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Vera	Martins	da	Silva	comenta	os	resultados	�iscais	do	governo	federal	

no	ano	de	2014,	com	foco	nas	di�iculdades	para	a	obtenção	de	superávit	

primário.
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Wilson	Aparecido	Costa	de	Amorim	faz	uma	re�lexão	sobre	as	greves	

recentes	no	setor	de	transporte	coletivo	urbano	no	Brasil,	a	partir	da	

atuação	dos	sindicatos	de	trabalhadores.

Julia	Passabom	Araújo	propõe	um	modelo	teórico	que	analisa	a	decisão	

de	empreender	do	indivíduo,	contribuindo	na	literatura	ao	incluir	a	esfera	

informal	da	economia.	
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Vivian	Garrido	Moreira	tece	considerações	sobre	a	interpretação	que	

Solow	(1956)	fez	do	trabalho	seminal	de	Harrod	(1939)	sobre	teoria	do	

crescimento	econômico.
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Vera	Martins	da	Silva	revê	a	trajetória	recente	do	setor	externo	brasileiro	

e	comenta	as	perspectivas	para	o	Balanço	de	Pagamentos	do	País.

Ednaldo	Moreno	Góis	Sobrinho	analisa	a	produção	agrícola	e	de	biodiesel	

no	Brasil,	com	ênfase	na	região	Centro-Oeste.	

João	Henrique	Chaer	Dib	Netto	apresenta	a	linha	de	pesquisa	em	Economia	

da	Felicidade,	seus	desa�ios	econométricos,	o	paradoxo	de	Easterlin	e	os	

principais	desdobramentos	contemporâneos.
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Finanças Públicas: Resultado Primário Ladeira Abaixo

V��� M������ �� S���� (*)

A s	 contas	 públicas	 apresenta-

ram	resultado	negativo	em	junho,	

acompanhando	a	desaceleração	
da	economia	brasileira.	Esta	de-

saceleração	tem	impacto	negativo	

na	arrecadação	tributária.	Além	

disso,	 há	 a	expansão	 de	 gastos	

nessa	época	pré-eleitoral,	dado	

que	uma	série	de	despesas	já	foram	

realizadas	 para	 evitar	 os	cons-

trangimentos	legais	referentes	à	
realização	de	gastos	durante	os	

meses	de	campanha	eleitoral	em	

si.	O	resultado	primário,	que	exclui	
receitas	e	despesas	�inanceiras,	

�icou	negativo	nos	meses	de	maio	

e	junho	de	2014:	-	R$	10,5	bilhões	

em	maio	e	-	R$	1,9	bi	em	junho.	No	

acumulado	do	semestre,	o	resulta-

do	foi	positivo,	com	um	superávit	

de	R$	17,2	bi.	Este	resultado	foi	sig-

ni�icativamente	inferior	ao	apre-

sentado	no	primeiro	semestre	de	

2013,	quando	o	superávit	primário	

alcançou	R$	34,5	bi.	Ou	seja,	houve	

queda	expressiva	no	montante	acu-
mulado	do	primeiro	semestre	do	
ano	em	relação	ao	mesmo	período	
do	ano	anterior	-	uma	queda	de	R$	
17,3	bi,	valor	importante	do	ponto	
de	vista	das	contas	públicas.	

Já	no	ano	passado,	com	um	resulta-
do	primário	que	representa	cerca	
do	dobro	do	obtido	neste	ano,	o	
governo	central	teve	de	recorrer	a	
receitas	extraordinárias	para	atin-
gir	a	meta	do	primário	para	o	ano,	
o	que	levou	a	críticas	generalizadas	
quanto	ao	uso	e	abuso	de	medidas	
ditas	criativas	para	driblar	a	meta	
assumida.	Este	ano,	a	situação	é	
bem	mais	crítica,	pois	o	governo	
central	espera	obter	cerca	de	R$	
27	bilhões	de	receitas	extraordiná-
rias,	entre	as	quais	destaca-se	um	
novo	Programa	de	Recuperação	
Fiscal	–	REFIS,	cuja	expectativa	de	
aporte	de	receita	é	de	R$	18	bi.	A	
receita	extra	pode	vir	também	de	
outorgas	de	concessões,	dividen-

dos	das	estatais,	uso	do	Fundo	So-
berano	e	atrasos	nos	pagamentos	
de	fornecedores.	A	“criatividade”	
provavelmente	será	redobrada.

O	fato	é	que	a	obtenção	de	superá-
vit	primário	�iscal	como	um	ins-
trumento	de	ajuste	tem	perdido	a	
relevância	nos	tempos	recentes.	
O	Grá�ico	1	mostra	a	evolução	do	
superávit	primário	e	do	resultado	
nominal	do	governo	consolidado,	
incluindo	União,	Estados	 e	 Mu-
nicípios,	em	termos	acumulados	
em	12	meses	como	percentagem	
do	PIB,	desde	janeiro	de	2007,	ou	
seja,	antes	da	crise	�inanceira	in-
ternacional.	Antes	dessa	crise,	que	
ocorreu	 a	partir	de	 outubro	 de	
2008,	o	resultado	primário	estava	
em	torno	de	3,5%.	Com	a	crise	e	a	
forte	desaceleração	econômica,	cai	
até	1%,	e	entre	novembro	de	2009	
e	julho	de	2011	há	uma	recupera-
ção	desse	resultado,	que	nesse	mês	
retoma	seu	valor	pré-crise.	A	partir	
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de	meados	de	2011,	a	tendência	
tem	sido	a	redução	sistemática	do	
resultado	 primário	 do	 governo	
como	um	todo.	Observe-se	que	o	
resultado	nominal,	que	inclui	recei-
tas	e	despesas	�inanceiras,	segue	
a	mesma	tendência	do	primário,	
apesar	de	ter	havido	redução	da	
diferença	entre	o	nominal	e	o	pri-
mário,	de	7%	em	janeiro	de	2007	
para	5%	em	junho	de	2014.	Isto	in-
dica	que	mesmo	com	um	primário	
menor,	o	resultado	nominal	está	
relativamente	 sob	controle,	 em	
torno	de	3,6%	do	PIB.	Esse	resul-
tado	decorre	da	gestão	da	dívida	
pública,	especialmente	da	federal,	
que	 tem	conseguido	 alongar	os	
prazos	e	modi�icar	o	seu	per�il,	
com	o	aumento	da	participação	de	
títulos	pre�ixados,	o	que	dá	maior	

estabilidade	a	essa	dívida.			

O	declínio	do	resultado	primário	do	
governo	central	no	primeiro	semes-
tre	de	2014	ocorreu	principalmente	
em	função	do	maior	crescimento	
das	despesas	primárias,	que	au-

mentaram	em	R$	47	bilhões,	ao	
passo	que	as	receitas	aumentaram	
em	R$	25	bilhões.	Então,	apesar	da	
continuidade	do	aumento	da	arre-
cadação	−	também	conhecido	como	
“ajuste	pela	receita”	−,		mesmo	em	
um	contexto	de	baixo	crescimento	
econômico,	o	que	de	fato	prepon-
derou	foi	um	aumento	espetacular	
das	despesas.	O	objetivo	de	supe-
rávit	primário	�icou	em	segundo	
plano,	de	modo	a	ser	buscado	no	
�inal	do	ano	com	base	em	receitas	
extraordinárias.	O	momento	atual	
re�lete	especialmente	o	ciclo	elei-
toral,	pois,	conforme	já	dito,	há	no	
segundo	semestre	uma	série	de	
restrições	legais	quanto	a	repasses	
e	outras	despesas.1	Então,	vários	
gastos	foram	antecipados	para	fugir	
a	essas	restrições.	Nessa	linha,	di-
versas	despesas	públicas	serão	con-
tidas	no	segundo	semestre	do	ano,	o	
que	também	ajudará	na	obtenção	do	
resultado	�inal.		

Uma	boa	notícia	no	contexto	das	
contas	públicas	vem	da	Previdên-

cia	Social:	apesar	da	redução	da	

geração	de	postos	de	trabalho	for-

mais	neste	ano,	os	novos	vínculos	

e	a	expansão	da	renda	do	trabalho	

permitiram	a	queda	de	R$	4	bi-

lhões	do	dé�icit	da	Previdência,	que	

atingiu	R$	23	bilhões	entre	janeiro	

e	 junho	de	2014	contra	R$	27	bi	

no	primeiro	semestre	de	2013.	A	

Previdência	teve	um	aumento	de	

receita	signi�icativa,	de	R$	15	bi-

lhões,	na	comparação	dos	dois	pri-

meiros	semestres	dos	anos	de	2013	

e	2014,	sendo	praticamente	todo	

esse	aumento	decorrente	da	área	

urbana,	apesar	de	o	setor	rural	

também	ter	tido	bom	desempenho.	

Em	média,	o	crescimento	real	da	

arrecadação	 previdenciária	 au-

mentou	5%,	o	que	é,	sem	dúvida,	

um	ótimo	resultado	considerando	

a	 desaceleração	 econômica.	 Do	

lado	da	despesa	previdenciária,	

houve	crescimento	de	R$	11,6	bi-

lhões,	apenas	um	crescimento	real	

ligeiramente	positivo.

Gráfi co 1 - Resultados Primário e Nominal - Acumulado em 12 Meses em Relação ao PIB (%) - Jan/2007 a Jun/2014

	 		 																												Fonte:	Bacen.
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O	superávit	primário	declinante	no	

primeiro	semestre	de	2014	deveu-

-se	especialmente	ao	aumento	de	

gastos.	As	despesas	do	Tesouro	Na-

cional	aumentaram	R$	34	bilhões,	

sendo	que	as	despesas	com	pessoal	

e	 encargos	 t iveram	 apenas	 um	

aumento	em	linha	com	a	in�lação	

(de	R$	6	bilhões),	e	o	aumento	mais	

signi�icativo	�icou	com	Despesas	

de	Custeio	e	Capital	(crescimento	

de	R$	28	bilhões).	Entre	essas	des-

pesas,	destacam-se:	1)	aumento	de	

R$	6	bilhões	das	despesas	do	Plano	

de	Aceleração	do	Crescimento	–	

PAC;	2)		compensações	de	R$	4,7	

bilhões	pagas	à	Previdência	pelas	

desonerações	sobre	a	folha	de	pa-

gamentos;
2
	3)	R$	4	bilhões	para	a	

Conta	de	Desenvolvimento	Energé-

tico	–	CDE,	re�letindo	os	problemas	

do	setor	elétrico	e	inexistente	no	

ano	anterior;	4)	aumento	de	R$	1,7	

das	despesas	do	Fundo	de	Amparo	

ao	Trabalhador	–	FAT,	devido	ao	au-

mento	do	valor	do	seguro-desem-

prego	e	5)	aumento	das	despesas	

discricionárias,	de	R$	6,3	bilhões	

do	Ministério	da	Saúde,	R$	2,9	bi-

lhões	do	Ministério	da	Educação	

e	R$	1,2	do	Ministério	da	Defesa.	

No	âmbito	das	transferências	in-

tergovernamentais,	destaca-se	o	

aumento	de:	1)	R$	1,8	bilhões	para	

Estados	e	Municípios	decorrente	

de	compensação	por	redução	nas	

receitas	estaduais	do	ICMS	relativo	

à	isenção	do	tributo	na	exportação	

e	utilização	de	crédito	de	bens	de	

capital	incorporado	ao	processo	

produtivo	(antiga	lei	Kandir);	2)	R$	

1,6	bi	de	transferências	ao	Fundeb	

–	Fundo	de	Manutenção	e	Desen-

volvimento	da	Educação	Básica	e	

de	Valorização	dos	Pro�issionais	da	

Educação;	e	3)	R$	1,5	bilhões	em	

auxílio	�inanceiro	aos	Municípios.	

Esses	repasses	a	Estados	e	Muni-

cípios	são	a	ponta	do	 iceberg	de	

uma	enorme	centralização	�iscal	da	

arrecadação	pela	União,	que	acaba	

sendo	sistematicamente	pressio-

nada	pelos	níveis	subnacionais	de	

governo	a	lhes	transferir	recursos,	

pois	efetivamente	são	eles	os	res-

ponsáveis	pela	oferta	de	progra-

mas	de	educação,	saúde	e	seguran-

ça	públicas.	No	complexo	sistema	

federativo	brasileiro,	prevalece	

ainda	a	centralização	de	recursos	

e	seu	repasse	por	critérios	ques-

tionáveis	do	ponto	de	vista	técnico,	

temas	para	uma	sempre	esperada	

reforma	tributária.	

Do	ponto	de	vista	da	receita	 da	

União,	vale	destacar	que	a	prin-

cipal	 fonte	de	receita	da	União,	

os	Impostos,	representou	R$	215	

bilhões	no	acumulado	de	janeiro	a	

junho	de	2014,	e,	em	termos	reais,	

a	arrecadação	�icou	praticamente	

constante.	Dentro	desse	item	vale	

notar	o	aumento	de	R$	4,2	bi	devi-

do	ao	Imposto	de	Renda	na	Fonte	

do	Trabalho,	 re� letindo	o	ainda	

dinâmico	 mercado	de	trabalho,	

e	R$	2,8	bi	de	Imposto	de	Renda	

Retido	na	Fonte	de	Rendimentos	

de	Capital.	O	Imposto	sobre	Produ-

tos	Industrializados	(IPI)	também	

aumentou	em	R$	2,1	bilhões	em	

função	da	recomposição	das	alí-

quotas	do	IPI	sobre	automóveis	e	

linha	branca,	assim	como	pela	ar-

recadação	do	IPI	sobre	importados.	

As	Contribuições	Sociais,	segunda	

grande	fonte	de	receita	da	União,	

representaram	R$	 171	bilhões,	

com	destaque	para	o	aumento	da	

arrecadação	do	PIS/Co�ins	em	R$	

4	bi	devido	à	alteração	da	base	de	

cálculo	sobre	a	importação.	3		Um	

item	de	destaque	na	arrecadação	

federal	diz	respeito	aos	dividendos,	

que	tiveram	um	acréscimo	de	R$	

2,8	bilhões.	Desse	total,	54%	foram	

pagos	pela	Petrobras	à	União,	mos-

trando	que	entre	as	estatais	essa	

é	 a	que	 mais	 contribuiu	 para	 o	

resultado	primário	do	primeiro	se-

mestre.	A	companhia	encontra-se	

também	na	maior	evidência	midiá-

tica	em	torno	do	uso	das	empresas	

estatais	como	instrumento	�iscal	e	

de	controle	da	in�lação.
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Tabela 1 – Resultado Primário do Governo Central - Jan/Jun 2013-Jan/Jun2014 – R$ Milhões

Discriminação jan-jun 2013 jan-jun 2024

1. RECEITA TOTAL 561.111,3 601.716,9

Receitas do Tesouro Nacional 419.830,5 444.870,2

Receita Bruta 428.003,1 450.995,7

Impostos 202.024,1 215.126,9

Contribuições  164.676,7 171.071,7

Demais 61.302,3 64.797,0

d/q Cessão Onerosa Exploração Petróleo 0,0 0,0

(-) Restituições -8.121,0 -6.119,2

(-) Incentivos Fiscais -51,6 -6,3

Receitas da Previdência Social 139.710,9 155.158,9

Receitas da Previdência Social - Urbano 136.784,7 151.874,8

Receitas da Previdência Social - Rural 2.926,2 3.284,0

Receitas do Banco Central 1.569,8 1.687,8

2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS 98.085,9 110.515,2

Transferências Constitucionais (IPI, IR e outras) 74.987,5 82.182,8

Lei Complementar 87/ Lei Complementar 115 975,0 2.762,5

Transferências da Cide - Combustíveis 57,3 116,1

Demais Transferências 22.066,0 25.453,8

3. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (1-2) 463.025,4 491.201,7

4. DESPESA TOTAL 428.469,6 473.963,7

Despesas do Tesouro Nacional 259.845,9 294.138,0

Pessoal e Encargos Sociais 96.317,7 102.455,1

Custeio e Capital 162.310,4 190.302,5

Despesa do FAT 17.333,8 18.998,5

Abono e Seguro Desemprego 17.095,5 18.806,3

Demais Despesas do FAT 238,3 192,3

Subsídios e Subvenções Econômicas 6.219,7 4.965,9

Operações Ofi ciais de Crédito e Reordenamento de Passivos 3.938,8 2.618,7

Despesas com Subvenções aos Fundos Regionais 2.281,0 2.347,2

Benefícios Assistenciais (LOAS e RMV) 16.832,6 18.451,3

Auxílio à CDE 0,0 4.101,8

Outras Despesas de Custeio e Capital 121.924,3 143.785,0

Outras Despesas de Custeio 88.757,5 103.422,5

Outras Despesas de Capital 33.166,8 40.362,4

Transferência do Tesouro ao Banco Central 1.217,8 1.380,4

Benefícios Previdenciários 166.740,8 178.323,5

Benefícios Previdenciários - Urbano 128.940,0 138.114,1

Benefícios Previdenciários - Rural 37.800,8 40.209,4

Despesas do Banco Central 1.883,0 1.502,2

5. FUNDO SOBERANO DO BRASIL - FSB 8/ 0,0 0,0

6. RESULTADO PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (3 - 4 + 5) 34.555,8 17.237,9

Tesouro Nacional  61.898,8 40.217,0

Previdência Social (RGPS) -27.029,9 -23.164,6

Previdência Social (RGPS) - Urbano 7.844,7 13.760,7

Previdência Social (RGPS) - Rural -34.874,6 -36.925,4

Banco Central -313,1 185,6

Fonte:	site	do	Tesouro	Nacional,	acesso	em	05/08/2014.
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1	 	Uma	importante	fonte	de	restrições	a	gastos	públicos	no	último	
período	de	governo	está	prevista	na	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal	
(LC	101/2000).

2	 	 Note-se	que	 as	modi�icações	do	recolhimento	 à	 Previdência	 para	
vários	segmentos	da	economia	sujeitos	a	novas	regras	de	contribuição	
não	devem	sobrecarregar	as	contas	da	Previdência	Social,	de	modo	
que	devem	ser	cobertas	pelo	Tesouro	(Lei	12.546/2011	e	Portaria	
RF/MF/INSS/MPS	N.	2/2013).

3	 	Lei	12.865/2012.
(*)	Economista	e	doutora	em	Economia	pelo	IPE-USP.	

(E-mail:	veramartins2702@gmail.com).
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Setor Externo:  O Pessimismo ao Redor

V��� M������ �� S���� (*)

Com	o	pessimismo	generalizado	

que	tem	se	abatido	sobre	a	eco-

nomia	brasileira,	destaca-se	o	de-

sempenho	sofrível	de	nosso	setor	

externo.	Mas,	como	tudo	em	econo-

mia,	este	aspecto	é		complexo	e	me-

rece	uma	análise	mais	detalhada.	O	

resultado	do	setor	externo	medido	

pelo	saldo	de	Transações	Corren-

tes	−	que	re�lete	as	transações	de	

bens	e	serviços	entre	residentes	e	

não	residentes	do	País	−	tem	apre-

sentado	uma	trajetória	declinante	

desde	 janeiro	 de	 2007,	período	

pré-crise	econômica	internacional,	

como	mostra	o	Grá�ico	1.

Entretanto,	a	Balança	Comercial	

tem	tido	um	resultado	positivo	na	

ampla	maioria	dos	meses	desse	

período,	salvo	em	alguns	meses	atí-

picos,	especialmente	em	janeiro	de	

2013	e	de	2014,	com	a	ocorrência	

de	algumas	operações	especiais.	O	

Grá�ico	2	ilustra	o	desempenho	das	

principais	contas	de	Transações	

Correntes	desde	2007.	É	evidente	

que,	apesar	das	oscilações	mensais,	

a	piora	sistemática	de	seu	resulta-

do	vem	do	crescimento	do	saldo	

negativo	de	Serviços	e	Rendas.	O	

Grá�ico	3	reforça	esta	análise	ao	

permitir	a	visualização	de	expor-

tações	e	importações	de	bens,	tam-

bém	desde	janeiro	de	2007:	depois	

de	um	período	inicial	de	alguma	

turbulência,	a	partir	de	meados	

de	2010	houve	certa	estabilida-

de	tanto	de	exportações	como	de	

importações	em	torno	de	US$	20	

bilhões.	Obviamente,	essa	é	uma	

leitura	possível	e	re�lete	diversi-

dade	de	impactos	sobre	as	contas	

de	 comércio	em	 termos	de	taxa	

de	câmbio,	condições	de	crédito,	

acordos	comerciais	e	performance	

dos	principais	parceiros	comer-

ciais.	Então,	se	a	famosa	invasão	

dos	importados	ocorreu,	também	é	

verdade	que	as	exportações		foram	

ampliadas,	de	modo	que	o	País	tem	

se	tornado	mais	aberto	ao	comér-

cio	exterior.	De	maneira	geral,	isso	

é	bené�ico	para	a	economia	como	

um	todo,	apesar	de	haver	segmen-

tos	produtivos	perdedores,	entre	

os	quais	vários	deles	industriais.	

No	entanto,	 o	mais	razoável	 do	

ponto	de	vista	da	política	econô-

mica	seria	a	adoção	de	ações	de	

ampliação	da	competitividade	sis-

têmica	da	economia	e	não	medidas	

para	seu	fechamento	ao	comércio	

exterior.	 Isso	inclui	um	conjunto	

de	medidas	de	natureza	microeco-

nômicas	para	melhorar	o	ambien-

te	de	negócios,	como	redução	da	

burocracia,	melhoramentos	na	in-

fraestrutura	�ísica	e	institucional,	

como	também	macroeconômicas,	o	

que	pode	incluir	mudanças	nos	re-

gimes	�iscal,	monetário	e	cambial.	

Ou	seja,	além	da	política	cambial,	

há	muitas	opções	de	melhorias	a	

serem	feitas.	

