uma cultura organizacional pró-
pria dentro da aglomeração, entre 
outros (HOOVER, 1936; ISARD; 
VIETORISZ, 1955; MCCANN, 1995; 
GORDON; MCCANN, 2000; PUGA, 
2010).

Essas economias de aglomeração 
advêm das externalidades positi-
vas geradas pela proximidade ge-
ográfica dos agentes econômicos, 
favorecendo a elevação da produ-
tividade das firmas e superando os 
efeitos negativos das deseconomias 
de aglomeração. Uma observação 
empírica dessas externalidades 
positivas é a formação das aglo-
merações de indústrias, principal-
mente em indústrias cuja inovação 
é tanto um importante insumo 
como um produto, logo, indústrias 

que se aproveitam mais dos trans-
bordamentos de conhecimento, 
como por exemplo, o Vale do Silício 
nos Estados Unidos (EUA). Além 
disso, o processo de urbanização 
em que as firmas mais inovadoras 
normalmente se aglomeram nos 
grandes centros urbanos, enquanto 
as mais tradicionais e conservado-
ras espalham-se na periferia (como 
mostrado para o Brasil em LEMOS 
et al., 2005), aponta também para 
a importância desse tipo de trans-
bordamento.

A distribuição da indústria tam-
bém afeta a distribuição da renda 
e da população e, dada sua persis-
tente configuração concentrada 
no espaço, é relevante o papel das 
aglomerações industriais para a 
dinâmica da economia nacional e 
como um novo foco das políticas 
regionais e locais de desenvolvi-
mento: as políticas de clusterização 
ou clustering policies (CAMPOLINA; 
PAIXÃO; REZENDE, 2012). Adicio-
nalmente, com o desenvolvimento 
econômico e os novos paradigmas 
tecnológicos, a produtividade e o 
crescimento econômico estão cada 
vez menos baseados na abundância 
de recursos naturais e mais na ca-
pacidade de melhorar a qualidade 
do capital humano e dos fatores de 
produção, e de criar novos conheci-
mentos e ideias e incorporá-los em 
equipamentos e pessoas (DAVID; 
FORAY, 2003). 
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2 As Economias de Aglomeração

Firmas e trabalhadores são mais 
produtivos em grandes e densas 
áreas urbanas do que em outras 
localidades, além de as grandes 
cidades serem os locais onde a 
maioria das inovações substan-
ciais ocorre. Uma grande parte 
disso pode ser explicada pelas 
economias de aglomeração. Nos 
últimos 30 anos, os economistas 
urbanos vêm tendo sucesso em 
documentar e quantificar o papel 
dessas economias (PUGA, 2010).

Observa-se, primeiramente, a 
existência de retornos crescen-
tes de escala externos à firma, 
mas internos à indústria; porém, 
devido ao aumento dos custos 
de transação com o aumento da 
distância, aqueles retornos cres-
centes de escala só se configuram 
num ganho de eficiência para as 
firmas até certa distância limite, 
incentivando as firmas a se con-
centrarem dentro de uma mesma 
área (KRUGMAN, 1993; FUJITA; 
KRUGMAN, 1995). Nesse prisma, 
uma importante questão é deter-
minar quais são as fontes desses 
retornos crescentes de escala in-
ternos à indústria.

Um dos primeiros a estudar essa 
questão foi Marshall (1890), para 
o qual as economias de aglome-
ração provêm de externalidades 
positivas que se devem à esca-
la da indústria geograficamente 
concentrada, ou seja, da especia-
lização regional, que proporcio-

na economias externas à firma, 
mas internas à indústria. Hoover 
(1936) as classificou como econo-
mias de localização. Isso é explica-
do a partir da tríade marshalliana: 
a formação de um polo de trabalho 
especializado; os encadeamentos 
entre fornecedores e usuários e os 
transbordamentos, ou spillovers, 
de conhecimento.

A formação de um polo de tra-
balho especializado pela concen-
tração da indústria diminui os 
custos de treinamento e recru-
tamento de mão de obra pelas 
empresas e diminui os custos 
dos trabalhadores de sair de um 
emprego e encontrar outro que se 
encaixe aos seus conhecimentos 
técnicos.

Os encadeamentos entre forne-
cedores e usuários permitem o 
ganho de economias de escala ao 
possibilitar que as firmas par-
ticipantes de uma indústria se 
especializem em algum segmento 
do processo produtivo atraindo 
firmas especializadas em forne-
cer insumos específicos da indús-
tria para a localidade, reduzindo 
os custos de matérias-primas, 
bens e serviços para a atividade 
principal. Aumenta-se, assim, a 
eficiência do processo produtivo 
local como um todo.

Os transbordamentos ou spillo-
vers de conhecimento, que favo-
recem as inovações tecnológicas, 
podem ocorrer por meio das re-
lações informais estabelecidas 

entre os agentes econômicos de-
vido à proximidade geográfica, 
conhecidas como interações face 
a face, que facilitam as trocas de 
informações técnicas e organiza-
cionais entre eles (JAFFE; TRA-
JTENBER; HENDERSON, 1993); 
ou através da migração de mão 
de obra entre as firmas, princi-
palmente de cientistas, engenhei-
ros e outros trabalhadores que 
podem possuir dotações de novos 
conhecimentos e que buscam 
por firmas que se interessem e 
valorizem adequadamente suas 
ideias (ANGEL, 1991; AUDRETS-
CH, 1998). Cria-se e acumula-se 
um estoque local de conhecimen-
to tácito, não codificado, logo, 
pouco transmissível para outras 
localidades, gerando vantagens 
competitivas para a indústria 
aglomerada.  

