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Fernando	Rugitsky	faz	uma	re�lexão	sobre	o	papel	do	sistema	tributário	

na	manutenção	da	elevada	desigualdade	de	renda	no	Brasil.	

Iraci	Del	Nero	da	Costa	analisa	distintos	cenários	para	a	sucessão	presi-

dencial	e	um	possível	retorno	do	presidente	Lula	em	2018.
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com	a	vida,	por	meio	da	construção	de	um	pseudopainel,	a	partir	de	dois	

surveys	internacionais.		
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efeitos	da	produção	de	biodiesel	nas	principais	lavouras	do	Centro-Oeste.

Vivian	Garrido	Moreira	apresenta	as	bases	teóricas	do	processo	de	�inan-

ceirização	brasileiro,	e	da	relação	entre	dívida	pública	e	concentração	de	

renda	após	os	anos	de	1990.

p.	13

p.	17

p.	19

p.	21

p.	30



setembro de  2014

Conselho Curador

Juarez	A.	Baldini	Rizzieri	
(Presidente)
André	Franco	Montoro	Filho
Carlos	Antonio	Rocca

Denisard	C.	de	Oliveira	Alves
Fernando	B.	Homem	de	Melo
Francisco	Vidal	Luna
Heron	Carlos	Esvael	do	Carmo
Joaquim	José	Martins	Guilhoto
José	Paulo	Zeetano	Chahad

INFORMAÇÕES FIPE É UMA PUBLICAÇÃO MENSAL DE CONJUNTURA ECONÔMICA DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS     –     ISSN	1678�6335

Conselho Editorial

Heron	Carlos	E.	do	
Carmo
Lenina	Pomeranz
Luiz	Martins	Lopes
José	Paulo	Z.	
Chahad
Maria	Cristina	
Cacciamali
Maria	Helena	
Pallares	Zockun
Simão	Davi	Silber

Editora-Chefe 

Fabiana	F.	Rocha

Preparação de 
Originais e Revisão

Alina	Gasparello	de	
Araujo

Produção Editorial

Sandra	Vilas	Boas

žhttp://www.�ipe.
org.br

Simão	Davi	Silber
Vera	Lucia	Fava

Diretoria

Diretor Presidente

Carlos	Antonio	Luque

Diretor de Pesquisa

Maria	Helena	
Pallares	Zockun

Diretor de Cursos

José	Carlos	de	Souza	
Santos

Pós-Graduação

Pedro	Garcia	Duarte

Secretaria Executiva

Domingos	Pimentel	
Bortoletto

Indicadores Catho-Fipe

Os indicadores Catho-Fipe, desenvolvidos pela Fipe em parceria com a Catho, oferecem uma visão mais apro-

fundada e imediata do mercado de trabalho e da economia brasileira. As informações disponíveis em tempo 

real no banco de dados da Catho e em outras fontes públicas da Internet permitem agilidade na extração e 

cálculo dos números. Desta forma, é possível acompanhar a situação imediata do mercado de trabalho, sem 

a necessidade de se esperar um ou dois meses para a divulgação dos dados ofi ciais. Todos os indicadores são 

divulgados no último dia útil de cada mês, com informações sobre o próprio mês. 

O primeiro indicador é uma estimativa para a taxa de desemprego calculada pelo IBGE, a Taxa de Desempre-

go Antecipada. A Fipe calcula também um índice que acompanha a relação entre novas vagas e novos currí-

culos cadastrados na Internet, o Índice Catho-Fipe de Vagas por Candidato (IVC). Este indicador é mais amplo 

do que a taxa de desemprego, porque traz informações sobre os dois lados do mercado: a oferta e a deman-

da por trabalho. Além desses dois indicadores, o Índice de Salários Ofertados permite o acompanhamento 

dos salários oferecidos pelas empresas que estão em busca de novos profi ssionais.