Se	por	um	lado	os	resultados	em	

Transações	Correntes	têm	se	de-

teriorado	em	função	das	contas	de	

Serviços	e	Rendas,	por	outro,	o	de-

sempenho	do	Balanço	de	Pagamen-

tos	como	um	todo	tem	sido	positivo	

na	maioria	dos	meses	em	análise	

devido	à	entrada	de	recursos	exter-

nos	pela	Conta	de	Capital	e	Finan-

ceira.	Normalmente,	mais	ênfase	é	

dada	ao	ingresso	de	Investimento	

Direto	Líquido,	e,	de	fato,	este	re-

presentou	em	média	85%	dos	re-

cursos	que	entraram	pela	Conta	de	

Capital	e	Financeira	entre	janeiro	de	

2007	e	junho	de	2014.	No	entanto,	

há	também	os	Investimentos	em	

Carteira	e	Demais	Investimentos,	e	

todos	eles	sofrem	muita	oscilação	

nos	montantes	mensais,	como	se	

vê	pelo	Grá�ico	4,	que	apresenta	a	

evolução	da	Conta	Financeira	desde	

2007.		Exceto	no	�inal	de	2008,	logo	

após	a	crise	internacional,	quando	o	

ingresso	de	recursos	�inanceiros	ex-

ternos	cai	profundamente,	o	que	se	
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vê	nos	momentos	posteriores	é	a	en-

trada	de	recursos,	mudando	apenas	

a	composição,	algumas	vezes	com	

predomínio	de	compras	de	ações	ou	

títulos	e	empréstimos.	Essas	infor-

mações	re�letem	a	boa	percepção	

dos	investidores	estrangeiros	sobre	

a	economia	brasileira	–	na	verdade,	

uma	visão	bem	mais	otimista	que	a	

dos	empresários	nacionais.	A	Tabela	

1	mostra	o	resultado	acumulado	do	

primeiro	semestre	de	2013	e	2014.	

Nesse	período,	as	Transações	Cor-

rentes	estão	relativamente	estáveis	

enquanto	a	Conta	Financeira	au-

mentou	seu	resultado	positivo	em	

US$	2	bilhões,	mas	com	mudança	na	

composição,	com	redução	do	Inves-

timento	Direto	de	US$	10	bilhões	

e	aumento	de	US$	15	bilhões	em	

Investimento	em	Carteira.		Houve	

uma	saída	de	US$	1,9	bilhões	em	

Outros	Investimentos.	

Note-se	também	que,	apesar	do	

nome	‘Investimento	Estrangeiro	

Direto’,	os	recursos	apurados	nesta	

conta	não	necessariamente	sig-

ni�icam	investimento	no	sentido	

macro,	de	ampliação	da	capacidade	

de	produção.	Podem	até	ter	essa	

destinação,	mas	podem	represen-

tar	também	apenas	a	compra	de	

ativos	já	existentes	ou	emprésti-

mos	intercompanhias,	que	even-

tualmente	poderão	ser	utilizados	

para	investimento	produtivo.	Por-

tanto,	muito	mais	do	que	investi-

mento,	esses	recursos	representam	

movimentações	�inanceiras,	muito	

sujeitos	às	volatilidades	dos	mer-

cados	�inanceiros	e	aos	diferenciais	

de	juros	e	câmbio.	E,	desta	forma,	

sensíveis	às	mudanças	da	política	

monetária	americana,	que	já	está	

se	alterando	lentamente,	de	ma-

neira	a	reduzir	parcela	da	rentabi-

lidade	das	aplicações	no	mercado	

brasileiro.

Como	resultado	�inal	desse	conjun-

to	de	fatores	que	afetam	as	contas	

externas,	nota-se	 que	o	modelo	

tem	funcionado	até	agora,	mas	está	

sujeito	às	mudanças	do	 cenário	

internacional,	especialmente	pela	

retomada	das	economias	desen-

volvidas,	o	que	poderá	implicar	

aumento	das	exportações	brasilei-

ras,	mas	também	redução	dos	in-

gressos	de	recursos	�inanceiros	ao	

Brasil.	Mas,	como	o	resultado	�inal	

do	Balanço	de	Pagamentos	(BP)	

é	a	síntese	de	inúmeros	fatores,	a	

única	coisa	certa	é	a	mudança.	Isso	

porque	se	há	países	saindo	de	cri-

ses,	há	também	o	problema	da	crise	

da	principal	parceira	de	comércio	

na	América	Latina,	a	Argentina.	E,	

paralelamente,	a	consolidação	dos	

BRICS	 pode	 permitir	 aumentos	

dos	�luxos	de	comércio	e	�inanças,	

especialmente	com	a	possibilida-

de	de	o	Brasil	passar	a	suprir	a	

demanda	de	produtos	pela	Rússia,	

em	decorrência	 de	sanções	im-

postas	por	alguns	de	seus	antigos	

parceiros	comerciais	pelo	con�lito	

na	Ucrânia.	O	Grá�ico	5	apresenta	

o	resultado	do		BP	desde	janeiro	de	

2007	e	o	impacto	da	crise	do	�inal	

de	2008.	Neste	período	houve	o	re-

torno	de	recursos	que	estavam	no	

Brasil	e	a	normalização	do	modelo.	

Além	disso,	houve	a	fase	�inal,	a	

partir	de	2013,	quando	passaram	

a	ocorrer	resultados	de	BP	negati-

vos.	Estes	resultados	não	chegam	

a	ser	graves	já	que	há	as	reservas
1
	

que	podem	dar	conta	de	eventuais	

problemas.	No	entanto,	tal	situa-

ção	começa	a	preocupar	e	adiciona	

mais	um	elemento	na	atual	onda	de	

pessimismo	nacional.	Apesar	disso,	

o	resultado	semestral	do	BP	foi	po-

sitivo	e	superior	ao	do	ano	de	2013,	

com	aumento	de	US$	6	bilhões	nas	

reservas.				
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Gráfi co 1 – Transações Correntes  - US$ Milhões 

	 		 														Fonte:	Bacen	-		Jan	2007	-	Jun	2014.

Gráfi co 2 – Principais Componentes das Transações Correntes – US$ Milhões - Jan 2007 - Jun 2014  

	 																												Fonte:	Bacen.	
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Gráfi co 3 – Exportações e Importações de Bens - US$ Milhões -  Jan 2007 - Jun 2014  

	 																																						Fonte:	Bacen.	

 Gráfi co 4 – Conta Financeira - US$ Milhões - Jan 2007 - Jun 2014  

	 		 															Fonte:	Bacen.	
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Gráfi co 5 – Resultado do Balanço de Pagamentos - US$ Milhões - Jan 2007- Jun 2014

	 		 														Fonte:	Bacen.	

Tabela 1 - Balanço de Pagamentos - US$ Milhões

 jan/jun 2013 jan/jun 2014

TRANSAÇÕES CORRENTES -43.228 -43.312

Balança comercial (FOB) -3.073 -2.490

Exportação de bens 114.424 110.531

Importação de bens -117.497 -113.021

Serviços e Rendas -41.697 -41.529

CONTA CAPITAL E FINANCEIRA 50.839 52.717

Conta Capital 655 334

Conta Financeira 50.183 52.383

Investimento Direto 37.202 26.670

Investimento em Carteira 12.410 27.354

Derivativos (líquido) 119 302

Outros Investimentos 453 -1.943

ERROS E OMISSÕES -1.334 2.620

RESULTADO DO BALANÇO 6.277 12.024

HAVERES DA AUTORIDADE MONETÁRIA (-=aumento) -6.277 -12.024

	 Fonte:	Site	do	Banco	Central	do	Brasil,	acesso	em	11/08/2014.
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1	 	Em	julho,	as	reservas	em	divisas	conversíveis	eram	de	US$	377	bi-
lhões.

(*)	Economista	e	doutora	em	Economia	pelo	IPE-USP.	

(E-mail:	veramartins2702@gmail.com).
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As Greves Recentes nos Transportes Coletivos Urbanos: Um 
Modelo “Perde-Perde” de Relações de Trabalho

W����� A�������� C���� �� A����� (*)

Durante	 muitos	 anos,	quando	 a	

negociação	coletiva	 no	setor	de	

transportes	coletivos	urbanos	das	

grandes	cidades	brasileiras	resul-

tava	em	greve	e	reajustes	salariais,	

disparava	quase	automaticamente	

o	aumento	das	tarifas	por	parte	

das	empresas.	Naqueles	tempos	

de	indexação	e	in�lação	elevada,	a	

correia	de	transmissão	do	reajuste	

salarial	em	direção	à	tarifa	funcio-

nava	de	maneira	natural.	A	pressão	

das	greves	era	exercida	sobre	as	

empresas,	que	então	repassavam	

a	questão	ao	poder	público.	Em	se-

guida,	o	aumento	do	preço	das	pas-

sagens	era	autorizado	e	então	se	

incorporava	ao	cálculo	da	in�lação.	

Atualmente,	o	ambiente	econômico	

é	menos	tolerante	à	indexação	au-

tomática	de	preços	e	tarifas	públi-

cas.	Além	disso,	especialmente	no	

setor	de	transportes	públicos,	há	

o	fato	novo	do	surgimento	do	pas-

sageiro,	ou	de	grupos	que	o	repre-

sentam	como	atores	importantes	

na	de�inição	das	tarifas.	Com	isso,	

o	recurso	à	correia	de	transmissão	

do	reajuste	salarial	em	direção	à	

tarifa	torna-se	ainda	mais	di�ícil.	

Do	ponto	de	vista	da	negociação	

coletiva	do	setor,	evidencia-se	um	

contexto	institucional	bem	mais	

complexo	para	esta	dimensão	das	

relações	de	trabalho.	

O	objetivo	deste	artigo	é	 levan-

tar	elementos	para	uma	discus-

são	sobre	as	greves	 deste	setor	

−	o	de	transporte	coletivo	urba-

no	−	dando	maior	foco	aos	fatos	

relacionados	às	organizações	dos	

trabalhadores.	 	 Sem	 pretensão	

de	esgotar	 o	 assunto,	nos	 itens	

seguintes,	a	intenção	é	analisar	o	

contexto	dos	con�litos	trabalhistas	

mais	recentes,	as	características	

dos	processos	de	encaminhamento	

de	solução	dos	mesmos	e	levantar	

pontos	para	re�lexão	sobre	o	futu-

ro	das	negociações	coletivas	neste	

setor.

1 Introdução

Estudos	a	respeito	das	greves	no	

Brasil	demonstram	que	elas	se	con-

solidaram	como	parte	do	cenário	

trabalhista	brasileiro.	Dentro	de	

uma	perspectiva	de	tempo	mais	

ampla,	Noronha	(2009)	identi�ica	

dois	grandes	ciclos	grevistas	no	

Brasil	entre	o	�inal	da	década	de	

1970	e	meados	da	década	de	2000.	
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Tabela 1

Anos Greves

Setor Público Setor Privado Total

Nº % Nº % Nº %

2004 188 62,3 114 37,7 302 100

2005 164 54,8 135 45,2 299 100

2006 169 52,8 151 47,2 320 100

2007 167 52,8 149 47,2 316 100

2008 187 45,5 224 54,5 411 100

2009 252 48,6 266 51,4 518 100

2010 240 57,7 176 42,3 416 100

2011 327 59,0 227 41,0 511 100

2012 409 47,0 461 53,0 870 100

Fonte	(SAG,	DIEESE).	Elaboração	do	autor.

O	primeiro	ciclo	de	greves	teria	se	

iniciado	juntamente	com	o	ressur-

gimento	dos	sindicatos	como	ato-

res	sociais	importantes	na	segunda	

metade	dos	anos	1970.	O	registro	

das	greves	teria	sido	crescente	e	

acompanhou	 a	 transição	 brasi-

leira	do	regime	autoritário	para	

a	consolidação	democrática	até	

1998.	O	segundo	ciclo	começa	em	

1998	e	vai	até	meados	de	2000	e	

é	marcado	pelo	que	Noronha	qua-

li�ica	como	o	de	normalização	das	

greves,	ou	seja,	algo	do	cotidiano	

das	relações	de	trabalho.	Dentro	

do	primeiro	ciclo	estão	períodos	

economicamente	críticos	como	a	

crise	da	dívida	externa	no	início	

dos	anos	1980,	os	pacotes	econô-

micos	anti-in�lacionários	de	1986,	

1987,	1989,	1990	e	o	início	da	esta-

bilização	a	partir	do	Plano	Real,	em	

1994.		No	segundo	período,	houve	

a	crise	cambial	de	1998/1999,	além	

do	baixo	crescimento	econômico	

entre	os	anos	de	2001	e	2003.	Para	

Noronha,	esta	periodização	re�lete	

as	etapas	do	amadurecimento	da	

sociedade	brasileira	no	tratamento	

dos	con�litos	sociais	e	não	se	pren-

de	exatamente	aos	fatos	econômi-

cos	experimentados	pelo	País.	

Boito,	Galvão	e	Marcelino	(2009)	

também	observam	algumas	per-

manências	na	ocorrência	de	greves	

no	Brasil	dos	anos	2000.	Na	pri-

meira	delas,	os	registros	de	gre-

ves	seguiram	mais	frequentes	nos	

setores	sindicais	que	tradicional-

mente	já	realizavam	mais	greves	

em	comparação	a	outras	categorias	

desde	os	anos	1980.	Entre	estas	

categorias	incluem-se	metalúrgi-

cos	no	Estado	de	São	Paulo,	outras	

categorias	da	indústria	em	geral,	

bancários	e	funcionários	públicos.	

Além	disso,	já	na	metade	da	década	

de	2000,	é	na	indústria	e,	secunda-

riamente,	nos	serviços	que	ocor-

rem	as	greves	mais	expressivas.	

Os	dados	do	Departamento	Inter-

sindical	de	Estatística	e	Estudos	

Socioeconômicos	(DIEESE)	para	as	

greves	brasileiras	mostram	ainda	

que,	com	alguma	oscilação	ao	longo	

dos	anos,	o	volume	de	greves	tem	

sido	crescente	de	2004	em	diante.	

Nota-se	ainda	que,	na	maior	parte	

dos	anos,	as	greves	do	setor	públi-

co	(serviço	público	e	empresas	es-

tatais)	têm	sido	as	mais	frequentes.	
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Ainda	não	 há	um	levantamento	

conclusivo,	mas	os	dados	preli-

minares	do	DIEESE	sinalizam	um	

for te	 crescimento	 da	atividade	

grevista	em	2013	e	2014.	Adicio-

nalmente,	é	possível	 indicar	um	

crescente	número	de	greves	em	

setores	situados	mais	próximos	da	

base	do	mercado	de	trabalho,	como	

motoristas	 de	 ônibus	 urbanos,	

construção	civil	e	limpeza	urbana.	

As	greves	nestes	setores	têm	algu-

mas	características	relativamente	

comuns.	Várias	delas	são	selva-

gens,	ou	seja,	sem	organização	ou	

controle	do	sindicato	da	categoria.	

Em	vários	casos,	as	greves	são	de-

cididas	e	realizadas	em	oposição,	

ou	mesmo	à	revelia	das	decisões	

das	 diretorias	 sindicais.	 Outro	

aspecto	comum	destas	greves	é	

a	grande	di�iculdade	com	que	a	

busca	pela	solução	destes	con�litos	

é	tentada	no	âmbito	institucional.	

Desta	forma,	em	contraponto	às	

tendências	identi�icadas	por	Boito,	

Galvão	e	Marcelino	(2009)	e	Noro-

nha	(2009)	para	os	primeiros	anos	

2000,	é	possível	a�irmar	que	houve	

expansão	da	atividade	grevista	em	

setores	nos	quais	elas	antes	não	

eram	tão	comuns.	Além	disso,	as	

greves	nestes	setores,	dados	seus	

efeitos	sobre	a	população	e	a	di�i-

culdade	de	encaminhamento	em	

termos	de	solução,	ainda	não	pas-

saram	pela	chamada	normalização	

nos	termos	de	Noronha.	

Nos	anos	mais	recentes	e	princi-

palmente	em	2014,	as	greves	neste	

setor	adquiriram	visibilidade	e	ten-

são	por	ocorrerem	às	vésperas	do	

início	da	Copa	de	Mundo,	como	em	

São	Paulo	no	caso	dos	motoristas	

de	ônibus	e	dos	trabalhadores	do	

Metrô,	e	em	outras	capitais.	Além	

disso,	e	mais	importante,	estas	gre-

ves	afetam	o	cotidiano	de	milhões	

de	pessoas	nas	grandes	 regiões	

metropolitanas	do	País.

2 Uma Rápida Observação Con-
ceitual e Metodológica Sobre 
as Greves

Antes	 da	 análise	propriamente	

dita,	cabe	uma	ressalva	metodoló-

gica.	Como	fenômeno	social	e	eco-

nômico,	as	greves	têm	uma	rápida	

visualização	no	imaginário	das	

pessoas,	sendo	fácil	a	constatação	

de	sua	presença	ou	mesmo	de	seus	

efeitos.	Entretanto,	dentro	da	área	

dos	estudos	trabalhistas,	o	regis-

tro,	caracterização	e	análise	das	

greves	incluem-se	entre	as	tarefas	

de	maior	di�iculdade	metodológica	

(SILVER,	2005).	Tais	di�iculdades	

se	revelam	em	aspectos	conceitu-

ais	a	respeito	da	delimitação	das	

greves	em	seu	porte,	motivação,	

duração,	consequências	e,	na	con-

�luência	destes	pontos,	também	na	

captação	da	informação	sobre	as	

greves.	

A	captação	das	informações	das	

greves	pode	ser	feita	tanto	pela	

via	da	imprensa	quanto	na	alimen-

tação	direta	pelos	envolvidos.	Em	

qualquer	das	situações,	as	greves	

são	um	fenômeno	complexo	o	su�i-

ciente	para	que,	além	da	rotineira	

imprecisão	das	informações,	surja	

ainda	a	dúvida	quanto	à	objetivida-

de	e/ou	�idedignidade	do	conteúdo	

informado.

De	qualquer	maneira,	para	a	OIT	–	

Organização	Internacional	do	Tra-

balho,	a	greve	é	uma	paralisação	

temporária	do	trabalho	realizada	

por	um	ou	mais	grupos	de	traba-

lhadores	com	o	objetivo	de	refor-

çar	suas	reivindicações.
1
	A	partir	

deste	conceito,	encontram-se	os	

elementos	básicos	das	greves:	uma	

ação	coletiva	voltada	ao	con�lito,	

objetivos	prede�inidos,	porém,	com	

desdobramentos	 imprevisíveis	

(CATTANI,	1997).	

Neste	artigo,	a	delimitação	das	ca-

racterísticas	das	greves	vai	se	res-

tringir	a	poucos	aspectos	(número	

aproximado	de	envolvidos,	reivin-

dicação	principal,	posicionamento	

da	categoria	em	relação	à	direção	

sindical,	resultados	e	posição	da	

Justiça	do	Trabalho).	

De	outra	parte,	para	viabilizar	a	

análise	das	greves	em	seu	sentido	

mais	geral,	recorremos	aos	concei-

tos	de	contexto,	estrutura	(quem	

negocia	ou	con�lita	com	quem),	

processo	(como	a	greve	e	sua	tenta-

tiva	de	solução	foram	encaminha-

das)	e	conteúdo	(razões	da	greve).	

Tais	conceitos	encontram	funda-

mentação	no	 enfoque	 sistêmico	

das	relações	de	trabalho	(DUNLOP,	

1972	e	HORN;	COTANDA;	PICHLER,	

2011).
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3 Uma Análise de Greves Recen-
tes nos Transportes Coletivos 
Urbanos

Neste	trecho	serão	abordados	o	

contexto	das	greves,	a	estrutura	e	

processo	das	negociações	coletivas	

e	greves	do	setor.	Para	tanto,	serão	

apresentados	informações	e	dados	

de	algumas	greves	 importantes	

desde	2010.

3 . 1  O  C o nt e x t o  da s  N e g o ci a -
ções do Setor de Transpor-
tes Coletivos Urbanos − Al-
gumas Observações

Uma	análise	aprofundada	do	trans-

porte	coletivo	urbano	no	Brasil	não	

caberia	neste	trabalho.	Entretanto,	

de	forma	geral,	é	possível	a�irmar	

que	os	problemas	e	soluções	do	

transporte	coletivo	no	Brasil	estão	

entranhados	à	própria	evolução	da	

questão	urbana	em	seus	diversos	

desdobramentos,	como	ocupação	

de	territórios,	mobilidade	urbana,	

segurança	pública	etc.	Neste	senti-

do,	as	transformações	pelas	quais	

as	cidades	brasileiras	passaram	

nas	últimas	décadas	geraram	con-

dições	dentro	das	quais,	com	raras	

exceções	o	que	se	nota	é	a	di�icul-

dade	geral	na	mobilidade	urbana	

e,	dentro	dela,	a	baixa	qualidade	

do	transporte	coletivo	(VASCON-

CELLOS;	 CARVALHO;	PEREIR A,	

2011).	O	crescimento	econômico	

recente	e	a	persistente	opção	pelo	

transporte	individual	na	sociedade	

brasileira	tornaram	o	tráfego	ainda	

mais	intenso	nos	grandes	aglome-

rados	urbanos.	

No	âmbito	empresarial,	o	relato	é	

de	di�iculdades	na	constituição	de	

frotas	com	veículos	mais	novos	e	

de	pressão	do	poder	público	com	

multas	e	mesmo	descredenciamen-

tos	de	empresas	por	descumpri-

mento	dos	contratos	de	licitação.	A	

demora	na	construção	e	extensão	

de	linhas	de	metrô	e	na	disponibi-

lização	de	outras	opções	de	trans-

porte	de	massa	de	qualidade	são	

também	dados	do	problema.

Dentro	de	um	foco	mais	estreito,	é	

neste	cenário	que	está	o	ambien-

te	 de	 trabalho	 dos	 condutores.	

Os	ônibus	estão	lotados,	andam	

lentamente	por	ruas	com	piso	de	

rolamento	em	condições	ruins	nas	

quais	a	disputa	por	espaço	com	

vans,	táxis,	motoboys,	além	dos	

automóveis	particulares	é	renhida.	

Em	 fenômeno	 mais	 recente,	 os	

ônibus	urbanos	passaram	também	

a	ser	objeto	de	demonstração	de	

descontentamento	ou	mesmo	de	

força	de	setores	não	claramente	

mapeados	da	sociedade,	com	incên-

dios	ou	depredações	nas	garagens	

ou	mesmo	nas	ruas.	Deste	ponto	

de	vista,	o	setor	está	em	conexão	

com	a	própria	questão	da	segu-

rança	pública.	Desta	forma,	parece	

claro	que	os	trabalhadores	do	setor	

estão	quase	sempre	expostos	 a	

toda	tensão	que	tem	caracterizado	

a	vida	das	cidades	brasileiras.	