Já para Jacobs (1969), as exter-
nalidades positivas advêm, na 
verdade, da diversidade de ativi-
dades econômicas desenvolvidas 
numa cidade, as chamadas econo-
mias de urbanização (HOOVER, 
1936). Jacobs reconhece as eco-
nomias de aglomeração advindas 
da especialização da indústria, 
porém, afirma que essa é uma 
fonte limitada de crescimento 
e que a diversificação de bens, 
serviços, tecnologias e conheci-
mentos próprios de um centro 
urbano, fornecendo um terreno 
rico em criatividade e troca de 
informações e experiências entre 
diferentes setores, é a fonte sus-
tentável de crescimento de uma 
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localidade. Isso pode decorrer, 
por exemplo, do fato de que a 
introdução de um novo bem ou 
serviço por uma firma numa lo-
calidade pode servir de insumo 
intermediário a diversas outras 
firmas já estabelecidas, tornando-
-as mais eficientes; logo, o proces-
so inovador de uma firma pode 
tornar o centro urbano como um 
todo mais eficiente. 

Além disso, várias mudanças no 
ambiente econômico das indús-
trias nas últimas décadas − como 
o ciclo de vida cada vez mais 
curto dos produtos, a internacio-
nalização do mercado, a competi-
ção mais intensa em qualidade e 
variedade, pelo menos em alguns 
setores e nas empresas líderes 
− aumentaram a importância da 
flexibilidade nos negócios para as 
firmas, encorajando-as a procu-
rarem mais economias de escalas 
externas do que internas à firma 
(GORDON; MCCANN, 2000). 

Contudo, ao mesmo tempo, o 
avanço das telecomunicações e 
dos transportes nesse período, 
reduzindo drasticamente os cus-
tos da comunicação e transação, 
teria o efeito de reduzir os incen-
tivos à aglomeração, principal-
mente diante das deseconomias 
(poluição, trânsito, aumento dos 
aluguéis, entre outros). Ainda 
assim, muitas aglomerações per-
sistem e crescem e novas surgem, 
principalmente em novos setores 
de tecnologia avançada, como a 
indústria eletrônica e de informá-

tica do Vale do Silício, na Califór-
nia (EUA), e a indústria de biotec-
nologia da Região Tecnológica de 
Aachen, na Alemanha. 

Primeiramente, a redução dos 
custos de transporte pode ter 
dois efeitos opostos: aumenta as 
escolhas de localização possíveis 
e interessantes para as firmas, já 
que elas podem se localizar cada 
vez mais distante dos mercados 
e fornecedores sem sofrer au-
mentos significativos de custos 
e evitando as deseconomias de 
aglomeração; por outro lado, pode 
incentivar as firmas a se locali-
zarem em apenas um centro e, a 
partir dele, atingir vários mer-
cados usando as redes de trans-
portes mais eficientes, não pre-
cisando abrir filiais e eliminando 
as firmas locais que tinham seu 
mercado protegido das grandes 
produtoras devido à dificuldade 
dessas de alcançar os mercados 
mais distantes. Por esses efeitos 
e pela própria heterogeneidade 
da infraestrutura de transporte 
no espaço, muitas vezes criam-
-se novos centros dinâmicos da 
indústria, criando-se novas con-
centrações em vez de dispersar 
homogeneamente as indústrias 
no espaço.

Já o aumento da importância da 
inovação para as firmas e da eco-
nomia do conhecimento, que en-
globa os setores de alta tecnolo-
gia que utilizam o conhecimento 
como principal insumo e adicio-
nam valor gerando novos conhe-

cimentos (como a biotecnologia, 
a indústria farmacêutica e o setor 
de ICT - Informação, Comunicação 
e Tecnologia), ressalta o aspec-
to de difusão do conhecimento 
e centros de aprendizado das 
aglomerações, atraindo as firmas 
mais dinâmicas na atual econo-
mia da informação. A proximi-
dade geográfica entre as firmas 
pode ter um papel importante nas 
trocas de conhecimento e para 
a geração de inovações através, 
por exemplo, do learning by doing 
(transferência direta de tecnolo-
gia de produção com a transfe-
rência de bens de produção) e as 
interações face a face (as intera-
ções ao vivo e pessoais entre os 
agentes econômicos), como tem 
sido apontado extensivamente na 
literatura sobre distritos de alta 
tecnologia (KEEBLE; WILKINSON, 
2000; SAXENIAN, 1994; STOR-
PER, 1997;) e sobre milieu innova-
teur (CAPELLO, 1999; MAILLAT 
et al., 1996; RATTI;  BRAMANTI; 
GORDON, 1997). 

Podem-se citar três mecanismos 
gerais pelos quais se operam trans-
ferências de conhecimento: um 
mecanismo comum é a mobilidade 
dos indivíduos e a troca e trans-
ferência de bens, que carregam 
consigo conhecimento tácito, em 
relação aos indivíduos, e relativos 
à produção, em relação aos bens 
(MATUSIK; HILL, 1998); outro me-
canismo seria a transferência de 
conhecimento por meio de licenças 
sobre tecnologias patenteadas, de 
projetos de pesquisas conjuntos, 
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de publicações científicas, etc; e, 
finalmente, a transferência direta 
de tecnologias de produção, com a 
transferência de bens de produção 
(learning by doing).

As estruturas e características das 
aglomerações variam bastante, 
tanto nos exemplos reais como nos 
conceitos da literatura econômica. 
Gordon e McCann (2000) sugerem 
três formas básicas de aglomera-
ções, que abrangem amplamente 
os conceitos da literatura, de forma 
sistemática e coerente. Esses três 
tipos não são mutuamente exclu-
dentes. Na realidade, nenhuma 
aglomeração industrial encaixa-se 
perfeitamente em um dos modelos, 
podendo aproximar-se mais de um, 
porém, possuindo características 
dos outros. Essa classificação ajuda 
a pensar qualitativamente nos me-
canismos que podem estar agindo 
dentro de uma aglomeração em 
específico, conforme as caracterís-
ticas observáveis dela. São eles:

a) O modelo da aglomeração 
pura: desenvolvido na tradição 
clássica e neoclássica da eco-
nomia, caracteriza-se por uma 
concentração de firmas num 
ambiente competitivo e atomi-
zado, não supondo nenhum tipo 
de cooperação entre os agentes 
econômicos. A proximidade ge-
ográfica é o único fator comum 
entre elas que as permite obter 
as vantagens da aglomeração, ou 
economias externas, que advêm 
das economias de localização, 

economias de urbanização e os 
retornos crescentes de escala 
externos às firmas e internos à 
indústria. Em princípio, não há 
nenhum impedimento para a en-
trada de novas firmas, conquan-
to as firmas entrantes estejam 
dispostas a pagar um custo de 
aluguel mais alto, que reflete o be-
nefício líquido das externalidades 
da aglomeração, além de quais-
quer outras amenidades locais. 
Logo, também não há o perigo 
de subversão do sistema local 
por caronas, pois só entrarão e 
se beneficiarão das economias 
externas as firmas com interesse 
nesses benefícios, incorrendo em 
custos mais altos de aluguel. A 
variedade de mecanismos pelos 
quais as economias externas são 
obtidas, assim como as conse-
quentes deseconomias, operam 
simultaneamente, muitas vezes 
indireta e cumulativamente. As-
sim, as diferentes fontes do pro-
cesso de aglomeração não podem 
ser isoladas e individualmen-
te identificadas (HENDERSON; 
KUNCORO; TURNER, 1995). Esse 
tipo de aglomeração normalmen-
te atrai empresas que não são ca-
pazes de explorar economias de 
escalas internas, devido a limites 
de crescimento ou à hesitação em 
incorrer em custos irrecuperáveis 
num mercado incerto, logo, tam-
bém para firmas que procuram 

maior flexibilidade. Muitas das 
características desse modelo são 
encontradas nas regiões metro-
politanas.

b) O modelo do complexo indus-
trial: formado por indústrias 
que compartilham relações de 
comércio estáveis e identificáveis, 
normalmente relações verticais, 
as quais influenciam suas es-
colhas de localização. Assim, as 
firmas aglomeram-se espacial-
mente procurando minimizar os 
custos de transação observáveis 
e determinam, implícita ou expli-
citamente, que a escolha ótima 
é localizar-se perto das outras 
firmas que integram sua cadeia 
produtiva, a jusante ou a mon-
tante (ISARD; VIETORISZ, 1955; 
MCCANN, 1995). Esse modelo é 
essencialmente estático e pre-
visível, preocupado primordial-
mente com reduções de custos 
nas relações produtivas, logo, os 
benefícios dessa configuração es-
pacial são mais facilmente iden-
tificados. Todas as firmas fazem 
investimentos substanciais para 
estabelecer apropriadamente os 
links produtivos, investimentos 
esses na forma de gastos em capi-
tal fixo e, possivelmente, em pes-
quisa. Logo, um complexo indus-
trial, em princípio, não pode ser 
reduzido depois de certo ponto 
sem que se percam os benefícios 



37temas de economia aplicada36 temas de economia aplicada

maio de  2014

da estrutura estabelecida nem 
pode ser recriado por subgrupo 
de agentes econômicos do com-
plexo, pois nenhum deles possui 
todas as informações necessárias 
sobre a tecnologia, o trabalho 
especializado, a inovação e o 
mercado – cada um do grupo total 
de firmas da aglomeração possui 
uma parte dessa informação, da-
dos os seus investimentos, e cujo 
benefício total só é auferido pelas 
relações estabelecidas entre as 
firmas. Dessa forma, o complexo 
é de fato um “clube fechado”, no 
qual só se beneficiam aqueles 
que forem aceitos a estabele-
cer relações com as firmas, não 
havendo incentivos de atrair 
novas firmas que gerem maior 
competição e inflação nos preços. 
Portanto, o complexo gera lucros 
de monopólio, que são propor-
cionalmente distribuídos entre 
os seus integrantes, porém, que 
não inibe cada firma a investir em 
pesquisa ou capital humano para 
incrementar os seus próprios 
lucros. Características desse mo-
delo normalmente são encontra-
das nos complexos petrolíferos, 
químicos e farmacêuticos, além 
de exemplos em outras cadeias 
produtivas, como a de automó-
veis no Japão, nos complexos JIT 
(Just in time).