Os	protestos	que	se	espalharam	

por	todo	o	País	em	junho	de	2013	

e	suas	consequências	também	se	

integraram	a	este	quadro.	As	ma-

nifestações	de	rua,	pelo	seu	porte,	

intensidade	e	outras	característi-

cas,	podem	ser	incluídas	na	grande	

onda	de	mobilizações	sociais	expe-

rimentadas	recentemente	nos	mais	

diversos	países	do	mundo	(CAS-

TELLS,	2013).	Um	dado	inconteste,	

porém,	 é	 que	 o	 seu	 estopim	 na	

cidade	de	São	Paulo	foi	exatamente	

o	anúncio	da	elevação	do	preço	da	

passagem.	

Com	estas	manifestações,	o	sur-

gimento	do	passageiro	como	per-

sonagem	 importante	na	 de�ini-

ção	do	preço	da	passagem	foi	uma	

novidade	ainda	não	digerida	no	

âmbito	institucional.	Grupos	polí-

ticos	pouco	conhecidos	da	opinião	

pública	(ALONSO,	2013;	CASTELLS,	

2013),	mas	com	forte	sentido	de	

objetivo	tornaram-se	interlocu-

tores	na	questão	do	transporte	

reivindicando	contenção	tarifária	

e	melhoria	na	qualidade	do	serviço.	

Ou	seja,	dois	objetivos	aparente-

mente	inconciliáveis,	cujo	atendi-

mento	só	pode	ser	viabilizado	a	

partir	de	decisões	resultantes	de	

muita	negociação	no	âmbito	das	

políticas	públicas.	

A	de�inição	da	tarifa	pelo	poder	

público	é	dependente	do	orçamen-

to	municipal	ou	estadual,	já	que	é	

comum	a	concessão	de	subsídios	

para	barateamento	das	passagens.	

A	viabilização	de	subsídios	sempre	

foi	objeto	de	cálculos	complexos,	

mas	que	agora	tornaram-se	alvo	da	

exigência	de	maior	transparência.	

Qualquer	elevação	de	custo	para	as	

empresas	passou	a	ter	seu	repasse	
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para	as	planilhas	de	custos	das	em-

presas	concessionárias	observado	

com	maior	atenção	pelos	atores	

sociais.	Em	poucas	palavras,	as	ta-

rifas	de	transporte	coletivo	urbano	

tornaram-se	 um	 assunto	 ainda	

mais	acentuadamente	público,	e	

por	isto,	político.	

No	 caso	 das	 manifest ações	 de	

junho	de	2013,	a	negociação	em	

torno	das	tarifas	envolveu	simul-

taneamente	o	Executivo	Federal	

−	preocupado	com	impactos	in�la-

cionários	da	elevação	da	tarifa	−,	

o	Estadual	e	o	Municipal	-	preo-

cupados	em	compatibilizar	custos	

crescentes	de	manutenção	e	inves-

timentos	nos	sistemas	de	transpor-

te	metropolitanos.	Evidentemente,	

a	de�inição	dos	salários	do	setor	e	

de	seus	reajustes	está	imbricada	a	

este	cenário.

Outro	elemento	importante	a	ser	

considerado	é	o	comportamento	

do	próprio	mercado	de	trabalho.	

Os	fenômenos	mais	visíveis	como	

queda	expressiva	da	taxa	de	de-

semprego	e	elevação	do	rendimen-

to	do	trabalho	especialmente	entre	

os	salários	mais	baixos	incluem	a	

categoria	entre	as	quais	as	reivin-

dicações	por	elevação	tornam-se	

mais	fortes.	A	expressiva	elevação	

real	do	salário	 mínimo	−	111%	

nos	últimos	16	anos	–	(MENEZES,	

2014)	certamente	vem	exercendo	

também	o	papel	de	referência	das	

categorias	da	base	do	mercado	de	

trabalho	para	a	reivindicação	de	

seus	pisos.	No	setor	de	transportes,	

o	piso	médio	dos	trabalhadores	dos	

transportes	não	é	uma	exceção	(R$	

900,01	em	2013).(DIEESE,	2014).	

Em	poucas	palavras,	há	um	am-

biente	favorável	à	mobilização	dos	

trabalhadores	tanto	no	sentido	

mais	geral	do	mercado	de	trabalho	

em	termos	de	elevação	da	remune-

ração	quanto	no	que	se	refere	às	

di�íceis	condições	de	trabalho	da	

categoria	dos	motoristas	de	ônibus	

urbanos.

3.2  Uma Análise Destas Greves

As	categorias	de	trabalhadores	

relacionadas	aos	transportes	ur-

banos	coletivos	no	Brasil	têm,	em	

grande	número,	sua	data-base	no	

mês	de	maio	de	cada	ano.	A	cada	

ano,	as	negociações	estendem-se	

entre	os	meses	de	abril	e	 junho	

e	resultam	nos	acordos	coletivos	

que	regulam	a	contratação	do	tra-

balho	neste	setor.	Normalmente,	

de	um	lado	da	mesa	encontra-se	o	

sindicato	local	de	trabalhadores	e	

do	outro	o	sindicato	patronal	das	

empresas	de	ônibus.	Eventualmen-

te,	o	poder	executivo	–	a	prefeitura	

–	é	também	chamado	a	interferir	

no	andamento	das	rodadas,	sendo	

também	frequente	a	presença	da	

instância	local	(superintendência	

regional)	do	Ministério	do	Traba-

lho	e	Emprego.

No	quadro	a	seguir,	encontram-se	

informações	relativas	a	dez	greves	

de	ônibus	em	capitais	ou	grandes	

cidades	brasileiras.	Um	dado	que	

chama	a	atenção	inicialmente	é	

que	a	maior	parte	das	greves	se	

originou	em	questões	salariais	ou	

vinculadas	a	itens	da	remuneração.	

Tais	greves	mostram-se	na	classi-

�icação	do	DIEESE	como	proposi-

tivas.	Nisto	o	setor	se	assemelha	

ao	conjunto	das	categorias	que	re-

alizaram	greves	nos	últimos	anos	

(DIEESE,	2014).

Outro	aspecto	importante	é	que	as	

greves	neste	setor	normalmente	

são	de	curta	duração,	restringindo-

-se	a	um	ou	dois	dias	de	parali-

sação	e	raramente	extrapolando	

este	período.	Tais	dados	também	

se	alinham	ao	observado	para	o	

conjunto	das	categorias,	posto	que	

em	torno	de	60%	das	greves	dura	

entre	um	e	cinco	dias	(SAG	–	DIEE-

SE).		Entretanto,	no	caso	especí�ico	

dos	transportes	coletivos	urbanos,	

as	greves	 têm	maior	 exposição	

pública	devido	a	seus	impactos	no	

cotidiano	das	cidades;	isto	é	um	

elemento	 crítico	 para	torná-las	

fenômenos	simultaneamente	mais	

curtos	e	tensos	comparativamente	

ao	que	ocorre	em	outras	catego-

rias.
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Quadro 1 – Greves Selecionadas – Transportes Coletivos Urbanos no Brasil – Alguns Dados

Sindicato de Transporte Coletivo 
Urbano

Período/
participantes

Principais Reivindicações/
Resultado

Características

Transp. Coletivo Urbano – Rio 
de Janeiro

12/4/10
3200

Reajuste salarial, vale- alimentação, horas 
extras.
Reivindicações rejeitadas.
Justiça decreta greve como abusiva.

Greve chamada por grupo de oposição

Transp. Rodoviários – Rio de 
Janeiro

20/5/10
400

Vale-refeição.
Sem informação sobre resultado

Grevistas fazem piquete na garagem 
e expulsam dirigentes do sindicato da 
categoria

Transp. Coletivo Urbano – 
Goiânia

26/4/10
nc

Justiça decreta greve como abusiva
Sindicato não reconhecido pelo Sindicato 
ofi cial e também não reconhecido pelo 
Sindicato patronal. 

Transp. Coletivo Urbano – 
Campinas/SP

13/12/11
588

Horas extras.
Reivindicações atendidas

Grupo de trabalhadores articulam-se 
independentemente do Sindicato ofi cial e 
realiza greve. Tentativas de mediação do 
Ministério Público e Polícia Militar

Transp. Coletivo Urbano - Recife
03/07/12

Nc

Reajuste salarial
Justiça decreta greve abusiva.
Atendimento parcial das reivindicações.

Trabalhadores em discordância com 
Sindicato ofi cial (que optou por acatar 
proposta salarial patronal) defl agram greve.

Transp. Coletivo Urbano – Bauru 
-SP

21 a 27/6/13
180

Reajuste salarial, vale- alimentação, jornada.
Reivindicações parcialmente atendidas.

Trabalhadores em discordância com 
Sindicato ofi cial (que optou por acatar 
proposta salarial patronal) defl agram greve.
Reuniões com vereadores, prefeito, 
Ministério Público e empresa de transporte.

Transp. Coletivo Urbano – 
Empresa VB Tranp. E Turismo 
Campinas

08 e 09/08/13
550

Assistência médica.
Reivindicações parcialmente atendidas

Sindicato negocia com a empresa. Chega-
se a um acordo para o fi m da greve. 
Grupo de trabalhadores não aceita acordo 
assinado pelo sindicato e é ameaçado de 
demissão.

Transp. Coletivo Urbano - Mogi 
das Cruzes

5 e 06/3/13
200

Reajuste salarial e manutenção de condições 
vigentes.
Justiça declara greve abusiva.
Reivindicações rejeitadas.

Greve se estende às diversas empresas. 
Sindicato declara que não apoia a greve. Há 
reuniões entre comissão de trabalhadores 
e o Sindicato (que não se reúne com 
empresas).

Transp. Coletivo Urbano – SP 
(1)

20 a 22/05/14
nc

Reajuste salarial
Justiça declara greve abusiva e estipula multa 
aos sindicatos (trabalhadores e patronal).
Reivindicações rejeitadas

Grupo dissidente de trabalhadores não 
aceita acordo assinado pela diretoria do 
sindicato. Sindicato não apoia a greve. 
Superintendente Regional do Trabalho do 
MTE atua como mediador.

Transp. Coletivo Urbano – RJ (1)
08/05/14

300
Reajuste salarial.
Reivindicações rejeitadas

Grupo de trabalhadores não aceita acordo 
assinado pelo sindicato e paralisa o trabalho 

Fonte:	SAG	–	DIEESE.		(1)	http://g1.globo.com.	

Quanto	à	maior	tensão	nas	greves	deste	setor,	um	

elemento	adicional	pode	ser	encontrado	na	estrutura	

das	negociações	em	torno	das	greves.	A	estrutura	das	

negociações	diz	respeito	à	identi�icação	dos	atores	

que	representam	as	partes.	Da	mesma	forma,	em	uma	

greve,	quando	há	intenção	de	encaminhar	a	sua	solu-

ção,	é	fundamental	veri�icar	quem	está	exercendo	a	

representação	das	partes.	

A	observação	do	Quadro	1	revela	que	entre	as	greves	

descritas	há	uma	situação	que	se	repete:	a	greve	ou	

seus	desdobramentos	acontecem	praticamente	à	re-
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Quadro 2 – Greve dos Condutores na Cidade de São Paulo (Maio/2014)

Data Principais fatos do processo da greve

19/5

20/5

21/5

25/5

Fatos adicionais

Assembleia realizada na sede do Sindicato aprova acordo com propostas da empresa

Motoristas dissidentes discordam da forma de convocação da greve e questionam acordo assinado. Paralisação inicia-se no centro da capital

O superintendente regional do Trabalho, Luiz Antônio Medeiros, atua como intermediador entre dissidentes e empresários para encerrar a 

greve. Sindicato patronal recusa negociar com dissidentes. Dissidentes e sindicalistas negociam entre si e concordam em pedir intermediação 

do prefeito de São Paulo junto aos empresários. A greve é encerrada.

Prefeito aguarda decisão da Justiça do Trabalho sobre a greve.

O acordo entre sindicalistas e grevistas foi fechado por volta das 18h20. Pouco tempo depois, às 18h40, o prefeito Fernando Haddad 

concedia entrevista na sede da Prefeitura. Ele não foi questionado sobre a reunião, mas o secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, 

afi rmou que não havia previsão de o encontro acontecer.

Em nota, a prefeitura afi rmou que não foi notifi cada da reunião e que a agenda estava fechada. Na quinta, Haddad disse que aguardava a 

decisão da Justiça sobre a validade da greve.

Justiça do Trabalho defi ne a greve como abusiva e multa o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato das Empresas (R$ 100 mil cada).

Durante as primeiras horas da greve, diante da paralisação crescente dos ônibus, a não identifi cação de interlocutores da greve levou 

o superintendente regional do trabalho até as garagens das empresas mais afetadas pelo movimento. A identifi cação da liderança do 

movimento ocorreu apenas ao longo dos dias seguintes ao início do movimento.

Elaboração	do	autor.	Fonte:	http//g1.globo.com.

velia	das	decisões	das	diretorias	dos	sindicatos.	Em	

algumas	situações,	a	greve	ocorre	por	iniciativa	de	

trabalhadores	que	chegam	mesmo	a	rechaçar	a	apro-

ximação	e	mediação	do	sindicato.	Em	outras	situações,	

a	greve	é	chamada	por	trabalhadores	que	�icaram	des-

contentes	com	os	termos	do	acordo	assinado	pela	dire-

toria	com	o	lado	patronal.		Nestes	casos	apresentados,	

seja	por	força	de	grupos	da	categoria,	de	oposição,	ou	

mesmo	de	dissidências	das	direções,	a	ocorrência	das	

greves	aponta	que	a	representatividade	das	direções	

está	em	xeque.	

Os	desdobramentos	dos	processos	de	greve	que	têm	

seu	início	em	situações	como	estas	são	todos	na	di-

reção	de	tornar	mais	di�ícil	sua	solução.	O	primeiro	

ponto	é	a	di�iculdade	de	identi�icação	do(s)	líder(es)	

do	movimento	e	daí	até	a	identi�icação	também	do	

interlocutor	necessário	à	negociação	do	�im	da	greve.	

Da	di�iculdade	de	identi�icação	dos	interlocutores,	

decorre	também	a	di�iculdade	de	de�inição	mais	clara	

das	reivindicações	que	motivam	a	greve.	Em	outro	

momento,	ainda	que	se	saiba	quem	é	a	liderança	e	a	

pauta	de	reivindicação	dos	trabalhadores	associada	

aos	motivos	da	greve,	a	própria	organização	das	reuni-

ões	de	negociação	para	saída	do	con�lito	torna-se	algo	

inde�inido.

A	greve	de	condutores	que	ocorreu	na	cidade	de	São	

Paulo	em	�ins	de	maio	passado	é	um	exemplo	claro	

deste	conjunto	de	di�iculdades.	

Do	exposto	no	Quadro	2,	percebe-se	uma	estrutura	de	

negociação	em	que,	além	dos	interlocutores	habitu-

ais	–	sindicato	de	trabalhadores	e	sindicato	patronal	

–	estão	também	trabalhadores	dissidentes,	a	Prefei-

tura,	O	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego	(na	�igura	

do	seu	superintendente)	e	a	Justiça	do	Trabalho.	Com	

esta	multiplicidade	de	atores	envolvidos	e	com	pouca	

clareza	de	reivindicações	e	motivo,	torna-se	natural	a	

grande	di�iculdade	de	encaminhamento	de	soluções	
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consistentes	para	as	greves	e	suas	

decorrentes	negociações.

Em	termos	de	resultados,	os	movi-

mentos	analisados	invariavelmen-

te	desenham-se	como	um	modelo	

“perde-perde”	em	que	o	desgaste	

de	todas	as	partes	se	acumula	en-

quanto	a	greve	não	encontra	sua	

solução.	Os	trabalhadores	perdem,	

pois	não	se	sentem	representados	

nas	decisões	das	direções	sindicais	

ou	ingressam	nas	greves	sem	res-

paldo	destas.	Perdem	as	empresas	

por	conta	do	faturamento	perdido	

e	eventuais	prejuízos	 materiais	

trazidos	por	ônibus	depredados	

pela	categoria	ou	por	parcelas	mais	

extremadas	da	população.	Perde	o	

poder	executivo	municipal	e	esta-

dual	por	ser	o	endereço	de	recebi-

mento	das	queixas	da	população	

pela	interrupção	da	oferta	de	um	

serviço	essencial	e,	fundamental-

mente,	perde	a	população	por	ra-

zões	óbvias.

Neste	ponto,	é	importante	retomar	

o	contexto	dentro	do	qual	as	greves	

deste	setor	ocorrem.	Não	é	di�ícil	

para	a	população	perceber	as	atri-

buladas	condições	do	ambiente	de	

trabalho	dos	motoristas	e	cobrado-

res	de	ônibus.	Por	extensão,	o	apoio	

da	população	a	estes	trabalhadores	

e	suas	reivindicações	também	não	

seria	improvável.	Ocorre	que,	na	

verdade,	há	uma	desconexão	dos	

sindicatos	do	setor	com	a	leitura	

do	humor	da	população.	Desta	ma-

neira,	uma	condição	indispensável	

para	o	sucesso	de	greves	em	um	

serviço	público	como	o	dos	ônibus	

deveria	ser	exatamente	o	apoio	da	

opinião	pública.

Parece	claro	que	a	representação	

sindical	formal	dos	trabalhadores	

do	setor	está	pressionada	tanto	

pela	sua	conjuntura	como	pelo	seu	

contexto.	Além	disso,	estas	dire-

ções	não	dão	sinais	sobre	como	

lidar	com	a	nova	e	complexa	situa-

ção	institucional.	Mesmo	no	âmbito	

mais	restrito	do	meio	sindical,	a	

percepção	é	que	os	sindicatos	des-

tas	categorias	estão	relativamente	

afastados	 dos	 grupos	 polít icos	

mais	organizados	que	se	encon-

tram	nas	centrais	sindicais.	O	his-

tórico	de	disputas	eleitorais	nos	

sindicatos	do	setor	com	recurso	à	

violência	é	um	sinal	disso.

De	outra	parte,	o	próprio	poder	pú-

blico	demonstra	falta	de	agilidade	

ou	mesmo	discernimento	em	lidar	

com	as	greves	do	setor.	Em	últi-

ma	instância,	como	em	São	Paulo,	

aguarda-se	o	posicionamento	da	

Justiça	do	Trabalho.	Esta,	por	sua	

vez,	invariavelmente	emitirá	uma	

sentença	com	caráter	disuasório	

ou	mesmo	punitivo.	Neste	caso,	

são	impostas	multas	severas	aos	

sindicatos	cujos	trabalhadores	rea-

lizaram	a	greve.	O	Quadro	1	possui	

muitos	exemplos	neste	sentido.		

Não	é	possível	a�irmar	que	o	que	

consta	no	Quadro	1	seja	direta-

mente	representativo	da	situação	

da	negociação	coletiva	da	totalida-

de	no	setor	de	transportes	coleti-

vos	urbanos.	Porém,	por	relacionar	

sindicatos	de	capitais	como	São	

Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Recife	e	Goiâ-

nia	e	outras	cidades	de	porte	gran-

de	e	médio,	o	Quadro	não	deixa	de	

ser	uma	referência	sobre	a	forma	

como	a	de�inição	da	contratação	

coletiva	do	trabalho	vem	sendo	

tratada	na	área.

Pelas	razões	apontadas,	é	possível	

a�irmar	que	a	chamada	normaliza-

ção	das	greves	nos	termos	propos-

tos	por	Noronha	ainda	está	longe	

de	acontecer	no	setor	de	transpor-

tes	coletivos	urbanos	no	Brasil.	

4  Considerações Finais

Neste	artigo,	procuramos	apresen-

tar	alguns	elementos	para	re�lexão	

em	torno	das	greves	ocorridas	nos	

anos	recentes	no	setor	de	trans-

portes	coletivos	urbanos	tomando	

como	referência	principal	a	atu-

ação	dos	sindicatos	de	trabalha-

dores.	Tais	greves	encontram-se	

dentro	do	contexto	geral	da	socie-

dade	brasileira	de	áreas	urbanas	

em	crescimento	e	plenas	de	proble-

mas	como	falta	de	planejamento	na	

ocupação	do	solo,	sistemas	de	trá-

fegos	congestionados,	entre	outros	

fatores.	Somado	a	isto,	registra-se	

ainda	um	 ambiente	 trabalhista	

bastante	aquecido	em	que	baixas	

taxas	de	desemprego,	um	grande	

número	de	acordos	coletivos	com	

aumentos	reais	em	diversas	cate-

gorias,	encorajaram	a	realização	de	

mais	movimentos	grevistas.

No	setor	de	transportes	coletivos,	

as	manifestações	de	junho	de	2013	
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tiveram	a	tarifa	de	ônibus	como	

seu	estopim	e	tornaram	o	ambien-

te	institucional	que	trata	de	suas	

questões	mais	complexo	e	delica-

do.	As	suas	negociações	coletivas	

naturalmente	integraram-se	a	esse	

quadro.

Após	junho	de	2013,	o	preço	da	

passagem	(seu	�inanciamento,	sub-

sídio,	regulação	etc)	nas	grandes	

cidades	 virou	 aber tamente	 um	

assunto	de	política	e	debate	públi-

cos.	A	necessidade	de	controlar	a	

elevação	do	custo	de	vida,	a	pres-

são	por	melhorias	mínimas	no	fun-

cionamento	de	todo	o	sistema	de	

transporte	coletivo,	a	diminuição	

da	tolerância	da	população	à	má	

qualidade	do	serviço	oferecido	são	

variáveis	presentes	no	setor.	Como	

desdobramento,	contratação	co-

letiva	da	área	se	desenvolve	como	

uma	negociação	na	qual	se	deman-

da	 mais	 clareza	 das	 limitações	

impostas	pelo	orçamento	público	

aprovado	no	legislativo	municipal	

e/ou	estadual.	

A	 partir	dos	dados	 observados,	

nem	os	municípios,	nem	as	empre-

sas,	nem	os	sindicatos	de	trabalha-

dores	têm	demonstrado	experiên-

cia	para	lidar	com	isto	de	forma	

madura.	