c) Modelo da rede social: esse mo-
delo argumenta que há mais or-
dem nas interações interfirmas e 
menos nas interações intrafirmas 
do que os modelos econômicos 
normalmente implicam (GRANO-
VETTER, 1985). A razão para isso 
é que redes sociais com fortes 
relações interpessoais podem 
superar as fronteiras das firmas. 
Essas relações baseiam-se na 
confiança, e a informalidade delas 
é vista não como uma fraqueza, 
mas sim como um ponto forte, 
por exemplo, num ambiente onde 
os contratos são incompletos. 
Assim, num ambiente onde os in-
divíduos que tomam decisões em 
diferentes firmas e organizações 
possuem uma forte relação de 
confiança, as decisões individuais 
ou coletivas do grupo diferem do 
comportamento esperado em si-
tuações com apenas contratos de 
mercado ou com apenas relações 
de uma cadeia produtiva.  Esses 
relacionamentos de confiança 
geram três benefícios principais 
para as firmas: elas se dispõem 
a agir como um grupo unido em 
prol de objetivos comuns mutu-
amente benéficos; se dispõem a 
dividir os riscos em cooperações 
e joint-ventures sem temer por 
oportunismo; e as firmas po-
dem reorganizar suas relações 

sem temer represálias. Assim, a 
rede social torna-se um tipo de 
capital social durável, criado e 
mantido por um histórico social 
e pelos atos coletivos do presen-
te. A formação dessa rede social 
é mais propícia entre agentes 
de uma mesma localidade, que 
compartilham um histórico de 
relações anteriores, uma cultura 
e relações pessoais próprias do 
local, gerando maior afinidade e 
integração social entre os agen-
tes, o que facilita a acumulação 
de confiança necessária para se 
formar a rede social. Esse mo-
delo vem sendo apontado como 
aplicável a certas aglomerações 
industriais específicas, como as 
da região da Emília-Romanha 
no norte da Itália (SCOTT, apud 
GORDON; MCCANN, 2000) e do 
condado de Santa Clara, na Cali-
fórnia, onde fica o Vale do Silício 
(SAXENIAN, 1994).

 Puga (2010) apresenta uma 
síntese comentada da literatura 
de economias de aglomeração, 
afirmando haver evidências subs-
tanciais dessas economias de 
aglomeração na literatura empí-
rica. Já Döring e Schnellenbach 
(2004) focam nos spillovers de 
conhecimento, também mostran-
do várias evidências encontradas 
na literatura pertinente.
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Na próxima parte, será mostrado o modelo de Análise 
Exploratória de Dados Espaciais (ESDA) que procura 
identificar aglomerações (clusters) de dados no espaço 
que indicam existir economias de aglomeração e não 
apenas concentrações espúrias de indústrias. Portan-
to, ao se constatar o nível de concentração da indús-
tria brasileira, constatar-se-á também a relevância 
das economias de aglomeração para a dinâmica dessa. 
Uma análise da evolução recente dessa questão na 
próxima parte dará os primeiros indícios.
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Casais Homossexuais: Uma Perspectiva Econômica

V����� B���� �� A���������� (*)

O	Instituto	Brasileiro	de	Geogra-

�ia	e	Estatística	(IBGE)	inovou	no	

Censo	Demográ�ico	2010	por	in-

cluir	em	seus	dois	questionários,
1
	

pela	primeira	vez,	um	item	que	

discriminasse	os	casais	responsá-

veis	pelos	domicílios	brasileiros	

entre	casais	de	pessoas	de	sexo	

diferente	e	casais	de	pessoas	de	

mesmo	sexo	(doravante	apenas	

“casais	heterossexuais”	e	“casais	

homossexuais”,	respectivamente).	

No	Censo	2000,	nos	questionários	

básico	e	da	amostra,	todos	os	ca-

sais	responsáveis	por	domicílios,	

heterossexuais	ou	homossexuais,	

eram	designados	apenas	por	“côn-

juge,	companheiro(a)”.	Pela	pri-

meira	vez,	portanto,	mensurou-se	

o	número	de	casais	homossexuais	

responsáveis	por	domicí lios	no	

Brasil	computando	60.035	casais	

homossexuais	em	um	universo	de	

37.554.476	casais	dos	quais	a(s)	

pessoa(s)	responsável(is)	pelo	do-

micílio	participa(m),	ou	seja,	ape-

nas	0,16%	do	total.

Destes	 60 	mil 	 casa is , 	 26 .532	

(44,19%)	são	de	casais	de	homens	

e	33.503	(55,81%),	de	mulheres	e	

58.286	(97,09%)	residem	em	zona	

urbana	e	1.749	(2,91%),	em	zona	

rural	(IBGE,	2011a).2	Como	mostra	

a	Tabela	1,	não	existe	grande	dife-

rença	entre	a	proporção	de	casais	

masculinos	em	zonas	urbanas	fren-

te	à	proporção	de	casais	femininos	

na	mesma	região,	embora	se	des-

taque	a	diferença	destes	casais	em	

relação	a	sua	contraparte	heteros-

sexual.	Esta	desproporção	vai	ao	

encontro	de	Black,	Sanders	e	Taylor	

(2007),	que	apontam	maior	con-

centração	de	casais	homossexuais,	

tanto	masculinos	quanto	femini-

nos,	quando	comparados	com	suas	

contrapartes	em	ambientes	urba-

nos.	De	acordo	com	eles,	o	Censo	

americano	revelou	que	90,2%	dos	

casais	masculinos,	85,3%	dos	ca-

sais	femininos	e	apenas	74,9%	dos	

casais	heterossexuais	vivem	em	

áreas	urbanas.

Tabela 1 – Distribuição Espacial: Casais Brasileiros

Casais Homossexuais
Casais Heterossexuais Total

Masculinos Femininos

Zona Urbana 25.771 (97,1%) 32.515 (97,1%) 31.393.595 (83,7%) 31.451.881 (83,8%)

Zona Rural 761 (2,9%) 988 (2,9%) 6.100.848 (16,3%) 6.102.597 (16,2%)

N 26.532 33.503 37.494.443 37.554.478

A	mesma	inovação	do	Censo	2010	

consta	na	proposta	de	pesquisa	do	

Censo	Agropecuário	de	2015	levan-

tado	no	1º	Fórum	de	Usuários	dos	

Dados	(IBGE,	2013b).	No	bloco	refe-

rente	ao	produtor	e	às	pessoas	com	

laço	de	parentesco	com	o	mesmo	

que	estavam	trabalhando	no	esta-

belecimento	na	data	de	referência	

da	pesquisa,	também	se	discrimina	

se	o	cônjuge	ou	o	companheiro(a)	

é	do	mesmo	sexo	ou	de	sexo	di-

ferente.	A	Pesquisa	Nacional	por	

Amostra	de	Domicílios	 (PNAD)	

2012	(id.,	2013a),	por	sua	vez,	não	

discrimina	se	o	cônjuge	da	pessoa	

de	referência	é	de	mesmo	sexo	ou	

de	sexo	diferente.	Tampouco	o	faz	

a	Pesquisa	de	Orçamento	Familiar	

(POF)	2008-2009	(id.,	2008).

Percebe-se	assim	que	os	dados	a	

respeito	dos	casais	homossexu-

ais	brasileiros	são	uma	novidade	

no	rol	de	estatísticas	levantadas	

pelo	IBGE	e	trazem	informações	

o�iciais	a	respeito	de	grupos	antes	
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não contemplados com o interesse 
do Estado por informações que 
transcendessem as ditas epidemio-
lógicas ou com outro foco específi-
co (segurança, por exemplo). Isso 
fica patente quando se consulta a 
página de “Pesquisas” e de “Publi-
cações” da Associação Brasileira 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis e Transexuais (ABLGBT): 
as únicas pesquisas de órgãos do 
governo ou ministérios atêm-se 
aos temas homofobia,3 discrimina-
ção no ambiente escolar e doenças 
sexualmente transmissíveis (prin-
cipalmente HIV/AIDS). A título de 
ilustração, no item “Dados Estatís-
ticos” da seção “LGBT” do site da 
Secretaria de Direitos Humanos 
(SDH) do Governo Federal, só exis-
tem dois únicos documentos sobre 
essa população: “Relatório sobre 
Violência Homofóbica no Brasil: 
ano 2011” e “Relatório sobre Vio-
lência Homofóbica no Brasil: ano 
2012” (SDH, 2014).

O órgão oficial de estatísticas dos 
Estados Unidos da América (EUA), 
o US Census Bureau, por sua vez, 
passou a orientar suas pesquisas 
para captar informações sobre 
os casais homossexuais a partir 
de 1990. Além disso, o US Census 
Bureau tem divulgado estimativas 
anuais sobre o número de casais 
homossexuais responsáveis por 
domicílios (same-sex couples hou-
seholds) por meio da ACS desde 
2005 e computou 639.440 casais 
homossexuais em um universo de 
62.682.681 casais responsáveis 
por domicílio (1,02% do total). 

Em comparação com a estatística 
brasileira, 0,16% do universo de 
casais responsáveis por domicílio, 
a participação oficial dos casais 
homossexuais na sociedade ameri-
cana é 6,38 vezes maior.

No Reino Unido, o instituto oficial 
de estatísticas, o Office for National 
Statistics (ONS), de modo similar 
ao americano, faz pesquisas a res-
peito dos casais homossexuais na 
Inglaterra, na Escócia, na Irlanda 
e no País de Gales há mais tempo 
que o IBGE. A Labour Force Survey 
(LFS) de 2001 já apontava, em um 
universo de 14.454 mil casais4, 45 
mil casais homossexuais coabitan-
tes (0,31% do total). Em 2011, o 
somatório de casais homossexuais 
(em união civil5 ou coabitantes) 
resultava em 122 mil casais den-
tre 14.993 mil famílias (0,81% do 
total) (ONS, 2012a). Novamente 
em comparação com a estatística 
brasileira, temos uma participação 
oficial de casais homossexuais no 
Reino Unido 5,09 vezes maior que 
no Brasil.