Do	ponto	de	vista	dos	sindicatos,	

torna-se	necessário	aprender	sobre	

ou	dar	atenção	à	maneira	como	as	

tarifas	ou	dotações	orçamentárias	

são	decididas	e,	a	partir	daí,	com-

preender	o	papel	do	Poder	Legis-

lativo	–	validador	do	orçamento	

público	–	nestas	discussões.	Com	

tais	elementos,	torna-se	possível	

buscar	apoio	na	população	à	sua	

causa,	pois,	a�inal,	se	os	trabalha-

dores	tiverem	melhor	remuneração	

e	 condições	 mais	favoráveis	 de	

trabalho	a	possibilidade	de	melho-

ria	no	serviço	aumenta.	Não	sendo	

assim,	a	versão	prevalecente	das	

greves	é	que	elas	se	apresentam	

contra	as	empresas,	mas,	também,	

e	principalmente,	contra	a	popula-

ção.

De	outra	parte,	no	âmbito	mais	

restrito	do	meio	sindical,	parece	

haver	uma	questão	de	represen-

tatividade	a	ser	resolvida	em	di-

versos	sindicatos	da	categoria.	De	

outra	forma,	decisões	tomadas	por	

diretorias	e	mesmo	assembleias	de	

trabalhadores	continuarão	a	ser	

confrontadas	por	trabalhadores	da	

própria	categoria.	Se	a	pressão	da	

própria	categoria	não	provoca	mu-

danças	de	postura	dos	dirigentes	

neste	sentido,	ao	que	tudo	indica,	

a	realidade	institucional	do	entor-

no	do	setor	está	pressionando	por	

isto.

Do	ponto	de	vista	do	Poder	Exe-

cutivo	 (prefeituras	 e	 Estados),	

evidencia-se	a	necessidade	de	an-

tecipação	e	planejamento	em	re-

lação	às	possibilidades	de	greve	

no	setor.	 Por	todos	os	 aspectos	

apresentados,	o	custo	econômico,	

social	e	mesmo	político	de	uma	

única	manhã	ou	dia	de	greve	em	

qualquer	grande	cidade	compensa	

a	realização	de	esforços	para	tra-

zer	as	condições	de	contratação	do	

trabalho	no	setor	em	questão	para	

dentro	de	um	ambiente	institucio-

nal	mais	articulado	e	preparado	

para	soluções	negociadas	de	forma	

multipartite.	O	poder	público	tem	

a	responsabilidade	sobre	o	setor	

e	deveria	criar	espaços	para	isto.	

Apenas	gerir	contratos	e	�iscalizar	

empresas	é	insu�iciente.

Em	 síntese,	 estas	 greves	 estão	

mostrando	a	oportunidade	de	as	

negociações	coletivas	amadurece-

rem	pelo	esclarecimento	das	re-

gras	do	jogo	do	serviço	público	de	

transportes	coletivos.	Estes	servi-

ços	são	essenciais,	contratados	me-

diante	licitação,	seu	�inanciamento	

é	condicionado	por	limitações	or-

çamentárias	cujas	de�inições	são	

mais	complexas	que	nos	mercados	

privados.

Há,	portanto,	a	necessidade	de	ins-

titucionalização	das	negociações	

coletivas	dos	transportes	coletivos	

urbanos,	conectando	as	mesas	de	

negociação	com	os	outros	espaços	

públicos	em	que	a	gestão	e	�inan-

ciamento	do	setor	são	decididos.	

Encarar	as	negociações	coletivas	

do	setor	nos	moldes	tradicionais	

das	relações	entre	capital	e	traba-

lho	seria	um	erro.	Isto	di�icilmente	

resultaria	em	acordos	em	que	ao	

mesmo	tempo	ganhassem	os	tra-

balhadores	do	setor,	as	empresas	

e,	fundamentalmente,	também	o	

cidadão.
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O Transiente Entre Harrod e Solow e o Questionável Rumo To-
mado pela Teoria do      Crescimento Econômico

V����� G������ M������ (*)

Quando	Roy	Harrod	publica	em	

1939	o	seu	“Ensaio	em	Teoria	Dinâ-

mica”,	provavelmente	não	poderia	

imaginar	que	estaria	lançando	ele-

mentos	para	um	dos	mais	impor-

tantes	embates	teórico-ideológicos	

da	ciência	econômica	do	século	XX.	

Entretanto,	a	repercussão	que	teve	

o	seu	trabalho,	tanto	relativamente	

ao	volume	de	uso	e	citações	quanto	

à	extensão	das	críticas	(positivas	

ou	negativas)	que	lhe	foram	subse-

quentes,	pode	não	ser	fruto	apenas	

das	 característ icas	 próprias	do	

mesmo.	 Investigar	 sobre	 o	 que	

estava	latente	no	pensamento	eco-

nômico	dominante	à	época	pode	

explicar	mais	do	que	parece	uma	

mera	curiosidade	histórica.	Este	

pequeno	ensaio	sugere	que,	muito	

longe	de	um	suposto	re�inamento	

crítico,	a	investida	de	Solow	sobre	

Harrod,	provavelmente,	constituiu	

um	desvio	crucial	no	curso	históri-

co	das	teorias	do	crescimento	eco-

nômico	que	se	delineariam	a	partir	

daquele	momento.

O	processo	de	crescimento	eco-

nômico	 e	 a	 compreensão	 sobre	

seus	determinantes,	internos	ou	

externos	ao	processo	cíclico,	não	

é,	enquanto	tema,	uma	novidade	

do	século	XX.	De	alguma	forma	as	

preocupações	 dos	 economistas	

clássicos	dos	séculos	XVIII	e	XIX	

passavam	historicamente	por	este	

assunto.		O	que	existiu	no	século	XX	

foram	re�inamentos	ou	junções	de	

ideias	que	constituíram	os	moder-

nos	modelos	de	crescimento	econô-

mico	e	para	os	quais	concorreram	

alguns	 elementos	 importantes,	

como	as	mudanças	sociais	e	tecno-

lógicas	ocorridas	com	a	Segunda	

Guerra	 Mundial,	a	 repercussão	

inquestionável	da	“Teoria	Geral”	de	

John	Maynard	Keynes	e	também	o	

desenvolvimento	da	econometria.	

Parcialmente	envolvido	nesta	at-

mosfera,	Harrod	desenvolve	um	

trabalho	dentro	da	 perspectiva	

keynesiana,	discorrendo	sobre	�lu-

tuações	do	nível	de	 atividade	 e	

sobre	dinâmica	dos	ciclos	com	o	

objetivo	de	explicar	a	variação	da	

renda	per	capita	através	do	tempo,	

e	as	causas	de	sua	instabilidade.	A	

percepção	do	empresário	sobre	os	

graus	de	utilização	da	capacidade	

instalada,	presente	em	seu	artigo,	

pode	ser	lida	como	manifestação	

de	um	animal	spirit,	apesar	de	seu	

caráter	ainda	bastante	mecanicis-

ta,	e	marca	a	preocupação	com	as	

expectativas	empresariais.	Uma	

versão	rudimentar	(e	in�lexível)	de	

expectativas	adaptativas	determi-

nando	a	possibilidade	de	depressão	

são	apenas	alguns	dos	elementos	

tipicamente	keynesianos	do	mode-

lo	de	Harrod.

Conforme	nos	lembra	Deane	(1980,	

p.253)	a	preocupação	de	Harrod	

parece	ser,	em	parte,	a	construção	

de	um	modelo	funcional	à	execução	

de	políticas	econômicas,	mostran-

do	por	meio	de	variáveis	relativa-

mente	simples,	tais	como	a	taxa	de	

poupança	e	a	razão	capital-produ-

to,	uma	fórmula	útil	à	perseguição	

de	metas	de	demanda	capazes	

de	sintonizar	a	economia	com	sua	

taxa	de	 crescimento	garantida,	

aquela	sobre	a	qual	manter-se-ia	

o	sistema	econômico	numa	 tra-

jetória	sustentável	e	equilibrada	

de	crescimento.	Do	ponto	de	vista	

prático,	esse	pode	ter	sido	o	maior	

interesse	do	artigo	de	Harrod,	de	

modo	que	a	própria	manipulação	

das	políticas	poderia	ter	o	poder	de	

afastar	ou	não	a	economia	do	“�io	

da	navalha”.	Do	ponto	de	vista	te-

órico,	entretanto,	concebia	ele	uma	

outra	sintonização,	entre	a	taxa	de	

crescimento	anterior	e	a	taxa	natu-

ral	de	crescimento,	que	por	sua	vez	

era	dada	pela	taxa	de	crescimento	

da	 população	 e	 pelo	 progresso	

técnico.	Concebiam-se	então,	três	

taxas	de	crescimento	diferentes,	

que,	teórica	e	 idealmente,	deve-

riam	convergir	no	longo	prazo	para	
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a	constituição	de	uma	trajetória	

equilibrada	de	crescimento	e	de	

acordo	com	o	potencial	máximo	da	

economia:	a	taxa	efetiva,	a	taxa	ga-

rantida	e	a	taxa	natural.	Não	obs-

tante	isso,	a	discussão	(possivel-

mente)	mais	famosa	do	modelo	de	

Harrod	−	o	que	parece	até	surpre-

endente	naquele	contexto	histórico	

−,	constitui	signi�icativo	desvio	de	

percurso	em	relação	às	suas	ideias	

fundamentais	e	propostas	centrais.		

Liderada	por	Robert	Solow,	em	um	

artigo	de	1956,	tal	discussão	abdi-

ca	claramente	o	aspecto	prático	do	

trabalho	de	Harrod,	relacionando	

dimensão	da	demanda	agregada	

e	seus	impactos	na	trajetória	de	

crescimento	econômico,	e	volta-se,	

exclusivamente,	para	o	aspecto	te-

órico	de	um	crescimento	de	longo	

prazo	equilibrado	entre	as	taxas	

garantida	e	natural.	Uma	ênfase	

que	não	aparece	na	contribuição	

original	de	Harrod	e,	aliás,	estava	

longe	de	constituir	uma	preocu-

pação	central	daquele	trabalho.	

Somente	anos	mais	tarde,	no	seu	

discurso	do	Nobel,	Solow	reconhe-

ce	não	 ter	compreendido	clara-

mente	a	separação	das	três	taxas	

à	 época,	 segundo	 nos	 lembram	

Boianovsky	e	Hoover	(2009,	p.6)	

e	Hagemann	(2009,	p.83)	e,	tam-

pouco,	a	presença	de	duas	possibi-

lidades	distintas	de	convergência,	

entre	as	taxas	efetiva	e	a	garantida	

e	entre	a	garantida	e	a	natural	(e	a	

efetiva).	Focando	a	discussão	nesta	

última	e	especí�ica	possibilidade	de	

convergência,	e	sem	maiores	justi-

�icativas,	Solow	lança	o	pilar	de	sua	

“crítica	fundamental”	a	Harrod,	no	

arcabouço	de	uma	teoria	declara-

damente	neoclássica,	voltada	para	

o	horizonte	teórico	do	longo	prazo	

e	da	compreensão	da	tendência,	

não	dos	ciclos	nem	da	dinâmica	

dos	mesmos.	Este	conjunto	de	ele-

mentos	direciona	as	contribuições	

originais	de	Harrod	a	uma	seara	

diametralmente	oposta,	tanto	em	

termos	de	�iliação	dentro	da	his-

tória	do	pensamento	econômico,	

quanto	em	termos	da	motivação	

política	e	suas	compatíveis	estra-

tégias	 de	 ação	de	curto	e	 longo	

prazos.	Apesar	de,	na	sua	origem,	

também	estar	�iliado	a	uma	orien-

tação	keynesiana,	Solow,	ao	levar	a	

discussão	para	um	outro	lado,	re-

lativamente	pouco	explorado	pela	

teoria	neoclássica	à	época,	pode	ter	

tido	motivações	que	respondiam	

mais	aos,	então,	 imperativos	do	

desenvolvimento	de	uma	vertente	

da	ciência	econômica.	

Longe	de	esgotar	o	assunto,	gos-

taria	 de	apontar	alguns	 pontos	

que	podem	contribuir	para	esta	

ideia	de	um	rumo	“desejado”	para	

os	passos	do	pensamento	econô-

mico	à	época.	O	artigo	de	Solow	

sintetizou	e	uniu	vários	elementos	

valiosos	à	teoria	neoclássica,	inclu-

sive	oriundos	de	comportamentos	

microeconômicos	(como	a	substi-

tubilidade	dos	fatores	de	produção)	

num	modelo	agregado	de	descrição	

de	uma	trajetória	macroeconômi-

ca,	que	continha	outros	elementos	

neoclássicos	(como	a	igualação	de	

poupança	potencial	e	investimento	

no	bojo	do	pleno-emprego).	Dado	

o	 avanço	que	vinha	 sendo	feito	

pela	teoria	neoclássica,	nas	esferas	

isoladas	da	micro	e	da	macroeco-

nomia,	havia	um	tácito	clamor	da	

comunidade	acadêmica	por	algum	

modelo	bem	estruturado	de	cres-

cimento	econômico	que	corres-

pondesse	aos	esforços	de	“fechar”	

uma	boa	teoria	neste	tópico.	Em	

outras	palavras,	de	reunir	a	lógica	

comportamental	microeconômica	

com	as	prescrições	e	resultados	

macroeconômicos,	tornando	tam-

bém	o	longo	prazo	um	resultado	

coerente,	nunca	concorrente,	com	

o	curto	prazo.	A	motivação	de	pre-

encher	esta	lacuna	teórica	pode	ter	

sido	o	�io	condutor	dos	esforços	

de	Solow	na	medida	em	que,	até	

os	dias	de	hoje,	é	notável	a	orien-

tação	do	mainstream	em	buscar	

compatibilidade	entre	o	comporta-

mento	micro	e	o	macroeconômico	

e	também	entre	o	curto	e	o	longo	

prazos,	em	complexos	modelos	de	

equilíbrio	geral	intertemporal	e	até	

intergeracional.

Mas,	além	disso,	Solow	parecia	ser	

o	nome	ideal	para	 implementar	

esta	pesquisa,	dado	que	havia	ra-

zoável	compatibilidade	entre	seu	

próprio	projeto	de	pesquisa	e	as	

categorias	teóricas	(e	de	pensa-

mento)	que	vinham	sendo	desen-

volvidas;	Solow	havia	estudado	as	

nuances	de	funções	de	produção	

e	 investimento	capitalistas	(por	

exemplo,	como	aluno	e	colaborador	

de	Leontieff )	e	vinha	 buscando	

entender	o	comportamento	do	pro-

duto	no	longo	prazo,	o	que	ainda	

era	incompleto	na	tradição	neo-
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clássica.		Neste	contexto,	era	muito	

compreensível	que	se	interessasse	

e	que	�izesse	uma	leitura	do	artigo	

de	Harrod	a	partir	da	percepção	de	

um	problema	prático	na	função	de	

produção.	Naquele	meado	de	sécu-

lo,	a	leitura	de	Solow	pode	ter	sido	

bastante	satisfatória	para	o	avanço	

de	uma	parte	da	ciência	econômica.	

Mas	 como	�ica	claro	em	Hoover	

(2008),	as	 intenções	 de	 Harrod	

pareciam	bem	diferentes	daque-

las	percebidas	por	Solow,	princi-

palmente	no	que	tange	à	função	

investimento.	Como	não	há	funda-

mentação	teórica	que	escape,	em	

algum	momento,	a	críticas	sobre	

sua	factibilidade	empírica,	o	fato	

de	a	instabilidade	fundamental	do	

modelo	de	Harrod	não	encontrar	

qualquer	correspondente	na	ob-

servação	de	realidade,	nem	ante-

cedentes	históricos,	pode	ter	sido	

o	detonador	necessário	para	abrir	

o	espaço	privilegiado	que	buscava	

a	teoria	neoclássica.	Era	inevitável	

apontar	alguma	interpretação	do	

artigo	de	1939	de	Harrod	por	meio	

de	falhas	de	concepção	das	hipóte-

ses	ou	do	modelo.		

Se,	no	estágio	em	que	se	encontra-

va	a	pesquisa,	a	leitura	de	Solow	

sobre	o	 modelo	 de	Harrod	foi	 a	

melhor	possível	ou	se,	como	pensa	

Hoover	(2008),	Harrod	teria	sido	

mal	compreendido,	 cer tamente	

seria	leviano	julgar,	já	que	são	mui-

tas	as	peculiaridades	que	envolvem	

estes	estudos	e	avanços.	O	fato,	

porém,	é	que	cada	intérprete	põe	

sua	ênfase	em	aspectos	particula-

res	que	pretende	interpretar.		E	foi	

assim	que	Solow	acabou	realmente	

mudando	a	questão	de	Harrod,	re-

tirando	as	ênfases	da	demanda,	da	

dinâmica	e	dos	ciclos	para	colocá-

-las	na	função	de	produção,	no	ste-

ady	state	e	na	tendência	de	longo	

prazo.	Por	outro	lado,	se	a	intenção	

de	Solow	era	explicar	com	maior	

plausibilidade	o	processo	de	cres-

cimento	econômico,	por	que	teria	

se	esforçado	na	direção	do	artigo	

de	1956,	se,	numa	produção	quase	

conjunta,	em	1957,	demonstrou	que	

o	“resíduo”	tecnológico	era	respon-

sável	por	7/8	do	crescimento,	res-

tando	apenas	1/8	a	ser	explicado	

pelo	mecanismo	convencional	de	

substituição	de	fatores	no	modelo	

de	1956?	Em	outras	palavras,	seria	

relevante,	mesmo	que	seja	verda-

deira,	a	crítica	de	Solow	a	Harrod	

para	explicar	o	crescimento	econô-

mico?	Ou	parece	mais	provável	que	

a	maior	função	do	artigo	de	1956	

seria	apenas	afastar	a	trajetória	de	

“�io	de	navalha”	da	explicação	dos	

ciclos?	Se	esta	última	versão	dos	

acontecimentos	for	verdadeira,	�ica	

mais	con�iável	a	hipótese	de	que	

Solow	quis	mudar	o	tom	e	o	ritmo	

do	debate	acadêmico	para	a	pers-

pectiva	de	longo	prazo	neoclássica	

e	sintonizá-la,	ou	pelo	menos	não	

torná-la	antagônica,	com	as	con-

dições	de	investimento	de	curto	

prazo.

Harrod,	ele	próprio,	não	acatou	o	

desenvolvimento	de	Solow	como	

uma	solução	para	o	seu	“problema”	

da	 instabilidade	 na	medida	 em	

que	comenta,	conforme	aparece	

em	Hagemann	(2009)	e	é	também	

percebido	por	Hoover	(2008),	que	

a	rigidez	do	coe�iciente	técnico	de	

capital	nunca	foi	permanente	em	

seu	modelo,	mas	que	seus	valo-

res	alteram-se	ao	longo	do	tempo.		

Entretanto,	Domar,	que	de	forma	

independente	elaborou	um	modelo	

nos	mesmos	 moldes	 de	 Harrod,	

admite	como	adequada	a	interpre-

tação	de	Solow,	reconhecendo	um	

“problema”	na	função	de	produção	

com	coe�icientes	�ixos,	que	teria	

sido	sabiamente	sanada	por	Solow	

(HAGEMANN,	2009,	p.81).	O	que	

� ica,	 porém,	 sem	 resposta	 pelo	

reconhecimento	de	Domar	é	para	

onde	foram	as	demais	preocupa-

ções,	prescrições	e	fundamentos	de	

uma	linha	de	pesquisa	keynesiana,	

abordadas	 num	 modelo	 com	as	

características	do	modelo	Harrod-

-Domar,	anos	depois	reconhecido	

conjugadamente.	E	por	 que	 não	

repensar	a	função	investimento,	

se	esta	fosse	mesmo	a	real	 fonte	

das	críticas,	numa	linha	de	pesqui-

sa	keynesiana.		Não	que,	a	partir	

dessas	divergências	de	orientação	

teórica,	 se	possa	 a�irmar	que	 o	

rumo	do	pensamento	econômico	

foi	melhor	ou	pior	do	que	teria	sido	

sem	o	“desvio”	de	Solow.		Todavia,	

�ica	di�ícil	negar	a	existência	deste	

desvio,	creditando	à	evolução	das	

ideias	econômicas	uma	trilha	de	

direta	continuidade	cronológica.	
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Escolha Ocupacional, Restrição de Crédito e Informalidade

J���� P������� A����� (*)

1 Introdução

Uma	grande	literatura	investiga	a	

importância	de	fricções	no	merca-

do	�inanceiro	sobre	a	escolha	pelo	

empreendedorismo.	Em	particular,	

diversos	 autores	 sugerem	 uma	

relação	positiva	entre	a	riqueza	

de	um	indivíduo	e	sua	capacidade	

de	iniciar	um	negócio	próprio.	A	

presença	de	restrições	de	crédito	

limita	a	quantia	ótima	investida	em	

um	empreendimento	e	até	mesmo	

exclui	indivíduos	desta	atividade,	

gerando,	assim,	uma	importante	

fonte	de	má	alocação	de	recursos	

na	economia.

Imperfeições	no	mercado	de	crédi-

to	fazem	com	que	a	riqueza	pessoal	

se	torne	um	fator	preponderante	

sobre	 a	 escolha	de	investimen-

to	dos	potenciais	empresários.	A	

decisão	de	empreender	não	mais	

depende	unicamente	do	talento	

intrínseco	para	esta	ocupação,	mas	

também	da	capacidade	do	indiví-

duo	de	se	auto�inanciar	ou	obter	

empréstimos	no	montante	deseja-

do.	Buera	(2008),	Blanch�lower	e	

Oswald	(1998)	e	Evans	e	Jovanovic	

(1989)	apresentam	evidências	em-

píricas	de	que	parte	das	�irmas	nos	

Estados	Unidos	está	restrita	a	cré-

dito.	Paulson	e	Townsend	(2004)	

realizam	um	estudo	de	conclusões	

semelhantes	para	a	Tailândia.	Gas-

perini	(2010)	e	Assunção	e	Alves	

(2007)	o	fazem	para	o	Brasil.

O	presente	artigo	parte	da	elabo-

ração	de	um	modelo	em	linha	com	

Evans	e	Jovanovic	(1989).	Os	auto-

res	propõem	um	mecanismo	para	

a	decisão	 estática	 do	 indivíduo	

entre	trabalhar	ou	empreender.	O	

mercado	de	crédito	está	organi-

zado	segundo	um	parâmetro	que	

limita	a	quantia	disponível	para	

empréstimo	por	uma	proporção	da	

riqueza	pessoal	do	agente.	Habili-

dade	empresarial	e	disponibilidade	

de	crédito	interagem	nas	escolhas	

ocupacionais.	Como	consequên-

cia	direta,	indivíduos	mais	ricos	

possuem	mais	acesso	a	crédito	e	

podem	 empreender	 em	escalas	

mais	e�icientes.

A	contribuição	proposta	é	incluir	

a	coexistência	de	empreendedores	

atuando	na	esfera	informal	da	eco-

nomia.1	Esses	não	pagam	impostos,	

mas	também	não	possuem	acesso	

ao	mercado	de	crédito,	estando	

restritos	à	própria	riqueza	como	

meio	de	�inanciamento.	Ao	permi-

tir	que	a	tecnologia	informal	seja	

potencialmente	inferior	à	operada	

formalmente,	cria-se	um	canal	di-

reto	entre	o	nível	de	formalização	

da	economia	e	sua	produtividade,	

gerando	outra	dimensão	de	má	alo-

cação	de	recursos.	Inclui-se,	tam-

bém,	a	possibilidade	de	tributação	

sobre	os	salários	e	rendimentos	

das	empresas	formais,	outra	ma-

neira	de	distorcer	a	margem	deci-

sória	dos	indivíduos.	Por	�im,	uma	

condição	de	equilíbrio	geral	é	im-

posta	sobre	o	mercado	de	trabalho.

A	partir	de	uma	dotação	inicial	he-

terogênea	de	talento	empresarial	

e	riqueza,	indivíduos	decidem	pela	

atividade	que	gerar	a	maior	renda	

líquida.	Eles	podem	optar	por	tra-

balhar	ou	 empreender	no	 setor	

formal	ou	informal,	podendo	ou	

não	estar	restritos	a	crédito	nessas	

ocupações.	O	objetivo	é	analisar	

como	as	 escolhas	ocupacionais	

afetam	e�iciência,	nível	de	forma-

lização	e	distribuição	de	renda	na	

economia	como	um	todo.	O	modelo	

modi�icado	foi	calibrado	de	forma	a	

reproduzir	algumas	características	

da	economia	brasileira.	Diversas	

simulações	nos	parâmetros	de	cré-

dito	e	alíquotas	dos	tributos	foram	

realizadas	com	o	intuito	de	avaliar	

os	efeitos	�inais	e	mecanismos	de	

interação	das	diversas	distorções	

do	modelo.
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2 Modelo

A	economia	será	composta	por	indivíduos	heterogê-

neos	em	duas	características:	talento	empresarial	

  [0, [Î +¥ 	 e	 dotação	 de	 riqueza	   [0, [zÎ +¥ . 	Não	

existe	correlação	entre	as	duas	dimensões	e	os	agen-

tes	possuem	informação	perfeita	sobre	todos	os	pares	

da	economia.	Além	disso,	todos	possuem	uma	unidade	

de	dotação	de	trabalho,	a	qual	é	ofertada	de	maneira	

inelástica.	

Apenas	�irmas	que	operam	na	esfera	formal	da	econo-

mia	possuem	acesso	ao	mercado	de	crédito.	A	cada	pe-

ríodo	de	tempo,	um	indivíduo	pode	tomar	emprestado	

no	máximo	um	múltiplo	 ( 1)- 	de	sua	riqueza	pessoal	

z.	O	parâmetro	l 	pertence	ao	intervalo	 [1, [+¥ 	e	re-

presenta	uma	medida	do	grau	de	restrição	do	mercado	

de	crédito,	ou	seja,	quanto	maior	o	seu	valor,	mais	cré-

dito	poderá	ser	tomado	e	mais	frouxa	será	a	restrição	

sobre	o	mutuário.	

A	escolha	ocupacional	é	realizada	analisando-se	uni-

camente	a	renda	líquida	gerada	em	cada	atividade.	No	

mercado	de	trabalho,	o	indivíduo	recebe	um	salário	de	

mercado	w,	que	independe	do	seu	talento	empresarial.	

Esse	é	obtido	por	meio	de	uma	condição	de	equilíbrio	

geral	entre	a	oferta	de	mão	de	obra	e	sua	demanda	

por	parte	dos	empreendedores	formais	e	informais.		A	

renda	líquida	no	mercado	de	trabalho	será	dada	pela	

soma	do	salário	após	a	incidência	de	um	tributo	com	

alíquota	tn	e	do	rendimento	do	aluguel	da	riqueza	pes-

soal	para	alguma	�irma	à	taxa	de	juros	de	mercado	r,
2
	

ou	seja:	 1n nY w rz= - + .

No	empreendedorismo	formal,	o	ganho	líquido	é	dado	

pela	produção
3
	descontada	por	um	imposto	de	alí-

quota	tk	e	dispêndios	nos	mercados	de	trabalho	e	de	

capital:	 11 ( ) ( )f k f f f fY k l wl r z k-= - - + - . 	 As	

quantidades	de	insumo	kf	e	lf		derivam	da	maximização	

da	renda,	sujeita	à	restrição	de	crédito,	   fk z£ .	Caso	

a	restrição	não	seja	ativa,	o	agente	é	dito	empreende-

dor		formal	irrestrito.

A	função	de	produção	no	setor	informal	é	distinta	na	

participação	do	capital	na	renda,	b,	e,	apesar	de	o	setor	

não	pagar	impostos,	um	parâmetro	 1£ 	torna	esta	

ocupação	menos	produtiva.	A	renda	líquida	é	dada	

por: 1( ) ( )i i i i iY k l wl r z k-= - + - .	Lembrando	que,	

por	não	possuir	acesso	ao	mercado	de	crédito,	a	esco-

lha	ótima	de	capital	está	sujeita	a	   ik z£ .

A	etapa	que	precede	toda	a	análise	do	comportamen-

to	do	indivíduo	como	empreendedor	ou	assalariado	

é	a	própria	escolha	ocupacional	entre	as	três	opções	

disponíveis	no	modelo.	A	partir	de	uma	dotação	inicial	

intrínseca	de	produtividade	e	e	riqueza	z,	cada	agente	

terá	que	decidir	entre	trabalhar	ou	ser	um	empreen-

dedor,	formal	ou	informal.	Além	disso,	deve-se	asse-

gurar	o	equilíbrio	no	mercado	de	trabalho.	O	salário	

w	se	ajusta	de	forma	a	tornar	o	excesso	de	demanda	

por	mão	de	obra	nulo.	Para	um	dado	vetor	de	parâ-

metros	 [ , , , , , , , , , ]k fz r 	cada	agente	toma	

a	sua	decisão.	Pode-se	caracterizar	completamente	a	

escolha	ocupacional	dos	indivíduos	no	espaço	talento	

empresarial-riqueza.

3  Calibragem

Para	possibilitar	o	estudo	a	respeito	dos	mecanismos	

de	atuação	das	políticas	creditícias	e	�iscais	sobre	o	

equilíbrio	do	modelo,	faz-se	necessário	especi�icar	

valores	aos	parâmetros	da	economia.	De	forma	se-

melhante	a	Cagetti	e	DeNardi	(2006),	dividem-se	os	

parâmetros	em	dois	grupos:	no	primeiro	estão	aqueles	

inferíveis	nos	dados	ou	para	os	quais	haja	algum	con-

senso	na	literatura.	São	esses:	 [ , , , , , , , ]n k r

.	A	Tabela	1	apresenta	os	valores	propostos	e	um	

comentário	ou	justificativa	para	a	escolha	desses;	

o	outro	grupo	será	estimado	dentro	do	escopo	do	

modelo,	de	forma	a	aproximar	os	resultados	obtidos	

por	esse	o	máximo	possível	de	determinadas	esta-

tísticas	brasileiras.	Na	última	categoria	se	enqua-

dram	os	parâmetros	referentes	à	distribuição	de	

habilidade	e	riqueza.
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Tabela 1 - Calibragem dos Parâmetros Básicos

Não	existe	nenhuma	pesquisa	sobre	a	distribuição	

do	estoque	de	riqueza	dos	domicílios	brasileiros.	

Para	contornar	esse	fato,	seguindo	Cagetti	e	DeNardi	

(2006),	optou-se	pela	especi�icação	de	uma	distribui-

ção	Log-normal.	Essa	possui	aspectos	interessantes,	

como	uma	concentração	de	indivíduos	na	cauda	in-

ferior,	e	é	amplamente	utilizada	na	literatura	(STI-

GLITZ,1967	e	BENABOU,	2000,	por	exemplo).	Além	

disso,	a	Log-normal	possui	uma	relação	direta	com	o	

coe�iciente	de	desigualdade	de	Gini,	que	só	depende	

do	desvio	padrão	da	distribuição.	Para	a	distribuição	

de	talento	empresarial,	optou-se	por	uma	distribuição	

uniforme.

Tabela 2 – Ajuste do Modelo

O	modelo	se	aproxima	de	forma	satisfatória	das	carac-

terísticas	brasileiras	propostas,	como	pode	ser	visto	

na	Tabela	2.	Foram	simulados	100.000	indivíduos	na	

economia.	Calibrando	os	demais	parâmetros	básicos	e	

ajustando	o	salário	para	sempre	equilibrar	o	mercado	

de	trabalho,	obtêm-se	as	escolhas	ocupacionais	e	com-

pleta	alocação	dos	recursos.	A	�igura	a	seguir	mostra	a	

distribuição	dos	indivíduos	no	plano	riqueza-habilida-

de.	Eles	estão	dispostos	segundo	suas	decisões	como	

trabalhadores	e	empreendedores,	podendo	atuar	no	

setor	formal	ou	informal,	com	ou	sem	restrição	de	

crédito.
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Figura 1 – Escolha Ocupacional na Presença de Restrição de Crédito e Tributos

4  Simulações

Uma	vez	calibrada	a	economia,	parte-se	para	outro	

objetivo:	simular	políticas	de	crédito	e	�iscais.	Os	ex-

perimentos	foram	realizados	alterando	os	parâmetros	

individualmente,	mantendo	os	demais	constantes	

e	ajustando	o	salário	para	equilibrar	o	mercado	de	

trabalho.	Foram	realizadas	simulações	em	 [ , , ]n k

.	São	investigados	os	efeitos	sobre	e�iciência,	nível	de	

formalização	e	desigualdade	na	distribuição	de	renda.4	

Busca-se	entender	de	maneira	isolada	como	atua	cada	

um	dos	mecanismos	do	modelo,	dada	a	presença	das	

outras	distorções.

A	cada	simulação	de	crédito	ou	�iscal,	um	novo	salá-

rio	de	equilíbrio	é	atingido.	O	único	efeito	não	trivial	

ocorre	nas	simulações	em	l ,	há	uma	não	monotoni-

cidade	no	salário.	O	mecanismo	é	o	seguinte:	com	

baixa	disponibilidade	crédito,	indivíduos	optam	pelo	

empreendedorismo	informal.	Aumentos	em	l ,	a	prin-

cípio,	incentivam	a	formalização	e,	como	este	setor	é	

menos	intensivo	em	trabalho,	há	uma	queda	inicial	

na	demanda	por	mão	de	obra	e	o	salário	de	equilíbrio	

diminui.	O	efeito	sobre	a	margem	extensiva	predomi-

na.	Com	mais	crédito	disponível,	mais	agentes	optam	

pelo	empreendedorismo,	até	o	ponto	em	que	o	salário	

passa	a	responder	positivamente	a	aumentos	de	cré-

dito.	A	margem	intensiva	passa,	então,	a	ser	a	mais	

importante.	Aumentos	nos	tributos	sobre	empreende-

dores	formais	e	trabalhadores	afetam	positivamente	o	

salário	de	equilíbrio.

4.1  Eficiência e Formalização

Um	passo	preliminar	às	simulações	é	a	de�inição	do	

conceito	de	e�iciência.	Optou-se	pela	seguinte	aborda-

gem:	o	efeito	das	distorções	será	avaliado	em	termos	

da	variação	da	renda	agregada	frente	a	cada	mudança	

nos	parâmetros.	O	intuito	é	avaliar	a	distância	da	

renda	total	gerada	na	economia	em	relação	ao	cenário-

-base	calibrado.	Optou-se	pela	abordagem	do	PIB	sob	

a	ótica	da	renda.	A	renda	do	setor	formal	é	dada	pelos	

rendimentos	dos	trabalhadores	e	empreendedores	

formais.	A	renda	informal	compreende	os	ganhos	dos	

empreendedores	que	atuam	neste	setor.	É	importante	

notar	que	a	situação	inicial	já	é	por	si	só	ine�iciente,	

como	pode	ser	visto	na	Tabela	3.
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Usando	como	base	de	compara-

ção	o	cenário	ideal	de	ausência	de	

restrição	de	crédito	e	tributos,	a	

calibração	 do	 modelo	gera	uma	

perda	de	30%	na	renda.	Analisan-

do	a	presença	individual	de	cada	

tipo	de	distorção,	conclui-se	que	a	

restrição	de	crédito	gera	a	maior	

perda	de	e�iciência.	Na	ausência	de	

tributos,	a	perda	de	renda	quan-

do	l	=	2	é	de	aproximadamente	

14%,	enquanto	o	 imposto	sobre	

trabalhadores	e	empreendedores	

formais	geram	quedas	na	renda	em	

0,2%	e	2,6%,	respectivamente.	Na	

ausência	de	empréstimos,	caso	em	

que	l	=	1,	e	sem	a	incidência	de	tri-

butos,	a	perda	é	de	20%.	A	inclusão	

de	alíquotas	torna	esta	distorção	

da	ordem	de	45%.

Nota-se,	no	entanto,	que	os	efeitos	

não	são	diretamente	cumulativos.	

Os	 mecanismos	 do	 modelo	 são	

mais	complexos	do	que	isso.	Esta	

a�irmação	também	é	corroborada	

pelo	efeito	não	trivial	resultante	da	

adição	do	imposto	sobre	os	traba-

lhadores.	Quando	 0n = 	perde-se	

30,9%	da	renda	e	com	 17,6%n = 	

há	um	ganho	de	0,9	pontos	per-

centuais	em	relação	ao	cenário	de	

ausência	deste	tributo,	dados	os	

demais	parâmetros	calibrados.
5
	

A	explicação	para	a	menor	perda	

de	e�iciência	no	modelo	calibrado	

com	impostos	sobre	o	trabalhador	

é	como	se	segue:	o	setor	informal	

opera	com	uma	tecnologia	menos	

produtiva	e	políticas	que	desincen-

tivam	esta	atividade	bene�iciam	a	

alocação	de	recursos	na	economia.	

Aumentos	na	alíquota	sobre	o	tra-

balho	geram	um	ônus	maior	sobre	

o	setor	informal,	já	que	esse	é	mais	

intensivo	em	mão	de	obra.	Agentes	

migram	desse	setor	e	do	trabalho	

assalariado	para	o	empreendedo-

rismo	formal.	Nesta	nova	ocupa-

ção	atingem	ganhos	superiores,	

aumentando	a	renda	agregada	da	

economia.	Neste	sentido,	do	ponto	

de	vista	da	e�iciência,	pode-se	dizer	

que	a	inclusão	de	uma	distorção	

ajuda	a	minimizar	o	efeito	de	ou-

tras.	Este	parâmetro,	porém,	terá	

um	impacto	distinto	sobre	a	desi-

gualdade	de	renda	na	economia,	

evidenciando	um	trade-off	entre	

e�iciência	e	equidade.	

4.2  Simulações de Políticas de 
Crédito

Mudanças	no	parâmetro	de	restri-

ção	de	crédito	podem	ser	entendi-

das	como	alterações	na	percepção	

dos	credores	em	relação	ao	proble-

ma	de	comprometimento	limitado.	

Para	simpli�icar	a	análise,	pode-se	

pensar	diretamente	em	mudanças	

na	quantidade	de	recursos	dispo-

níveis	para	os	potenciais	empre-

endedores	(formais)	na	economia.	

Aumentos	em	l	representam	um	

afrouxamento	da	restrição,	com	

mais	crédito	disponível	para	 in-

vestimento.	O	Grá�ico	1	apresenta	

os	efeitos	de	mudanças	neste	pa-

râmetro	sobre	a	renda.	No	eixo	

horizontal	são	 apresentados	os	

valores	simulados	para	a	restrição	

de	 crédito,	enquanto	 o	 vertical	

apresenta	as	variações	na	renda	

formal,	informal	e	total.	A	compa-

ração	é	sempre	feita	com	relação	ao	

cenário	calibrado,	por	isso	todas	as	

curvas	cruzam	o	zero	em	l = 2.

Tabela 3 - Mensuração do Impacto das Distorções Iniciais Sobre a Renda
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Gráfi co 1 - Variação na Renda para Diferentes Graus de Restrição de Crédito

Gráfi co 2 –  Variação na Renda para Diferentes Alíquotas tk

Na	presença	de	total	restrição	de	

crédito,	 a	renda	 do	setor	 infor-

mal	 aumenta	 em	cerca	de	94%.	

De	forma	análoga,	aumentos	do	

crédito	disponível	 incentivam	a	

migração	 para	o	empreendedo-

rismo	formal.	Caso	a	quantia	para	

empréstimos	aumente	para,	por	

exemplo,	3,5	vezes	a	riqueza	dos	

agentes,	 a	renda	 total	 expande	

11,3%,	sendo	20,6%	de	crescimen-

to	da	formal	e	queda	de	30,9%	da	

informal.	

4.3 Simulações de Políticas Fis-

cais

O	modelo	é	mais	sensível	a	varia-

ções	em	tk.	Uma	queda	de	2	pontos	

percentuais	 nesse	parâmetro	 é	

su�iciente	para	diminuir	a	renda	

informal	em	quase	80%,	com	re-

lação	ao	cenário-base	calibrado.	O	

Grá�ico	2	ilustra	as	variações	ob-

servadas	nas	rendas	dos	setores.	

O	impacto	se	dá	majoritariamente	

na	margem	extensiva.	Há	altera-

ções	na	margem	intensiva,	mas	sua	

magnitude	é	insigni�icante	perto	

do	efeito	total.	Aumentos	nesta	dis-

torção	ocasionam	queda	da	renda	

total	na	economia,	apesar	de	pos-

suírem	um	efeito	positivo	sobre	os	

salários	e	arrecadação	do	governo.
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A	decisão	pelo	trabalho	assalariado	

é	mais	inelástica	perante	mudan-

ças	em	sua	alíquota.	Tornar	nulo	

o	imposto	sobre	os	trabalhadores	

reduz	a	renda	total	em	1,2%	e	au-

menta	a	informal	em	5,0%.	O	efeito	

é	pequeno	e	está	relacionado	ao	

fato	de	que	alguns	indivíduos	se	

tornam	trabalhadores	por	serem	

pouco	habilidosos,	nunca	se	tor-

nando	su�icientemente	rentáveis	

como	empresários.	É	interessante	

notar	o	efeito	não	trivial	sobre	a	

e�iciência	da	economia.	Aumentos	

nesse	tributo	afetam	positivamen-

te	a	renda	agregada.	Este	aspecto	

pode	ser	visto	no	Grá�ico	3.	Como	

o	setor	informal	é	mais	intensivo	

em	trabalho,	aumentos	no	imposto	

sobre	esse	fator	desincentivam	a	

informalidade.	Trata-se	de	uma	

maneira	indireta	de	se	combater	a	

economia	subterrânea.

Gráfi co 3 - Variação na Renda para Diferentes Alíquotas tk

É	interessante	notar	que,	ao	con-

trário	das	outras	simulações,	os	

efeitos	entre	as	margens	intensiva	

e	extensiva	ocorrem	em	direções	

opostas,	sendo	o	último	prepon-

derante.	Um	aumento	na	alíquota	

incentiva	 indivíduos	a	migrarem	

para	o	empreendedorismo	formal	

da	economia,	registrando	ganhos	

de	produto	na	nova	ocupação	(mar-

gem	extensiva).	Porém,	os	empre-

endedores	que	permanecem	nas	

ocupações	anteriores	incorrem	em	

um	maior	custo	de	produção	devi-

do	ao	aumento	do	salário	e	sofrem	

uma	perda	na	renda	auferida	(mar-

gem	intensiva).	

O	efeito	de	equilíbrio	geral	das	

variações	no	tributo	sobre	os	tra-

balhadores	 pode	ser	 de	 grande	

valia	quando	se	analisa	a	e�icácia	

de	políticas	públicas.	Sob	a	ótica	da	

e�iciência,	aumentar	o	tributo	pode	

ser	considerado	bené�ico	para	a	

economia.	Este	efeito,	porém,	será	

acompanhado	 de	 uma	 piora	 na	

distribuição	de	renda,	como	será	

visto	mais	adiante.	No	caso	desse	

tributo	há	um	trade-off	claro	entre	

e�iciência	e	equidade.	Além	disso,	

o	 imposto	também	ajuda	a	com-

bater	a	informalidade,	tornando	a	

análise	de	políticas,	em	certo	nível,	

subjetiva	ao	objetivo	julgado	como	

primordial.	E�iciência	e	formali-

zação	são	bene�iciadas	à	custa	de	

uma	pior	distribuição	de	renda.

4.4 Desigualdade de Renda

Como	uma	medida	de	desigualdade	

pode-se	calcular	o	coe�iciente	de	

Gini	para	a	distribuição	de	renda	

gerada	nessa	economia.	A	riqueza	

afeta	as	escolhas	ocupacionais,	e	

cada	parâmetro	possuirá	um	im-

pacto	diferente	sobre	a	dispersão	

nos	ganhos	líquidos	em	cada	ativi-

dade.	Neste	ponto,	cabe	a	ressalva	

de	que	o	índice	de	Gini	é	uma	me-

dida	reduzida	para	a	desigualdade.	

Uma	mesma	estatística	pode	ser	
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condizível	com	diversas	distribui-

ções.

O	efeito	menos	intuitivo,	a	prin-

cípio,	é	observado	com	políticas	

de	crédito.	Para	baixos	valores	de	

crédito	disponível,	aumentos	em	l		

pioram	a	desigualdade.	Após	certo	

nível,	observa-se	uma	melhora	na	

distribuição	de	renda.	Este	efeito	

está	diretamente	 relacionado	 à	

evolução	não	monotônica	dos	sa-

lários.	Enquanto	isso,	alterações	

nas	alíquotas	de	impostos	possuem	

efeitos	em	direções	opostas	sobre	

a	distribuição	da	renda.	Aumentos	

na	alíquota	sobre	empreendedores	

formais	diminuem	a	desigualdade,	

enquanto	um	movimento	contrário	

ocorre	com	o	imposto	sobre	os	tra-

balhadores.	