É importante entender que essas 
estatísticas oficiais a respeito de 
casais homossexuais responsáveis 
por domicílios não guardam ne-
cessariamente correlação alguma 
com a proporção de população 
LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais) em ne-
nhum dos países; qualquer ilação 
nesse sentido teria boas chances de 
estar errada uma vez que a própria 
coleta de dados a respeito da popu-
lação LGBT é dificultada. É funda-

mental lembrar que homossexuais 
solteiros ou casais homossexuais 
não responsáveis por domicílios 
não estão representados por essas 
estatísticas.

Tampouco seria possível afirmar 
que todos os casais homossexuais 
responsáveis por domicílio se iden-
tificam como gays, lésbicas ou bis-
sexuais. Por limitação dos dados, 
uma variável comportamental da 
identidade sexual dos indivíduos é 
utilizada como proxy da orientação 
sexual deles e, portanto, algumas 
afirmações indevidas são inevitá-
veis. Carpenter (2008) sugere que 
é razoável esperar que a declara-
ção de orientação sexual seja uma 
outra proxy de abertura da sexuali-
dade no trabalho muito melhor que 
a mera parceria ou união homosse-
xual, uma vez que a discriminação 
depende da percepção do empre-
gador de diferença do empregado, 
e não da diferença de fato.

Badget (apud AHMED; HAMMERS-
TEDT, 2010) aponta que a coleta de 
dados a respeito dos LGBT é difi-
cultada por conta da resistência de 
parte deste grupo populacional em 
revelar sua sexualidade (por quais-
quer que sejam os motivos pessoais 
para essa decisão). O sigilo sobre 
algo tão importante na vida de 
um indíviduo, entretanto, causa 
ansiedade e estresse, problemas 
que podem levar alguns indivíduos 
LGBT a revelar voluntariamente 
sua sexualidade. Ademais, dentre 
os indivíduos mais propensos a 
revelar sua sexualidade estão os 
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casais estáveis por haver, em muitas das vezes, o de-
sejo de viver o relacionamento publicamente. Assim, 
as amostras disponíveis costumam conter vícios de 
origem e, por isso, as ilações produzidas em pesquisas 
sobre a população LGBT costumam ser enviesadas.

Como Ahmed e Hammarstedt (2010), em pesquisas 
sobre homossexuais, há sempre um trade-off entre 
a confiabilidade do dado sobre a orientação sexual 
e a representatividade dos resultados. Quanto mais 
confiável o dado, mais restrito ele é sobre a população 
LGBT, e quanto mais abrangente a pesquisa é, menos 
confiáveis são seus dados sobre orientação sexual. No 
caso desta pesquisa, as conclusões devem se restringir 
apenas e tão-somente aos casais homossexuais res-
ponsáveis por domicílios que consentiram em abrir 
sua sexualidade aos entrevistadores do IBGE na coleta 
do Censo 2010 (um grupo bastante restrito, como se 
pode concluir).

Além desse fato, pode haver restrições institucionais 
(inexistiam a união e o casamento civis homoafetivos 
à época da coleta de dados, por exemplo) ou menor 
tendência dos homossexuais à formação de uma famí-
lia cuja responsabilidade pelo domicílio recaia sobre 
um casal homossexual que inexista para a contraparte 

heterossexual. Esta menor tendência dos casais ho-
mossexuais de coabitarem ou formarem famílias pode 
ser por, dentre outros fatores, diferença de comporta-
mento em relação à população heterossexual ou por 
dificuldade de obterem renda e patrimônio suficientes 
para formarem suas famílias.

Estimativas oficiais a respeito desse grupo populacio-
nal são feitas apenas pelo ONS que, além de pesquisar 
a respeito dos casais homossexuais como demonstra-
do acima, também empreende esforços para mensurar 
quantas pessoas se identificam sexualmente como 
heterossexuais, gays, lésbicas e bissexuais.6, 7

Já foram realizadas diversas análises sobre base ampla 
de dados de famílias chefiadas por casais homossexu-
ais de outros países; existem diversos estudos reali-
zados em várias nações como Reino Unido, Holanda, 
Canadá, Suécia e EUA. Nenhum, entretanto, no Brasil.

Black, Sanders e Taylor (2007) apontam resultados 
interessantes para os casais norte-americanos sobre 
escolaridade, renda, filiação, distribuição espacial e 
comportamento migratório mostrando quão diferen-
tes podem ser os dois grupos de casais: 

Tabela 2 – Escolaridade e Renda: Parceiros e Cônjuges Norte-Americanos

Casais Homossexuais Casais     Heterossexuais

Homens Mulheres Homens Mulheres

Escolaridade (%)

Menor que Ensino Médio 6,8% 7,7% 12,2% 10,8%

Ensino Médio 18,8% 19,1% 31,0% 31,6%

Ensino Superior incompleto 31,2% 30,6% 28,9% 32,0%

Ensino Superior completo (e além) 43,2% 42,7% 27,9% 25,6%

Salário anual (por escolaridade)