5   Conclusão

A	presença	de	restrições	de	crédi-

to,	sua	persistência	e	efeitos	sobre	

agregados	econômicos	constituem	

aspectos	documentados	por	uma	

grande	literatura.	A	atividade	em-

preendedora	tipicamente	necessita	

de	investimentos	em	capital,	que	

podem	ser	�inanciados	através	de	

recursos	próprios	ou	empréstimos.	

A	presença	de	restrições	de	crédito	

exclui	 indivíduos	talentosos	do	

empreendedorismo	e	faz	com	que	

alguns	empresários	não	consigam	

investir	em	escala	ótima,	gerando,	

assim,	importantes	distorções	na	

alocação	de	recursos	da	economia.

O	 presente	 art igo	 parte	 de	 um	

modelo	estático	de	escolha	ocupa-

cional,	como	proposto	por	Evans	e	

Jovanovic	(1989).	Propõe-se	enri-

quecer	o	modelo	básico	com	outras	

dimensões	relevantes:	coexistência	

de	empreendedores	formais	e	in-

formais,	alíquotas	sobre	empresas	

formais	e	assalariados	e	uma	con-

dição	de	equilíbrio	geral	sobre	o	

mercado	de	trabalho.

O	modelo	foi	calibrado	de	acordo	

com	a	literatura	vigente	e	de	forma	

a	reproduzir	algumas	característi-

cas	da	economia	nacional.	O	objeti-

vo	�inal	era	simular	mudanças	nos	

parâmetros	de	crédito	e	tributos.	

Almejou-se	entender	os	mecanis-

mos	de	atuação	e	seus	efeitos	sobre	

e�iciência,	nível	de	formalização	e	

distribuição	de	renda	na	economia.

Algumas	conclusões	puderam	ser	

obtidas	através	de	exercícios	de	

simulação	nos	parâmetros.	A	 in-

trodução	das	distorções	gera	uma	

perda	de	renda	na	ordem	de	30%	

na	economia,	quando	comparada	

ao	modelo	sem	restrição	de	crédito	

e	tributos.	O	maior	efeito	advém	

da	restrição	de	crédito.	Como	o	

setor	informal	é	mais	intensivo	em	

mão	de	obra	e	menos	produtivo,	

aumentos	nas	alíquotas	sobre	os	

trabalhadores	combatem	a	infor-

malidade,	bem	como	aumentam	o	

total	produzido.	Porém,	isso	ocorre	

à	custa	de	uma	piora	no	coe�iciente	

de	Gini	para	a	renda.	

A	restrição	de	crédito	possui	uma	

relação	não	monotônica	com	o	sa-

lário	de	equilíbrio,	o	que	se	traduz	

diretamente	sobre	a	desigualdade	

de	renda.	Por	�im,	o	modelo	é	mais	

sensível	a	mudanças	nas	alíquotas	

sobre	os	empreendedores	formais.	

Tanto	e�iciência	quanto	formaliza-

ção	são	severamente	afetadas	por	

mudanças	nesse	tributo.	Conclui-

-se	que	as	dimensões	adicionadas	

ao	modelo	de	Evans	e	Jovanovic	

(1989)	trazem	mecanismos	inte-

ressantes	e	enriquecem	a	análise	

de	políticas	públicas.
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1	 Alta	carga	tributária	e	um	setor	informal	expressivo	são	caracte-
rísticas	comuns	em	diversos	países,	especialmente	naqueles	em	

desenvolvimento.	Schneider	(2005)	estima	que,	entre	1999	e	2000,	a	
informalidade	correspondia	a	41%	do	PIB	destes	países,	contra	18%	

para	os	membros	da	OCDE.	Para	o	Brasil,	o	montante	estimado	foi	de	
39,8%	do	produto	interno	no	período.

2	 Onde r é a	taxa	de	juros	bruta	de	mercado,	ou	seja, r = (1 + taxa de juros). 

3	 	O	parâmetro	de	span	of	control	g	<	1		faz	com	que	o	talento	empresarial	

possua	rendimentos	marginais	decrescentes.

4	 A	 arrecadação	do	governo	 neste	 modelo	 é	sempre	 crescente	 para	

aumentos	das	alíquotas.	Desse	modo,	optou-se	por	não	incluir	esta	

análise	no	trabalho.

5	 A	interação	de	restrição	de	crédito	e	tributos	distancia	a	economia	de	

seu	�irst	best,	tornando	a	análise	de	qualquer	política	pública	sujeita,	

impreterivelmente,	a	uma	avaliação	dentro	do	contexto	de	um	modelo	

calibrado.

(*)	Mestre	em	Economia,	IPE-USP.	

(E-mail:	juliapassabomaraujo@gmail.com).
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O Crescimento e os Impactos da Produção de Soja no Centro-
Oeste: Biodiesel e Produção de Alimentos – Parte I1

E������ M����� G��� S������� (*)

1 Introdução

Este	trabalho	apresenta	uma	aná-

lise	do	processo	de	expansão	da	

soja	na	região	Centro-Oeste,	no	

período	de	2005	a	2009,	para	ave-

riguar	os	efeitos	decorrentes	da	

obrigatoriedade	 da	mistura	 do	

óleo	diesel-biodiesel	em	território	

nacional	sobre	a	produção	agrícola,	

e	principalmente	sobre	a	produ-

ção	de	alimentos	da	dita	região.	

Nessa	primeira	parte,	analisar-se-

-á	o	mercado	de	soja	brasileiro	e,	

principalmente,	do	Centro-Oeste	e	

a	produção	agrícola	dessa	região	

e	discutir-se-á	a	produção	do	bio-

diesel,	a	sua	evolução	e	as	políticas	

governamentais	voltadas	para	o	

setor.	A	segunda	parte	na	próxima	

edição	irá	 apresentar	o	modelo	

shift-share	utilizado	para	analisar	a	

produção	agrícola	do	Centro-Oeste	

no	período	de	2005	a	2009	e	os	re-

sultados	desse	trabalho.

Vários	trabalhos	bem	elaborados	

sobre	esses	possíveis	 impactos	

foram	realizados,	como	o	de	Se-

nauer	 (2008), 	 que	 report a	 que	

entre	2005	e	 janeiro	de	2008,	o	

preço	do	trigo	aumentou	143%,	o	

do	milho,	105%,	o	do	arroz,	154%,	

o	do	açúcar,	118%,	e	o	das	semen-

tes	oleaginosas,	197%,	contrarian-

do	a	tendência	de	estabilidade	dos	

preços	projetada	pelo	Internatio-

nal	Food	Policy	Research	Institute	

(IFPRI,	2002),	sendo	uma	hipóte-

se	apontada	para	tal	reversão	de	

tendência	a	expansão	da	área	de	

biocombustíveis.	Porém,	há	várias	

causas,	estruturais	e	conjunturais,	

que	afetam	o	preço	e	a	produção	

dos	alimentos	(SENAUER,	2008;	

PINGALI;	R ANEY;	WIEBE,	2008;	

Food	and	Agriculture	Organization	

of	the	United	Nations	-	FAO,	2008),	

como	a	expansão	da	demanda	nos	

países	da	Ásia	e	perturbações	cli-

máticas	que	afetaram	a	oferta	de	

certos	produtos	agrícolas	na	época,	

como,	 por	 exemplo,	 a	produção	

de	trigo	 na	Austrália	pela	seca,	

a	produção	de	arroz	no	Vietnam	

(SENAUER,	2008)	e	a	suspensão	

das	exportações	de	trigo	pela	Ar-

gentina.

Há	poucos	trabalhos	que	analisam	

essa	questão	para	o	Brasil;	porém,	

existe	uma	literatura	sobre	outros	

produtos	para	os	Estados	Unidos	

e	para	a	União	Europeia.	Vários	

estudos	utilizando	diversos	mo-

delos,	hipóteses	e	perspectivas	

foram	feitos	para	os	EUA,	que	de-

tectaram	a	presença	de	con�litos	

entre	a	produção	de	alimentos	e	de	

biocombustíveis,	como	a	contração	

da	oferta	de	milho	pelo	seu	uso	na	

produção	de	etanol,	assim	como	

um	início	de	desvio	de	área	de	trigo	

para	 a	produção	 de	 milho.	Com	

isto,	os	estoques	de	milho	e	trigo	

diminuem	e	os	preços	se	elevam	

(SAMPAIO,	2010).	Os	modelos	tam-

bém	mostram	possíveis	reduções	

nas	exportações	norte-americanas	

para	o	milho,	a	soja	e	o	trigo.	Runge	

e	Senauer	(2007),	por	exemplo,	cri-

ticam	os	efeitos	perversos	sobre	a	

segurança	alimentar	do	mundo	do	

programa	americano	de	produção	

de	etanol:	

Ao	pressionar	a	oferta	mundial	de	

safras	comestíveis,	a	alta	na	pro-

dução	de	etanol	se	traduzirá	em	

preços	mais	elevados	tanto	para	os	

alimentos	industrializados	quanto	

para	os	básicos,	em	todo	o	mundo.	

Os	biocombustíveis	terminaram	

por	amarrar	os	preços	da	comida	e	

os	do	petróleo	de	uma	maneira	que	

pode	perturbar,	profundamente,	o	

relacionamento	entre	produtores	

e	consumidores	de	alimentos,	e	

entre	as	nações,	nos	próximos	anos,	

o	que	acarreta	implicações	poten-

cialmente	devastadoras	tanto	para	

a	pobreza	no	mundo	quanto	para	a	

segurança	alimentar.
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A	expansão	da	produção	de	bio-

combustíveis	nos	Estados	Unidos	

se	dá	com	expansão	da	produção	

e	da	área	plantada	com	milho	e	

oleaginosas,	mas	com	contração	

da	produção	de	cana-de-açúcar,	

de	outros	grãos	e	outros	produtos	

agrícolas.	 Já	na	 União	Europeia	

predomina	a	expansão	de	oleagi-

nosas,	uma	vez	que	é	privilegiado	

o	biodiesel	em	relação	ao	etanol,	

havendo	contração	da	produção	e	

da	área	com	cana-de-açúcar,	outros	

grãos	e	outros	produtos	agrícolas	

(SAMPAIO,	2010).

Há,	no	entanto,	uma	diferença	fun-

damental	entre	os	dois	maiores	

produtores	de	bicombustíveis:	en-

quanto	os	EUA	usam	o	milho	para	a	

produção	de	etanol,	o	Brasil	utiliza	

a	cana-de-açúcar.	Em	relação	ao	

Brasil,	a	grande	expansão	da	pro-

dução	de	etanol	no	País	ocorre	ao	

lado	da	expansão	da	produção	da	

soja	sem	ocorrer	maior	contração	

na	produção	de	alimentos,	segun-

do	Pingali,	Raney	e	Wiebe	(2008).	

Müeller	(2003)	e	Brandão,	Rezende	

e	Marques	(2006)	argumentam	que	

a	soja	se	expandiu	sobre	as	áreas	

de	pastagem	sem	trazer	contração	

na	produção	de	alimentos.		

O	 Brasil	 possui	 grandes	 vanta-

gens	comparativas	na	produção	de	

biocombustíveis.	Morceli	(2006)	

defende	que	o	País	possui	privi-

légios	naturais,	podendo	contri-

buir	com	a	redução	da	poluição	

mundial,	fornecer	etanol	e	ainda	

obter	excelentes	lucros	com	isso.	

A	Empresa	Brasileira	de	Pesquisa	

Agropecuária	(EMBRAPA)	con�ir-

ma	isso,	estimando	haver,	em	2006,	

cerca	de	90	milhões	de	hectares	

disponíveis	para	expansão	da	agri-

cultura	no	Brasil,	que	possui	um	

território	total	de	852	milhões	de	

hectares.	Além	disso,	há	mais	de	30	

milhões	de	hectares	ocupados	com	

pastagens	extensivas	subaprovei-

tadas	que	poderão	ser	 liberados	

nos	próximos	anos	para	exercício	

de	outras	atividades	agrícolas	sem	

prejuízo	às	produções	de	carne	e	

leite,	fato	já	constatado	para	o	Es-

tado	de	São	Paulo	(STRAPASSON;	

JOB,	2006).	O	progresso	tecnoló-

gico	na	produção	agropecuária,	

reconhecido	na	cadeia	da	soja	e	da	

cana-de-açúcar	no	Centro-Sul,	con-

tribui	para	a	redução	dos	preços	

dos	alimentos,	fazendo	com	que	o	

efeito	da	produção	de	bicombustí-

veis	sobre	esses	preços,	a	depender	

do	ritmo	de	crescimento	do	etanol	

e	do	biodiesel,	seja	apenas	a	ausên-

cia	ou	uma	menor	redução	desses	

preços.	Portanto,	a	hipótese	de	que	

a	expansão	dos	biocombustíveis	

con�lita	com	a	produção	de	alimen-

tos	e	colabora	com	a	elevação	dos	

preços	desses	é	aceitável,	porém	

necessita	de	maior	veri�icação.

Objetiva-se	assim	avaliar	se	a	ex-

pansão	da	soja,	incentivada	pelo	

biodiesel,	não	representou	uma	

ameaça	às	outras	culturas	da	re-

gião.	Para	isso,	o	trabalho	propõe-

-se	a	mostrar	a	magnitude	dessa	

expansão	entre	2005,	quando pas-

sou a ser autorizada a mistura B2 (2% 

de biodiesel e 98% de diesel mineral), 

até o ano de 2009, quando a mistura 

obrigatória passou, em julho desse 

ano, para o B4,	veri�icando-se	os	

fatores	que	contribuíram	para	o	

aumento	da	produção:	a	variação	

do	rendimento,	 da	área	 colhida	

(que	é	dividida	em	utilização	de	

novas	áreas	e	de	áreas	de	outras	

culturas	que	a	soja	substituiu)	e	da	

localização	geográ�ica.	

2  O PNPB e a Produção de Bio-
diesel

As	primeiras	pesquisas	sobre	bio-

diesel	no	Brasil	surgiram	na	Uni-

versidade	 do	 Ceará,	no	� inal	da	

década	de	70.	Ainda	assim,	a	in-

trodução	de	fato	do	biodiesel	na	

agenda	das	políticas	energéticas	

do	País	só	ocorreu	na	década	de	90	

e	início	da	de	2000.	Um	dos	marcos	

foi	o	Programa	Brasileiro	de	Bio-

combustíveis	(Probiodiesel),	em	

2002,	coordenado	pelo	Ministério	

da	Ciência	e	da	Tecnologia	(MCT).	

Nessa	época,	os	argumentos	para	a	

implementação	do	programa	eram:	

a	diminuição	da	dependência	dos	

derivados	do	petróleo;	a	criação	

de	novos	mercados	para	as	olea-

ginosas,	em	particular	para	a	soja;	

o	crescimento	da	demanda	global	

por	combustíveis	alternativos	e	

renováveis;	e	a	redução	das	emis-

sões	de	gás	carbônico	(FLEXOR	et	

al.,	2011).	Isso	ocorreu	diante	do	

aumento	das	preocupações	com	o	

meio	ambiente,	do	efeito	estufa	e	

da	dependência	dos	combustíveis	

fósseis,	com	o	alerta	do	esgotamen-

to	das	reservas	de	petróleo	ou	o	

encarecimento	da	sua	exploração,	
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inviabilizando-o.	O	biodiesel	é	a	

alternativa	mais	aceita	de	combus-

tível	renovável	devido	ao	fato	de	

suas	propriedades	serem	similares	

à	do	próprio	óleo	diesel	(YUSTE;	

DORADO,	2006).

Em	 2003,	re� letindo	as	mudan-

ças	de	preocupação	em	torno	do	

novo	combustível,	surge	um	novo	

programa	 com	 três	 fundamen-

tos	principais:	a	 inclusão	social	

através	da	agricultura	familiar,	

a	 sustentabilidade	 ambiental	 e	

a	 viabilidade	econômica.	 Desse	

modo,	nasce	em	2004	o	Programa	

Nacional	 de	 Produção	 e	 Uso	 de	

Biodiesel	(PNPB),	que,	para	incen-

tivar	a	consolidação	do	mercado	de	

biodiesel	e	assegurar	que	as	metas	

do	programa	fossem	alcançadas	

sem	gerar	problemas	de	desabas-

tecimento,	estabeleceu	os	leilões	

públicos	promovidos	pela	Agência	

Nacional	de	Petróleo,	Gás	Natural	e	

Biocombustíveis	(ANP),	atribuindo	

à	Petrobras	o	papel	de	único	com-

prador	e	sendo	responsável	pelas	

misturas	de	óleo	diesel-biodiesel	

estipuladas	em	lei.

Figura 1 - Biodiesel - Localização das Unidades Produtoras de Biodiesel

Fonte:	Boletim	Mensal	dos	Combustíveis	Renováveis,	março	2011	(Ministério	de	Minas	e	Energia	-	MME).

Em	2011,	existiam	67	plantas	produtoras	de	biodiesel	

autorizadas	pela	ANP	para	operação	no	País,	cor-

respondendo	a	uma	capacidade	total	autorizada	de	

17.315,95	m³/dia.	Dessas	plantas,	61	possuem	auto-

rização	para	comercialização	do	biodiesel	produzido,	

correspondendo	a	17.015,25	m³/dia	de	capacidade	

autorizada	para	comercialização.	Há	ainda	nove	novas	

plantas	de	biodiesel	autorizadas	para	construção	e	

dez	plantas	de	biodiesel	autorizadas	para	ampliação	

de	capacidade.	Com	a	�inalização	das	obras	e	poste-

rior	Autorização	para	Operação,	a	capacidade	total	

autorizada	poderá	ser	aumentada	em	4.567,79	m³/dia	

(ANP,	2011).	Das	67	plantas	produtoras	de	biodiesel,	

31	estão	localizadas	na	região	Centro-Oeste,
2
	ou	seja,	

46%,	e	das	19	autorizadas	para	construção	ou	amplia-

ção,	oito	estão	no	Centro-Oeste,3	implicando	em	42%	

das	novas	plantas	(Figura	1).

Porém,	estudos	preliminares	de	viabilidade	�inanceira	

mostravam	que	o	biodiesel	teria	um	preço	na	bomba	

superior	ao	do	óleo	diesel	(FERRES,	2003).	Barros	et	

al.	(2009)	também	mostraram	que,	considerando	as	

bases	do	período	2003/2006	e	o	câmbio	de	R$	1,80,	

o	custo	�inanceiro	do	biodiesel	seria	de	R$	2.159,00/

ton,	enquanto	o	diesel	importado	entraria	por	R$	

1.563,00/ton,	fazendo	com	que	o	subsídio	necessário	

para	viabilizar	o	biodiesel	fosse	do	montante	de	R$	

596,00/ton	no	Centro-Oeste,	também	observando-se	



40 temas de economia aplicada

agosto de  2014

que	o	preço	interno	do	biodiesel	se	manteve	estável	

no	período.	Dinardi,	Salum	e	Miranda	(2010)	ainda	

concluem	que,	para	preços	de	óleos	vegetais	acima	

de	R$	1.501,00/ton,	a	produção	de	biodiesel	se	torna	

inviável;	logo,	o	preço	do	óleo	de	soja	degomado	de	

R$	1.901,00/ton	o	inviabilizaria	para	a	produção	de	

biodiesel,	sendo	então	necessários	subsídios	do	gover-

no,	já	existindo	incentivos	�iscais,	para	se	alcançar	as	

metas	de	produção.	

Entre	janeiro	e	julho	de	2008,	a	mistura	obrigatória	

de	biodiesel	puro	(B100)	ao	óleo	diesel	foi	de	2%;	

entre	julho	de	2008	e	junho	de	2009	foi	de	3%;	e	entre	

julho	e	dezembro	de	2009	foi	de	4%.	Os	respectivos	

aumentos	da	produção	de	biodiesel	em	cada	interva-

lo	em	relação	ao	mesmo	período	do	ano	anterior	no	

Centro-Oeste	foram:	289,17%,	100,17%	e	25,7%	(ANP,	

2011).	Os	aumentos	foram	expressivos,	porém,	suces-

sivamente	decrescentes.	O	governo	ainda	antecipou	

o	aumento	de	4%	para	5%	do	percentual	obrigatório	

da	mistura	em	2010,	conforme	a	resolução	nº	6/2009	

do	Conselho	Nacional	de	Política	Energética	(CNPE),	

quando	estava	previsto	para	2013,	e	a	produção	foi	de	

1,02	bilhões	de	litros	de	biodiesel	em	2010,	aumento	

de	59,1%	em	relação	ao	ano	anterior,	elevando	assim	

a	taxa	com	essa	antecipação.	Se	permanecer	o	B5,	a	

oferta	segura	do	combustível	estará	garantida	pela	ca-

pacidade	produtiva	atual	até	2019	(MENDES;	COSTA,	

2010).	Esses	aumentos	só	são	feitos	à	base	de	muito	

estímulo	e	subsídios	do	governo,	como	mostrado	pelos	

desembolsos	do	Banco	Nacional	do	Desenvolvimento	

(BNDES,	2010,	Grá�ico	1).

Gráfi co 1 - Desembolso do BNDES ao Biodiesel (Valores Nominais)

Fonte:	Banco	Nacional	do	Desenvolvimento	(BNDES,	2010).	Elaboração	do	Instituto	de	Pesquisa	Econômica	Aplicada	(IPEA).
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Ao	contrário	do	que	estava	previsto	originalmente	

no	programa,	os	bene�ícios	�iscais	do	PNPB	atingem	

mais	os	produtores	e	Estados	que	não	eram	o	público-

-alvo	do	programa,	especi�icamente	os	sojicultores	do	

Centro-Oeste	e	do	Sul,	devido	à	importância	da	soja	

como	principal	matéria-prima	e	pelo	fato	de	a	maior	

parte	de	sua	produção	se	concentrar	nessas	regiões,	

malogrando	assim	os	anseios	sociais	do	programa	

(FLEXOR	et	al.,	2011).