Ensino Médio completo $22.106 $18.546 $31.000 $13.121

Ensino Superior completo (e além) $56.898 $45.169 $71.601 $31.258

Média $39.528 $31.804 $43.600 $18.851

N 15.098 15.754 2.971.440 2.971.440

   Fonte: Cálculos de Black, Sanders e Taylor (2007) a partir dos microdados da Amostra do Censo americano de 2000.
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Os resultados de renda e escolaridade da Tabela 2 
também mostram claras distinções entre os casais 
homossexuais e os heterossexuais. É possível ver que 
os parceiros e cônjuges de casais homossexuais se 
concentram mais nos estratos de maior escolaridade 
(Ensino Superior incompleto e completo), enquanto 
aqueles provenientes de relacionamentos heterosse-

xuais se concentram mais nos estratos médios (En-

sino Médio e Superior incompleto). No que concerne 

à renda de cada parceiro ou cônjuge, como os autores 

colocam, há um prêmio e uma punição, respectiva-

mente, para as mulheres e para os homens que são 

homossexuais, não obstante o nível de escolaridade.

Tabela 3 – Filiação, Distribuição Espacial e Migração: Casais Norte-Americanos

Casais de homens Casais de mulheres Casais Heterossexuais

Nº de filhos por casais (%)

Nenhum 90,3% 77,9% 38,0%

Um 5,0% 12,1% 21,5%

Dois 2,9% 6,7% 25,4%

Três ou mais 1,8% 3,4% 15,0%

Domicílios com filhos adotados (%) 0,7% 2,8% 2,20%

Renda individual mais alta do domicílio

Com filho adotado $68.491 $63.996 $57.975

Sem filho adotado $54.828 $42.758 $48.147

Domicílio em área urbana (%) 90,2% 85,3% 74,9%

Casais nascidos no mesmo Estado 33,6% 39,0% 56,7%

Casais residindo no Estado de origem de:

Nenhum parceiro 45,1% 37,8% 35,8%

Um parceiro 32,2% 33,0% 25,3%

Dois parceiros 22,7% 29,2% 38,9%

N 7.549 7.877 2.971.440

Fonte: Cálculos de Black, Sanders e Taylor (2007) a partir dos microdados da Amostra do Censo americano de 2000.

A partir da Tabela 3, ficam patentes algumas peculia-
ridades dos casais homossexuais norte-americanos 
nas questões de filiação e distribuição espacial. Perce-
be-se uma baixíssima proporção de casais homossexu-
ais masculinos responsáveis por domicílios nos quais 
há filhos adotados frente à proporção correspondente 
dos casais heterossexuais (31,8%). Em contrapartida, 
nota-se que os casais de mulheres, proporcionalmente, 
adotam 27,3% mais que os casais heterossexuais.

Além disso, a diferença entre as rendas individuais 
mais altas de casais de mulheres com filhos adotados 
e sem é de 49,7%, enquanto para casais de homens é 
de apenas 24,9%, compatível, mesmo que  maior, com 
o valor para casais heterossexuais (20,4%).

Outro dado chamativo é o componente migratório 
mais forte para os casais homossexuais que para ca-
sais heterossexuais. É provável que, dada a magnitude 
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da diferença de comportamento 
migratório, as migrações expli-
quem parte da alta concentração 
de casais homossexuais em am-
bientes urbanos.

Resultados similares aos encon-
trados por Black, Sanders e Taylor 
sobre os casais homossexuais ame-
ricanos foram encontrados por 
Carpenter (2008), quando estudou 
casais homossexuais canadenses 
partindo dos dados do Censo e 
também quando os estudou a par-
tir de ampla pesquisa nacional que 
perguntava tanto sobre a orien-
tação sexual quanto a respeito do 
emprego, das horas trabalhadas 
durante a semana e de sua renda.

Carpenter encontrou discrepâncias 
entre renda, escolaridade, número 
de filhos e distribuição espacial 
similares às dos autores ameri-
canos, mas trouxe também novos 
insights a respeito dos motivos 
possíveis para as divergências. A 
interpretação das diferenças entre 
homossexuais e heterossexuais 
na literatura centra-se em dois 
modelos básicos: a discriminação 
no mercado de trabalho (os empre-
gadores preferem heterossexuais a 
homossexuais); e a especialização 
ao futuro papel a ser vivido dentro 
do relacionamento (i.e., os homos-
sexuais pautam sua especialização 
ao mercado pensando no fator en-
dowment relativo de seus futuros 
parceiros ou cônjuges).

Como Carpenter aponta, o mero 
modelo é difícil de ser medido a 

não ser por estudos como o de Wei-
chselbaumer (2003), que simulou 
currículos e os enviou para poten-
ciais empregadores para analisar 
as respostas positivas recebidas, 
mas a maior renda das mulheres 
homossexuais frente às mulheres 
heterossexuais depõe contra esta 
explicação. Já o segundo modelo 
inspirado na teoria de comporta-
mento econômico de Gary Becker 
encontra tanto suporte quanto con-
traevidência nos dados canaden-
ses: há suporte pelos dados para 
as mulheres lésbicas, que de fato se 
especializem relativamente mais 
que sua contraparte heterossexual, 
mas o fato de os homens homosse-
xuais terem em média mais anos de 
estudo que os homens heterosse-
xuais sugere que este modelo não 
se aplica. Essas evidências suge-
rem que modelos mais complexos 
de comportamento econômico se 
fazem necessários para dar conta 
das diferenças entre os rendimen-
tos associadas à orientação sexual.