3 Produção Agrícola e de Biodiesel no Centro-Oeste

A	região	Centro-Oeste	é	a	maior	produtora	de	soja	do	

País,	tendo	produzido	quase	31,6	milhões	de	toneladas	

em	2009	(46%	da	produção	nacional	do	ano),	com	uma	

área	plantada	no	mesmo	ano	de	mais	de	10,5	milhões	

de	hectares	(45%	da	área	plantada	de	soja	do	País),	e	

aproximadamente	10,8	milhões	de	hectares	no	ano	

de	2010,	mantendo	o	nível	de	45%	da	área	estimada	

para	o	País	(Companhia	Nacional	de	Abastecimento	

-	CONAB,	2011).	Na	Figura	2,	observam-se	áreas	de	

concentração	da	produção	de	soja	no	Centro-Oeste,	

especialmente	no	Mato	Grosso,	que,	em	2007,	tinha	os	

cinco	municípios	de	maior	produção	e	onde	também	

concentram-se	as	usinas	produtoras	de	biodiesel.	A	

grande	maioria	dos	municípios	na	região	apresenta	

alguma	produção	do	grão.	Já	em	relação	ao	biodiesel,	

a	região	produziu	640.077,296	m³	em	2009	−	39,8%	

da	produção	nacional.	Comparando	2009	e	2010,	o	au-

mento	foi	de	59,1%,	atingindo	42,5%	da	produção	na-

cional,	com	1.018.302,608	m³	de	B100,	biodiesel	puro.

Figura 2 – Distribuição Espacial da Produção de Soja por Município no Centro-Oeste em 2007

Fonte:	Produção	Agrícola	Municipal	(PAM,	IBGE),	Banco	SIDRA	e	mapas	de	geociência	do	IBGE.	Elaboração	do	autor.
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O	óleo	de	soja	é	a	principal	matéria-prima	utilizada	no	

País	para	a	produção	de	biodiesel,	respondendo	por	

83,76%	da	produção	de	biodiesel	(Figura	3).	O	poten-

cial	de	produção	de	óleo	das	oleaginosas	varia	bastan-

te:	entre	150	litros/ha	do	milho	até	5.900	litros/ha	do	

dendê	(Laboratório	de	Desenvolvimento	de	Tecnolo-

gias	Limpas	-	LADETEL,	2005).	Mesmo	apresentando	

um	menor	teor	de	óleo	(de	18%	a	20%	da	soja)	em	

comparação	com	as	outras	alternativas	(mamona,	

dendê,	girassol,	pinhão	manso,	crambe,	macaúba,	

canola,	linhaça,	gergelim,	entre	outras,	que	apresen-

tam	um	teor	de	30%	até	50%),	além	dessas	terem	um	

maior	apelo	social	e	isenção	de	impostos,	a	grande	

utilização	da	soja	decorre	da	cadeia	produtiva	dessa	

ser	mais	bem	estruturada,	tanto	antes	quanto	depois	

da	fazenda;	possuir	uma	tecnologia	de	produção	bem	

de�inida	e	moderna,	aproveitando-se	de	economias	de	

escala;	oferecer	rápido	retorno	do	investimento,	tendo	

um	ciclo	de	4	a	5	meses;	proporcionar	uma	gama	de	

produtos	e	subprodutos,	diversi�icando	as	possibilida-

des	do	produtor,	como	a	farinha	de	soja,	farelo	de	soja	

para	ração	animal,	lecitina	de	soja,	leite	e	óleo	de	soja,	

entre	vários	outros	usos	alimentícios	e	industriais,	

além	do	biodiesel;	a	soja	pode	ser	armazenada	por	

longos	períodos,	aguardando	a	melhor	oportunidade	

para	comercialização;	é	um	produto	fácil	de	vender,	

pois	são	poucos	os	produtores	mundiais	(EUA,	Brasil,	

Argentina,	China,	Índia	e	Paraguai),	pouquíssimos	os	

exportadores	(EUA,	Brasil,	Argentina	e	Paraguai),	mas	

muito	os	compradores	(todos	os	países),	resultando	

em	maior	garantia	de	comercialização.	Assim,	Sachs	

(2009)	já	alertava	que,	sem	uma	política	explícita	de	

apoio	aos	agricultores	familiares,	a	evolução	da	pro-

dução	de	bicombustíveis	iria	novamente	concentrar	

terras	e	riqueza,	gerando	um	modelo	de	crescimento	

concentrador	e	excludente.

Gráfi co 2 - Principais Matérias-Primas Utilizadas para Produção de Biodiesel em 2009

Fonte:	Boletim	Mensal	de	Biodiesel,	Dezembro/2009	(ANP).
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Mesmo	 sendo	 a	 inclusão	 social	

um	dos	destacados	objetivos	do	

PNPB,	Biondi,	 Monteiro	e	Glass	

(2010)	destacam	que,	infelizmente,	

o	objetivo	do	PNPB	de	diversi� i-

car	as	fontes	de	matérias-primas	

para	a	produção	de	biodiesel	teria	

avançado	pouco.	O	programa	não	

obteve	sucesso	em	suas	metas	so-

ciais,	mantendo	os	agricultores	

familiares	à	margem	das	políticas	

públicas	(FLEXOR	et	al.,	2011;	BU-

AINAIN,	2008;	BUAINAIN;	GARCIA,	

2008).

No	período	de	2005-2009,	outra	

preocupação	está	na	possibilida-

de	de	a	expansão	da	soja	ter	sido	

motivada	pelos	incentivos	gover-

namentais,	como	o	PNPB	de	2004,	

e	pelo	mercado	do	biodiesel,	em	de-

trimento	de	uma	soja	voltada	para	

�ins	alimentícios,	além	da	possível	

substituição	de	outras	culturas	

da	região	pela	soja.	As	principais	

culturas	da	região,	além	da	soja,	

são	o	milho,	o	arroz,	a	mandioca,	o	

amendoim,	o	café,	o	trigo,	a	cana-

-de-açúcar,	o	feijão	e	o	algodão,	

sendo	a	estimativa	da	produção	

total	de	grãos	da	região	de	aproxi-

madamente	55,4	milhões	de	tone-

ladas	em	2010	(+5,81%	em	relação	

a	2009),	sendo	só	de	soja	aproxima-

damente	33,7	milhões	de	toneladas	

para	a	região	(+6,75%	em	relação	

a	2009,	segundo	a	CONAB,	2011).	

O	rebanho	bovino	da	região	foi	de	

mais	de	70,65	milhões	de	cabeças	

em	2009,	34,42%	do	efetivo	na-

cional,	sendo	a	criação	extensiva	

e	visando,	principalmente,	o	gado	

para	o	corte	(IBGE,	2011).	Já	o	meio	

ambiente	é	formado,	ao	norte	e	

oeste,	pela	Floresta	Amazônica,	

pelo	Cerrado	na	maior	parte	e	pelo	

Complexo	do	Pantanal	no	sudoeste.	

Segundo	o	Ministério	do	Meio	Am-

biente	(MMA),	48,2%	da	área	do	

Cerrado	já	foi	desmatada.

Segundo	Brandão,	Rezende	e	Mar-

ques	 (2006),	 que	 analisaram	 o	

crescimento	da	agricultura	brasi-

leira	após	a	mudança	da	política	

cambial	de	janeiro	de	1999,	houve	

um	 aumento	 de	 22,8%	 da	 área	

plantada	com	grãos,	ao	longo	de	

três	anos	agrícolas	(2001/2002,	

2002/2003	e	2003/2004).	A�ir-

mam,	ainda,	que	esta	expansão	

da	área	se	deu	sobretudo	na	soja,	

que	 cresceu,	 somente	 naqueles	

três	anos,	66,1%	na	região	Centro-

-Oeste,	estimulada	pela	mudança	

na	política	econômica	e	por	uma	

fase	de	alta	dos	preços	internacio-

nais	a	partir	de	2002,	que	reforçou	

o	estímulo	cambial.

N o 	 e n t a n t o , 	 p a r a 	 o 	 p e r í o d o	

2005/2009,	a	expansão	da	área	

plantada	de	soja	no	Centro-Oeste	

desacelerou	para	-8,9%,	enquanto	

a	quantidade	produzida	aumentou	

apenas	1,12%,	registrando-se	que	

os	preços	internacionais	da	soja	

cederam	em	2004	e	só	voltaram	a	

subir	expressivamente	em	2007,	

caindo	novamente	em	seguida	com	

a	crise	mundial,	conforme	o	Grá-

�ico	3.

Assim,	mesmo	com	os	subsídios	e	

incentivos	do	governo,	o	biodiesel	

parece	não	ter	contribuído	para	es-

timular	a	expansão	da	soja,	levando	

no	�im	ao	decréscimo	da	área	plan-

tada	e	a	um	pequeno	crescimento	

da	produção	entre	2005	e	2009.	Ou,	

por	outro	lado,	pode	ter	atenuado	a	

queda	do	próprio	mercado	de	soja,	

constituído	por	grão,	farelo	e	óleo.
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Além	disso,	a	utilização	de	pasta-

gens	degradadas	para	a	expansão	

da	fronteira	agrícola	é	outro	fator	

a	favor	da	hipótese	de	que	o	risco	

do	con� lito	entre	a	produção	de	

biodiesel	e	de	alimentos	é	míni-

mo.	Brandão,	Rezende	e	Marques	

(2006)	defendem	a	conversão	de	

pastagens	na	expansão	da	soja:

[...]	ao	contrário	das	áreas	virgens,	

áreas	ocupadas	com	pastagens	

são	muito	mais	viáveis	de	serem	

convertidas	em	área	com	soja	e,	no	

próprio	período	em	que	se	dá	essa	

conversão,	iniciar-se	a	produção	

de	soja.	A	razão	para	isto	é	que	boa	

parte	do	processo	de	produção	de	

terra	apropriada	para	o	plantio	de	

soja	(como,	por	exemplo,	a	cala-

gem),	já	ocorreu,	em	um	momento	

anterior.	A	propósito,	vale	a	pena	

informar	que	a	área	de	pastagem	

plantada	no	Centro-Oeste	predo-

mina	amplamente	sobre	a	área	

de	pastagem	natural.	Basta	notar	

que,	segundo	os	Censos	Agropecu-

ários,	a	área	de	pastagem	plantada	

aumentou,	entre	1970	e	1995/96,	

de	7	para	50	milhões	de	hectares;	

enquanto	isto,	a	área	de	pastagem	

nativa	caiu	de	46	para	23	milhões	

de	hectares,	nesse	mesmo	período.	

Em	comparação,	a	área	com	lavoura	

era	de	apenas	7	milhões	de	hectares	

em	1995/96.	A	disponibilidade	de	

pastagens	para	serem	convertidas	

em	lavouras	é,	assim,	quase	in�inita.	

[...]	Sabe-se	ser	muito	frequente	o	

arrendamento	da	terra	por	parte	

do	sojicultor,	o	que	tem	a	vantagem	

de	eximi-lo	da	necessidade	de	imo-

bilização	de	capital	na	aquisição	

de	terra.	Além	disso,	o	pecuarista	

normalmente	não	possui	as	má-

quinas	agrícolas	necessárias	para	

realizar	ele	mesmo	a	renovação	das	

pastagens.

Essa	hipótese	também	foi	defen-

dida	por	Müeller	(2003),	em	sua	

análise	do	processo	de	expansão	

da	soja	no	Centro-Oeste,	durante	

a	 década	 de	 1990.	Ele	concluiu	

que,	para	desestimular	o	desma-

tamento	de	novas	áreas	de	mata	

virgem,	é	necessário	que	o	sistema	

de	transporte,	primordial	para	a	

expansão	da	fronteira	agrícola	da	

Gráfi co 3 – Evolução dos Preços da Soja e do Biodiesel

						

	 																		*	De�lacionados	pelo	IPA	-	DI	Produto	Agrícola	(FGV-RJ),	ano-base	2005.	

	 																	**	De�lacionado	pelo	PPI	(US	Department	of	Labor:	Bureau	of	Labor	Statistics),	ano-base	2005.

	 																Fonte:	Bolsa	de	Chicago,	Corretoras,	Jornal	Valor	Econômico	e	ANP.	Elaboração	do	autor.



45temas de economia aplicada

agosto de  2014

soja,	seja	aprimorado	nas	áreas	

já	 assentadas	 do	 Cerrado,	onde	

existem	consideráveis	pastagens	

já	limpas	da	vegetação,	mas	que	

estão	degradadas	e	subutilizadas,	

passíveis	de	recuperação	com	o	

sistema	 de	 integração	 lavoura-

-pecuária,	conhecido	como	sistema	

ILP,	evitando	que	os	investimentos	

de	transportes	não	acabem	incen-

tivando	a	abertura	de	novas	áreas	

na	vegetação.

Estimativas	 indicam	que	as	pas-

tagens	 degradadas	atingiram	 o	

patamar	de	50%	dos	60	milhões	de	

hectares	das	pastagens	cultivadas	

do	Cerrado	(MACEDO,	2005),	uma	

grande	área	que	pode	ser	recu-

perada	por	meio	do	sistema	ILP.	

Esse	processo	pode	ser	através	da	

rotação/sucessão	de	culturas	anu-

ais	com	forrageiras,	que	consiste	

no	plantio	de	culturas	(milho,	soja,	

arroz)	ou	de	pastos	anuais	(mi-

lheto,	aveia),	visando	melhorar	a	

estrutura	química	e	�ísica	do	solo,	

para	 que	após	esta	 a	 pastagem	

seja	novamente	introduzida	nesta	

mesma	área	com	uma	planta	for-

rageira,	aproveitando-se	também	

da	adubação	residual	empregada	

na	lavoura	ou	pasto	anual.	As	plan-

tas	mais	utilizadas	neste	tipo	de	

manejo	são	as	leguminosas,	mais	

especi�icamente	a	soja,	que	possui	

um	grande	poder	de	fornecimento	

de	nitrogênio	para	a	pastagem	que	

será	implantada	posteriormente.	

As	grandes	propriedades	fazem	

rotação	da	pecuária	com	a	soja,	

recuperando	e	reutilizando	pasta-

gens	degradadas,	de	tal	maneira	

que	a	expansão	da	soja	não	des-

mate	novas	áreas	de	cerrado	ou	de	

� loresta	amazônica,	não	ocupe	o	

espaço	de	outros	grãos	e	nem	ex-

pulse	a	pecuária.

A	área	de	pastagens	degradadas	

ainda	é	muito	grande,	permitindo	

que	a	pequena	expansão	veri�icada	

da	produção	da	soja	continue	se	

dando	aos	moldes	citados	acima,	

sem	precisar	ser	nociva	às	outras	

culturas	e	a	áreas	“virgens”.	Con-

tudo,	mesmo	com	o	veri�icado	de-

créscimo	da	área	plantada	da	soja,	

é	necessária	uma	análise	mais	pro-

funda	da	expansão	da	produção	da	

soja,	para	melhor	avaliar	a	questão	

em	voga.	Essa	análise	será	feita	na	

segunda	parte	desse	trabalho.
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A Economia da Felicidade

J��� H������� C���� D�� N����(*)

1  Um Breve Panorama Histórico

Felic idade	 sempre	 foi	 tema	 de	

grande	interesse	�ilosó�ico.	Aristó-

teles,	em	Ética	a	Nicômaco,	discute	

a	felicidade	(no	grego,	eudaimonia)	

como	princípio	central	que	guia	os	

seres	humanos	em	todas	as	suas	

motivações.	Para	o	�ilósofo,	a	eu-

daimonia	 signi�ica	 mais	 do	que	

prazer,	sentimento	ou	satisfação	

de	desejos.	Abrange	a	excelência	

moral	especí�ica	à	natureza	huma-

na,	tornando	a	questão	de	como	

ser	feliz	equivalente	à	questão	de	

como	viver	bem,	no	sentido	ético	

do	termo.	 Correntes	� ilosó�icas	

helenistas	também	se	propuseram	

a	árdua	tarefa	de	identi�icar	quais	

aspectos	da	 vida	 determinam	a	

felicidade.	Os	Estoicos,	por	exem-

plo,	acreditavam	que	a	origem	da	

felicidade	está	na	vida	de	acordo	

com	a	natureza	humana	da	razão.	A	

realização	de	um	caráter	virtuoso,	

que	em	nada	depende	de	circuns-

tâncias	materiais,	seria	a	chave	

para	a	resolução	do	problema	da	

vida.	Os	Epicuristas,	por	sua	vez,	

entendiam	que	o	instinto	primário	

de	qualquer	ser	vivo	é	buscar	pra-

zeres.	Portanto,	uma	vida	plena-

mente	feliz	seria	a	que	maximizas-

se	prazer	e	minimizasse	dor	�ísica	

ou	psicológica	(STEPHENS,	2007).	

Extrapolando	suas	origens	�ilosó-

�icas,	a	discussão	sobre	felicidade	

também	esteve	presente	no	pre-

lúdio	da	economia	como	ciência.	

Adam	Smith,	em	Teoria	dos	Senti-

mentos	Morais	identi�ica	a	 felici-

dade	como	fruto	de	“compostura	

e	tranquilidade	de	espírito”	pro-

venientes	de	uma	vida	virtuosa.	O	

autor	é	cético	no	que	diz	respeito	

à	existência	de	uma	relação	entre	

acumulação	de	riquezas	e	felicida-

de	individual,	distinguindo	os	�ins	

“desejados”	dos	“desejáveis”.	Smith	

enfatiza	que,	apesar	de	a	riqueza	

ser	um	�im	“desejado”	por	grande	

parte	da	humanidade,	isso	estaria	

longe	de	ser	o	ideal	no	que	tange	ao	

aspecto	moral	–	o	“desejável”	seria	

a	busca	incessante	pela	sabedoria	

e	a	virtude.

A	 par tir	do	� im	 do	século	XIX	 o	

bem-estar	(utilidade)	foi	incorpo-

rado	como	variável	principal	de	in-

teresse	dos	economistas.	Em	1779,	

o	utilitarista	Jeremy	Bentham	pos-

tula	seu	axioma	fundamental,	in-

�luenciando	consideravelmente	as	

diretrizes	da	teoria	econômica	sub-

sequente:	“é	a	maior	felicidade	do	

maior	número	de	pessoas	que	deve	

ser	a	medida	do	certo	e	do	errado”.	

Seguindo	a	 lógica	benthamiana,	

John	Stuart	Mill	(1891)	observa	

que	“as	ações	estão	certas	à	medida	

que	tendem	a	promover	a	felicidade	

e	erradas	à	medida	que	tendem	a	

produzir	o	reverso	da	felicidade”.

2  Felicidade Pode Ser Medida?

Apesar	da	profunda	discussão	teó-

rica	veri�icada	desde	então,	alguns	

fatores	di�icultaram	o	estabeleci-

mento	dos	métodos	quantitativos	

desta	abordagem.	Como	o	que	hoje	

se	denomina		economia	da	felicida-

de	tem	como	centro	de	interesse	

uma	variável	subjetiva,	 o	 arca-

bouço	teórico	da	microeconomia	

baseada	nas	preferências	reveladas	

não	pôde	ser	completamente	apro-

veitado.	Portanto,	foi	necessário	o	

desenvolvimento	de	técnicas	que	

quanti�icassem	o	bem-estar	subje-

tivo	individual.	

Com	esse	objetivo	e	baseados	na	

vasta	experiência	dos	psicólogos,	

economistas	perceberam	que	uma	

boa	forma	de	acessar	o	bem-estar	

de	uma	pessoa	é,	simplesmente,	

perguntando	a	ela.	Assim	sendo,	

grande	parte	dos	estudos	na	área	é	

centrada	em	questões	como:	“Con-

siderando	todos	os	aspectos,	você	

classi�icaria	sua	vida	como:	muito	

feliz,	bastante	feliz,	não	muito	feliz	

ou	nada	feliz?”.	Há	também	a	pos-

sibilidade	 de	 pedir	para	 que	os	

entrevistados	se	posicionem	na	
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“escala	de	satisfação	com	a	vida”	

–	escala	que	vai	de	0	a	10,	sendo	

0	destinado	à	pior	vida	possível	e	

10	à	melhor.	Ambos	os	métodos	

abrangem	o	mesmo	conceito	de	

bem-estar:	o	subjetivo.

É	 importante	ressaltar	que	essa	

análise	não	deve	ter	como	objetivo	

de�inir	“utilidade”	de	uma	forma	

empírica	única	e	exata.	A	discussão	

sobre	o	que	é	bem-estar,	as	diferen-

tes	formas	de	medi-lo,	suas	rela-

ções	com	eventos	de	curto	e	longo	

prazo	permanecem	em	aberto.	Sua	

caracterização	como	um	�im	que	

deve	por	si	só	ser	perseguido	pelas	

sociedades	também	é	questionável.	

De	qualquer	forma,	como	notam	

Blanch�lower	e	Oswald	(2004),	a	

compreensão	do	bem-estar	subje-

tivo	e	de	seus	determinantes	pode	

ser	 muito	 útil	 aos	 economistas	

para	diversos	�ins,	que	serão	ex-

postos	adiante.

O	julgamento	 individual	basea-

do	exclusivamente	na	métrica	da	

satisfação	com	a	vida	possui	limi-

tações	óbvias	e,	por	isso,	há	uma	

série	de	desa�ios	metodológicos	

(FREY;	STUTZER,	2002).	As	res-

postas	podem	estar	correlaciona-

das	com	traços	de	personalidade	

não	observados.	As	vicissitudes	do	

humor	frente	aos	eventos	cotidia-

nos	são	prováveis	fontes	de	viés.	

É	possível	que	surjam	problemas	

na	agregação	das	respostas,	já	que	

geralmente	os	indivíduos	utilizam	

pontos	de	referência	distintos	ao	

declarar	o	bem-estar	subjetivo.	Na	

comparação	internacional,	diferen-

ças	culturais	na	interpretação	do	

signi�icado	da	palavra	“felicidade”	

podem	tornar	as	respostas	incom-

paráveis.	Por	�im,	como	exempli�i-

cam	Deaton	e	Stone	(2013),	a	corre-

lação	de	uma	medida	de	bem-estar	

subjetivo	e	uma	determinada	vari-

ável	não	pode,	concomitantemente,	

validar	o	indicador	e	mostrar	as	

implicações	de	bem-estar.	Ou	seja,	

é	um	equívoco	a�irmar	que	as	mé-

tricas	subjetivas	de	felicidade	são	

válidas	por	serem	correlacionadas	

com	emprego,	renda	e	saúde	e,	si-

multaneamente,	 também	avaliar	

as	consequências	do	emprego,	da	

renda	e	da	saúde	tendo	como	base	

o	mesmo	indicador.	