Atualmente, a população LGBT e 
temas relacionados a seus direitos 
vêm ganhando destaque no cenário 
político e social brasileiro. Evidên-
cias disso são as discussões sobre 
união homoafetiva ou criminali-
zação da homofobia serem pauta 
recorrente de diversos meios midi-
áticos e a polarização das opiniões 
sobre tais assuntos. Mas, ao mesmo 
tempo que muitos holofotes miram 
esta população, muito sobre ela 
ainda reside na escuridão.

Não se conhece o perfil demográ-
fico de quaisquer dos grupos com-
ponentes da população LGBT bra-
sileira: desconhecem-se sua renda, 
sua escolaridade, suas famílias, 
seus comportamentos migratórios, 
seus dados de fecundidade, sua 
distribuição espacial, seus hábitos. 
Ademais, convive-se hoje com pos-
síveis mitos como “gays são mais 
ricos que heterossexuais” ou “gays 
têm mais renda disponível por-
que ambos trabalham e não têm 
filhos” (mito conhecido em inglês 
pela sigla DINK – Double Income, 
No Kids) por ausência de pesqui-
sas contundentes realizadas em 
ampla e confiável base de dados e 
por falta de conhecimento sobre as 
pesquisas já realizadas, como Bad-
get (2001) demonstrou.

 A descoberta dos padrões a serem 
revelados pelo cruzamento dos 
dados do Censo é fundamental 
para orientar políticas públicas 
específicas para a população LGBT. 
Sem saber se há padrões espe-
cíficos subjacentes a este grupo, 
não há como pensar em políticas 
específicas para atacar e dirimir 
desigualdades, uma vez que estas 
não são conhecidas.

Além disso, dado que esta é a pri-
meira vez que se coletam dados 
oficiais especificamente sobre essa 
população em grandes pesquisas 
nacionais, é preciso determinar 
as lacunas nos dados demográ-
ficos referentes ao público LGBT 
a serem completadas por novas 
coletas (com instrumentos aperfei-
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çoados)	ou	por	análises	posteriores	

sobre	os	dados	disponíveis.	A	notá-

vel	diferença	entre	as	proporções	

o�iciais	dos	casais	homossexuais	

responsáveis	por	domicí lios	no	

universo	de	t ipos	 familiares	de	

cada	um	dos	países,	estando	a	pro-

porção	brasileira	no	menor	nível	

pesquisado,	sugere	que	ainda	é	

preciso	melhorar	a	coleta	de	dados	

para	diminuir	a	não	declaração	ao	

Censo	dos	casais	homossexuais	

responsáveis	por	domicílios.

Análises	a	respeito	deste	público	

também	se	revelam	importantes	

para	o	meio	empresarial,	pois	per-

mitem	o	desenvolvimento	de	estra-

tégias	de	marketing	para	expansão	

e	customização	do	mercado	LGBT.
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1	Os	questionários	do	Censo	Demográ�ico	2010	se	dividem	em	dois:	
o	Básico	e	o	Amostral.	O	questionário	Amostral	inclui	questões	não	
contempladas	no	Básico	a	respeito	das	características	dos	domicílios	
particulares	permanentemente	ocupados	(material,	número	de	cô-
modos)	e	do	morador	(como	nupcialidade,	trabalho	e	rendimento,	
religião,	migração,	fecundidade),	incluindo	também	um	campo	para	
observações	adicionais.

2	Dos	 casais	 homossexuais	que	 residem	em	zona	urbana,	 25.771	

(44,21%)	são	de	homens	e	32.515	(55,79%)	de	mulheres;	dos	casais	
da	zona	rural,	761	(43,51%)	são	de	homens	e	988	(56,49%)	de	mu-

lheres.

3	 Embora	seja	preferível	o	 termo	 “heterossexismo”	a	 “homofobia”,	
optou-se	pelo	último	neste	trabalho	para	designar	o	fenômeno	geral	

de	discriminação	da	população	LGBT	uma	vez	que	este	termo	é	mais	

difundido	que	aquele.

4	 Este	é	 o	 somatório	dos	 tipos	familiares	 	da	LFS	2001	 (casais	he-

terossexuais	casados,	heterossexuais	 coabitantes	 e	homossexuais	

coabitantes	e	 famílias	che�iadas	por	pais	solteiros)	 sem	 incluir	os	
pais	solteiros.

5	 Em	2011,	havia	também	os	casais	homossexuais	unidos	civilmente	
(o	advento	da	civil	partnership	se	deu	apenas	em	2005).

6	 Cf.	Measuring	Sexual	Identity:	An	Evaluation	Report:	September	2010	

(ONS	(Reino	Unido),	2011)	e		Integrated	Household	Survey	April	2011	

to	March	2012:	Experimental	Statistics	(id.,	2012b).

7	 As	pesquisas	em	questão	não	perguntaram	sobre	 travestismo	ou	

transexualidade.
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