Sendo	assim,	inúmeros	testes	de	

validação	externa	foram	desen-

volvidos	pela	psicologia	e,	mais	

recentemente,	pela	neurociência	

para	veri�icar	a	robustez	dos	dados	

de	felicidade.	Atualmente	há	fortes	

evidências	de	que	esse	é	um	bom	

meio	de	acessar	o	bem-estar	sub-

jetivo.	Por	exemplo,	as	respostas	às	

questões	de	satisfação	estão	corre-

lacionadas	com	reações	orgânicas	

que	podem	ser	entendidas	como	

evidências	de	felicidade	genuína.	

Ekman,	Davidson	e	Friesen	(1990)	

mostram	que	indivíduos	que	 se	

dizem	muito	felizes	tendem	a	sor-

rir	mais.	Shedler,	Mayman	e	Manis	

(1993)	destacam	evidências	de	que	

outros	fatores	�ísicos,	como	a	pres-

são	arterial	e	a	taxa	de	batimentos	

cardíacos	em	resposta	ao	estresse,	

são	negativamente	correlacionados	

com	o	bem-estar	subjetivo.	

Com	 o	 passar	 do	 tempo,	 novas	

técnicas	de	mapeamento	cerebral	

(eletroencefalogramas)	possibili-

taram	estudos	como	o	de	Sutton	e	

Davidson	(1997),	que	mostram	que	

os	dados	de	felicidade	estão	po-

sitivamente	correlacionados	com	

medidas	da	atividade	pré-frontal	

do	cérebro	(região	do	encéfalo	as-

sociada	aos	níveis	de	bem-estar).	

No	que	diz	respeito	aos	possíveis	

problemas	de	agregação	das	res-

postas,	Graham	(2005)	destaca	que	

cross-sections	entre	diferentes	paí-

ses	ao	longo	do	tempo	apresentam	

notáveis	e	consistentes	padrões	

nos	determinantes	da	felicidade.	

Por	�im,	no	tocante	às	di�iculda-

des	de	tradução,	Inkeles	(1960)	e	

Cantril	(1965)	apresentam	sólidos	

indícios	de	que	a	felicidade,	compa-

rativamente	a	diferentes	conceitos	

relacionados	a	estados	emocionais,	

pode	ser	muito	bem	traduzida	de	

um	idioma	para	outro.	

3  Desafi os Econométricos

Mesmo	com	todo	o	avanço	metodo-

lógico	nas	últimas	décadas	no	que	

diz	respeito	à	validação	externa	

das	métricas	de	bem-estar	sub-

jetivo,	um	certo	ceticismo	ainda	

paira	sobre	esse	tipo	de	análise	

no	cenário	acadêmico,	sobretudo	

entre	alguns	economistas.	É	ne-

cessário	reconhecer	que	há	outros	

importantes	desa�ios	empíricos	

(principalmente	econométricos)	

para	os	quais	ainda	não	há	solução	

consolidada.
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Uma	das	primeiras	críticas	que	

surgem	é	que,	dada	a	característi-

ca	ordinal	da	variável	dependen-

te,	 estimações	 usuais	baseadas	

na	 média	 (Mínimos	 Quadrados	

Ordinários,	por	exemplo)	seriam	

fontes	de	conclusões	equivocadas	

(STEVENS,	1946).	Sendo	assim,	é	

importante	destacar	que	modelos	

ordenados	de	variável	dependente	

discreta	–	Probit	e	Logit	ordenados,	

por	exemplo	–	têm	sido	amplamen-

te	utilizados	pela	literatura	para	

estimação	das	 “happiness	equa-

tions”	–	como	�icaram	conhecidas	

as	equações	microeconômicas	para	

modelar	o	 bem-estar	subjetivo.	

Os	resultados,	em	termos	de	sig-

ni�icância	e	direção	das	variáveis,	

quase	nunca	se	alteram.

A	direção	de	causa-efeito	também	

pode	ser	questionada.	Por	exem-

plo:	as	pessoas	são	mais	felizes	por	

terem	mais	renda	ou	elas	ganham	

mais	por	serem	mais	felizes	que	a	

média	e,	consequentemente,	serem	

mais	produtivas?	As	pessoas	casa-

das	são	mais	satisfeitas	com	a	vida	

ou	é	o	bem-estar	que	faz	com	que	

os	indivíduos	estejam	mais	abertos	

a	relacionamentos	mais	estreitos,	

aumentando	a	probabilidade	de	se	

casarem?	

Nesse	aspecto,	a	estimação	por	

variáveis	instrumentais	soluciona-

ria	o	problema	do	possível	viés	de	

simultaneidade.	Todavia,	ainda	não	

foram	encontrados	instrumentos	

convincentes	para	as	variáveis	ex-

plicativas	potencialmente	endóge-

nas,	o	que	inviabiliza	a	estimação	

em	dois	estágios.	Qualquer	análise	

intertemporal	nesta	literatura,	por	

sua	vez,	deve	lidar	com	a	seguin-

te	di�iculdade:	é	possível	que	os	

dados	de	satisfação	com	a	vida	não	

apresentem	nenhuma	tendência	ao	

longo	do	tempo	em	alguns	países	

simplesmente	porque	as	pessoas	

ancoram	suas	avaliações	subjeti-

vas	de	acordo	com	seus	níveis	de	

aspiração,	que	são	mutáveis	com	

do	tempo.	Dessa	forma,	ganhos	de	

bem-estar	 seriam	anulados	(ou	

fortemente	atenuados)	por	aspi-

rações	crescentes.	Em	termos	de	

estimação,	há	pouca	coisa	passível	

de	ser	feita	caso	isso	seja	verdade.	

No	entanto,	por	que	alguns	países	

apresentariam	bem-estar	subjetivo	

médio	crescente	ao	longo	do	tempo	

e	outros	não?	As	aspirações	seriam	

mais	 voláteis	em	determinados	

contextos?	Como	notam	Blanch�lo-

wer	e	Oswald	(2004),	a	intrigante	

falta	de	uma	tendência	ascendente	

nos	dados	de	felicidade	em	alguns	

países	deve	ser	confrontada	pelos	

economistas.	Pode	ser	que	impor-

tantes	nuances	dos	determinantes	

da	felicidade	estejam	sendo	igno-

radas	quando	associa-se	inequi-

vocamente	aumento	 da	renda	 a	

aumento	do	bem-estar.

Outro	importante	problema	empí-

rico	é	a	baixa	disponibilidade	de	

bases	de	dados	que	acompanhem	

os	 mesmos	indivíduos	 ao	longo	

do	tempo.	Só	há	dados	em	painel	

para	alguns	países	especí�icos	(por	

exemplo,	o	German	Socio-Economic	

Panel),	de	modo	que	as	estimações	

em	painel	são	a	exceção,	quando	

deveriam	ser	a	regra.	Controlar	por	

efeitos-�ixos	individuais	é	funda-

mental	para	que	a	estimação	seja	

robusta	à	in�luência	de	caracterís-

ticas	pessoais	não	observáveis.	

4  Debates Iniciais: o Paradoxo de 
Easterlin

Justamente	devido	às	di�iculda-

des	metodológicas	detalhadas	nas	

subseções	 anteriores,	 apenas	 a	

partir	do	início	da	década	de	1970	

a	economia	da	felicidade	foi	incor-

porada	no	debate	acadêmico	como	

promissora	abordagem	de	bem-

-estar	subjetivo.	Em	um	seminal	

artigo,	o	economista	e	demógrafo	

Richard	Easterlin	(1974)	postula	

três	questões	fundamentais	para	

a	 discussão	 econômica:	 em	 um	

determinado	país,	as	pessoas	ricas	

são	mais	felizes	que	as	pobres?	Os	

países	com	maior	renda	per	capita	

possuem,	em	média,	os	habitantes	

mais	felizes?	Além	disso,	o	aumen-

to	da	riqueza	nacional	por	meio	

do	crescimento	econômico	eleva	o	

bem-estar	subjetivo	individual?

A	 resposta	 à	 primeira	 questão	

segue	o	senso	comum	e	postula	

que,	de	fato,	dentro	de	um	país	as	

pessoas	 mais	ricas	 são	 aquelas	

que	em	média	apresentam	maio-

res	níveis	de	bem-estar	subjetivo.	

Em	todas	as	19	nações	da	amos-

tra	heterogênea	de	Easterlin	há	

um	padrão	notável	que	relaciona	

positivamente	renda	e	felicidade.	

Este	parece	ser	o	maior	ponto	de	

convergência	da	literatura	subse-
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quente.	Stevenson	e	Wolfers	(2013)	

expandem	a	amostra	de	Easterlin	

para	mais	de	100	países	e	não	en-

contram	um	exemplo	sequer	onde	

os	mais	pobres	reportam	níveis	

mais	altos	 de	 felicidade.	 Frank	

(2005)		observa	que	“quando	ana-

lisamos	a	 felicidade	média	 ver-

sus	a	renda	média	para	grupos	de	

pessoas	em	um	dado	país	em	um	

determinado	instante	do	tempo	[...]	

as	pessoas	ricas	são	de	fato	muito	

mais	felizes	que	as	pobres”.	Gard-

ner	e	Oswald	(2001),	analisando	

ganhadores	de	altas	quantias	em	

loterias	na	Inglaterra,	concluem	

que	aproximadamente	um	milhão	

de	libras	seria	um	montante	su�i-

ciente	para	mover	um	indivíduo	da	

base	para	o	topo	em	pesquisas	de	

bem-estar	subjetivo.	

Todavia,	os	resultados	tornam-se	

surpreendentes	quando	atentamos	

às	esferas	internacional	e	inter-

temporal.	Easterlin	(1974)	aponta	

que	não	há	diferença	signi�icativa	

entre	as	nações	no	que	diz	respeito	

à	felicidade	média	dos	cidadãos.	

Contraintuitivamente,	tal	relação	

independe	do	PIB	per	capita.	Ou	

seja,	países	que	apresentam	PIB	per	

capita	mais	alto	não	são	necessa-

riamente	aqueles	que	se	declaram	

mais	felizes.	A	análise	intertempo-

ral	de	Easterlin,	por	sua	vez,	se	re-

sumiu	aos	Estados	Unidos	devido	à	

indisponibilidade	de	dados	con�iá-

veis.	Mesmo	assim,	admiravelmen-

te,	o	autor	não	encontra	nenhum	

indício	de	que	o	crescimento	eco-

nômico	veri�icado	nos	primeiros	25	

anos	do	pós-guerra	nos	EUA	tenha	

sido	 fonte	 substancial	 de	bem-

-estar	subjetivo.	

As	 evidências	 estatist icamente	

signi�icantes	na	análise	intrapaís	

justapostas	à	falta	de	indícios	nos	

dados	cross-country	e	de	série	de	

tempo	deram	origem	ao	“Paradoxo	

de	Easterlin”.	Uma	das	principais	

interpretações	para	o	paradoxo	é	

baseada	no	argumento	dos	psicó-

logos	Brickman	e	Campbell	(1971).	

Os	autores	cunharam	a	expressão	

“esteira	hedonista”	(hedonic	trea-

dmill)	para	caracterizar	a	hipótese	

de	que	 os	 ganhos	 de	renda	são	

acompanhados	 por	 novas	aspi-

rações	em	relação	ao	 consumo.	

Sendo	assim,	o	bem-estar	gerado	

por	um	padrão	material	mais	ele-

vado	seria	anulado	por	expectati-

vas	crescentes	frente	aos	bens	de	

consumo.	

Outra	possível	explicação	para	o	

Paradoxo	de	Easterlin	pode	 ser	

encontrada	em	Scitovsky	(1976).	O	

autor	argumenta	consistentemen-

te	que	muitos	(talvez	a	maioria)	

dos	prazeres	da	vida	não	são	pre-

ci�icados,	não	estão	à	venda	e,	con-

sequentemente,	não	passam	pelo	

mercado.	Dessa	 forma,	a	 lógica	

econômica	que	associa	diretamen-

te	renda	e	satisfação	pessoal	é	in-

trinsecamente	falaciosa.	Seguindo	

a	mesma	linha	de	raciocínio,	Lane	

(2000)	defende	que	a	verdadeira	

fonte	de	bem-estar	está	no	apri-

moramento	das	relações	pessoais	

e	familiares,	no	senso	de	autorre-

alização	e	no	desenvolvimento	de	

novas	habilidades	no	trabalho.

Apesar	da	enorme	in�luência,	o	tra-

balho	de	Easterlin	(1974)	não	�icou	

isento	de	críticas	posteriores.	A	

aplicação	de	métodos	quantitativos	

mais	consistentes	e	a	inclusão	de	

outros	países	em	desenvolvimento	

na	amostra	geraram	resultados	

diametralmente	opostos	 (VEE-

NHOVEN,	1991	e	SACKS;	STEVEN-

SON;	WOLFERS,	2010).	Stevenson	

e	Wolfers	(2013)	confrontam	de	

forma	bastante	robusta	o	estudo	

de	Easterlin,	usando	duas	bases	

extremamente	abrangentes	(Gallup	

World	Poll	e	World	Values	Survey)	e	

mostrando	uma	forte	e	persistente	

relação	entre	renda	e	bem-estar	

subjetivo	na	análise	entre	países.	

Como	observam	os	autores,	é	pro-

vável	que	a	falta	de	evidências	que	

relacionam	robustamente	PIB	e	fe-

licidade	tenha	sido	mal	interpreta-

da	como	uma	prova	da	inexistência	

de	tal	relação.	

Como	exemplo	disso,	a	Figura	1	a	

seguir	mostra	a	relação	entre	felici-

dade	e	PIB	per	capita	para	todos	os	

países	participantes	da	wave	mais	

recente	da	WVS	(2005-2008):
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Figura 1 - Relação Entre PIB Per Capita e Felicidade

Na	Figura	1	 estão	 evidenciados	alguns	aspectos	

importantes.	Em	primeiro	lugar,	�ica	claro	que	uma	

relação	logarítmica	entre	PIB	per	capita	e	felicidade	

possui	maior	poder	explicativo	do	que	uma	relação	

puramente	linear.	Esse	é	um	efeito	natural,	já	que	a	

variável	de	felicidade	está	limitada	no	intervalo	de	1	

a	4.	A	divisão	da	�igura	em	subconjuntos	relacionando	

nível	de	felicidade	e	renda,	conforme	a	Tabela	1,	evi-

dencia	outros	fatores:

Tabela 1 - Relação Entre PIB Per Capita e Felicidade

 Felicidade baixa Felicidade alta*

PIB/capita baixo 15 países 20 países

PIB/capita alto** 4 países 16 países

															*	Acima	da	média	mundial

															**	Acima	de	US$	20.000

Na	amostra	há	35	países	com	PIB	per	capita	abaixo	de	

20.000	dólares	anuais.	Desses,	20	apresentam	felicida-

de	acima	da	média	mundial.	Portanto,	talvez	a	ques-

tão	mais	importante	seja:	por	que	dentre	os	países	

de	baixa	renda	há	uma	divisão	quase	que	igualitária	

entre	felicidade	alta	e	felicidade	baixa?	Quais	aspectos	

diferenciam	essas	nações?	

O	paradoxo	de	Easterlin	estabelece	que	não	há	nenhu-

ma	diferença	signi�icativa	entre	países	de	alta	e	baixa	

renda	no	que	diz	respeito	ao	bem-estar	subjetivo.	

Aqui,	no	entanto,	há	fraco	suporte	ao	paradoxo.	De	

fato,	nem	todos	os	países	de	alta	renda	estão	acima	

da	média	no	nível	de	felicidade.	Porém,	há	de	se	con-

siderar	que,	na	amostra,	a	probabilidade	de	um	país	

ter	baixa	felicidade	dado	que	é	de	alta	renda	(20%)	

é	signi�icativamente	menor	do	que	a	probabilidade	

de	um	país	ter	baixa	felicidade	dado	que	é	de	baixa	

renda	(42,8%).	Ou	seja,	apesar	de	alta	renda	não	ga-
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rantir	bem-estar	subjetivo	acima	

da	 média,	 pelo	 menos	 aumenta	

consideravelmente	a	probabilidade	

disto	ocorrer.	Dos	19	países	de	alta	

renda	apenas	quatro	possuem	feli-

cidade	abaixo	da	média	mundial	–	

todos	eles	com	menos	de	um	desvio	

padrão	em	relação	à	média.

5  Desdobramentos Contemporâ-
neos 

Mesmo	considerando	Veenhoven	

(1991),	Stevenson	e	Wolfers	(2013)	

e	a	Figura	1	acima,	que	enfraque-

cem	a	existência	do	paradoxo	ren-

da-felicidade,	 a	contribuição	de	

Easterlin	foi	bastante	signi�icativa	

também	por	impulsionar	a	análise	

de	bem-estar	baseada	em	métricas	

subjetivas.	

Nas	últimas	três	décadas,	a	relação	

entre	as	variáveis	econômicas	tra-

dicionais	e	o	bem-estar	subjetivo	

tem	sido	objeto	de	extenso	debate	

acadêmico	e	muito	se	deve	às	não	

triviais	conclusões	de	Easterlin.	

Desde	então,	tem-se	buscado	iden-

ti�icar	os	determinantes	macro	e	

microeconômicos	 da	satisfação	

com	 a	vida	 e	alguns	resultados	

estão	bem	consolidados	na	litera-

tura.

Blanch�lower	e	Oswald	(2004)	sin-

tetizam	os	principais	resultados	

das	happiness	equations:	a	felici-

dade	é	maior	entre	as	mulheres,	

pessoas	casadas,	religiosas,	mais	

educadas	e	de	alta	renda.	Menor	

entre	os	divorciados,	viúvos	e	de-

sempregados.	A	renda	relativa	é,	

por	si	só,	importante	para	o	bem-

-estar	individual.	Por	�im,	há	in-

dícios	de	que	a	felicidade	assume	

formato	de	U	em	relação	à	idade,	

tendo	como	ponto	de	mínimo	os	40	

anos.	Todos	esses	resultados	foram	

replicados	por	inúmeros	autores	e	

há	pouca	divergência.

Além	disso,	esta	literatura	também	

tem	contribuído	para	a	discussão	

da	macroeconomia	contemporâ-

nea.	Di	Tella,	Macculloch	e	Oswald	

(2001),	por	exemplo,	mostram	que	

movimentos	 macroeconômicos	

têm	consideráveis	efeitos	no	bem-

-estar	subjetivo	médio	das	nações.	

Taxa	de	in�lação	e	PIB	per	capita	

são	variáveis	fortemente	correla-

cionadas	com	a	satisfação	com	a	

vida	em	12	países	europeus	e	nos	

EUA.	Este	argumento	enriquece	o	

debate	entre	os	keynesianos	e	os	

economistas	de	real	business	cycle	

ao	evidenciar	que	recessões	envol-

vem	outras	perdas	consideráveis	

que	excedem	os	ajustes	desejáveis	

a	choques	de	produtividade.	

Outro	importante	resultado	é	o	

que	relaciona	desemprego	e	bem-

-estar	 individual.	 Por	 exemplo,	

Winkelmann	e	Winkelmann	(1995)	

e	Corbi	e	Menezes-Filho	(2006)	

apontam	que	os	custos	do	desem-

prego	vão	além	da	diminuição	da	

renda.	Em	geral,	surgem	outros	

efeitos	negativos	individuais	e	so-

ciais	como,	por	exemplo,	a	depres-

são,	redução	da	autoestima	e	perda	

de	status.	Este	resultado	possui	

grandes	implicações	em	termos	de	

políticas	econômicas.	A�inal,	para	

que	estas	sejam	 ótimas,	 devem	

considerar	tanto	os	custos	pecuni-

ários	quanto	os	não	pecuniários	do	

desemprego.	

O	 bem-estar	 subjetivo	 também	

pode	ser	in�luenciado	por	outros	

aspectos	socioculturais.	Inglehart	

et	al.	(2008),	por	exemplo,	inves-

tigam	de	uma	perspectiva	global	

como	a	democratização,	associada	

à	crescente	tolerância	social	e	ao	

desenvolvimento	econômico,	ala-

vancou	os	 índices	de	felicidade	a	

partir	da	década	de	1980	em	45	

países.	Os	autores	argumentam	

que	o	sentimento	de	liberdade	de	

escolha	é	um	componente	impor-

tante	do	bem-estar	subjetivo	indi-

vidual	e	destacam	que	os	regimes	

comunistas	foram	extremamente	

prejudiciais	neste	aspecto.

6  Conclusão

A	questão	sobre	os	determinantes	

do	bem-estar	é	fundamental	para	

a	economia,	e	tem	sido	explorada	

desde	o	início	do	seu	desenvolvi-

mento	 como	 ciência.	 Dada	 essa	

importância,	é	inegável	que	formas	

de	análise	alternativas	ao	arcabou-

ço	das	 “preferências	reveladas”	

podem	ser	úteis	para	a	compre-

ensão	dos	mais	diversos	proble-

mas.	Sendo	assim,	outros	tipos	de	

abordagens,	além	de	aproximar	a	

ciência	econômica	de	outras	áreas	

do	conhecimento	(psicologia,	neu-

rologia,	�iloso�ia,	dentre	outras)	

também	têm	permitido	explorar	
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nuances	do	bem-estar	até	então	

desconhecidas.

Mesmo	considerando	a	di�iculdade	

implícita	em	mensurar	algo	tão	

pessoal	e	inde�inido	como	a	feli-

cidade	ou	a	satisfação	com	a	vida,	

hoje	existem	diversas	evidências	

de	que	a	Economia	da	Felicidade	

tem	contribuído	signi�icativamente	

para	o	debate	micro	e	macroeco-

nômico	contemporâneo.	Diversas	

questões	como,	por	exemplo,	o	efei-

to	da	renda	no	bem-estar,	só	foram	

elucidadas	a	partir	da	análise	com	

base	em	métricas	subjetivas.	

Dessa	forma,	é	extremamente	sau-

dável	o	fato	de	cada	vez	mais	os	

economistas	atentarem	a	esse	tipo	

de	 abordagem.	 A	ótica	 do	bem-

-estar	subjetivo,	sempre	aliada	ao	

aprimoramento	das	técnicas	de	

mensuração	e	de	estimação,	pode	

ser	útil	tanto	para	validar	aborda-

gens	já	existentes	quanto	para	pro-

por	novas	questões,	 transpondo	

barreiras	e	expondo	fatos	surpre-

endentes	e	de	grande	importância.
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