Maiores Informações:

É:	(11)	3767-1764

œ:	catho�ipe@�ipe.org.br



3análise de conjuntura

setembro de  2014

Política Monetária

R������ L��� T������  (*)

A	demora	em	reagir	a	um	quadro	
que	se	altera	vagarosamente	é	um	
fenômeno	que	ocorre	por	falhas	de	
coordenação	e	de	interpretação	da	
informação	disponível;	é	conhecido	
como	inércia	de	ação.	O	que	está	
acontecendo	com	o	crédito	no	Bra-
sil	ilustra	o	ponto.

Os	juros	pagos	pelos	tomadores	de	
crédito	totalizam	21,4%	do	PIB,	é	o	
recorde	mundial,	quase	o	dobro	do	
que	o	segundo	colocado,	o	Vietnam,	
e	é	mais	de	quatro	vezes	a	média	
mundial.	Esse	valor	não	inclui	o	
pagamento	dos	encargos	da	dívi-
da	pública	que	são	mais	5,1%.	Um	
absurdo!

A	qualidade	do	crédito	é	ruim	–	
mais	da	metade	das	concessões	
são	de	curtíssimo	prazo	–	cartão	
de	crédito,	cheque	especial	e	conta	
garantida;	o	volume	de	juros	pagos	
está	aumentando	−	há	dez	anos	era	
de	16,3%	PIB	−	a	inadimplência	

está	elevada	e	subindo,	e	um	em	

cada	três	reais	renegociados	está	

atrasado.	A	conta	não	fecha.

	O	Brasil	é	o	paraíso	para	rentis-

tas	–	os	aplicadores	nacionais	e	

estrangeiros	em	renda	�ixa	–	que	

estão	vendo	as	taxas	subirem.	E	é	

o	 inferno	para	devedores,	sejam	

eles	empresas	ou	famílias,	pelas	

condições	e	custos	de	�inanciarem	

suas	atividades	e	 investimentos.	

É	óbvio	que	a	dinâmica	do	crédito	

não	é	sustentável.

Há	dois	anos	o	problema	foi	enfren-

tado	com	a	“Cruzada”;	colocou-se	

como	causa	o	 lucro	dos	bancos,	

com	empenho	pessoal	da	presi-

dente	da	República.	O	objetivo	de	

campanha	 foi	e	 continua	 sendo	

meritório,	mas	o	diagnóstico	e	a	

estratégia	estavam	equivocados.	

A	realidade	provou	o	que	analistas	

alertaram	na	época.

A	 mar gem	 l íquida	 dos	 bancos	

(lucro	dividido	pela	totalidade	de	

receitas)	é	inferior	a	10%.	Mais	de	
90%	da	receita	é	destinada	a	cus-

tos.	A	causa	dos	problemas	é	a	ine-

�iciência	do	sistema;	um	relatório	
recente	do	BIS	mostra	que	o	custo	

operacional	por	ativo	no	Brasil	é	o	

mais	alto	do	mundo.

A	razão	é	dada	por	distorções	como	

a	tributação,	compulsórios,	qua-

li�icação,	indexação,	mecanismos	
de	transmissão,	cadastro	positivo	

iterativo,	fragmentação	do	rela-

cionamento	bancário,	�ixação	de	

limites,	transparência	e	regras	de	

preci�icação,	entre	outras.	Todas	

estas	distorções	são	passíveis	de	

correções.

Uma	é	o	preço	cobrado	pelo	crédito	
que	guarda	paralelo	com	as	tarifas	

aéreas.	Quando	o	presente	artigo	

foi	escrito,	uma	passagem	aérea	
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de	São	Paulo	com	destino	ao	Rio	

de	Janeiro	–	a	429	km	de	distân-

cia	–	custava	entre	R$	377,00	e	R$	

2.398,00,	e	de	São	Paulo	a	Belém	do	

Pará	(distante	2.933	km),	entre	R$	

484,00	e	R$	2.058,00.

São	números	que	mostram,	clara-

mente,	que	o	custo	por	passageiro	

por	km	voado	tem	baixa	in�luência	

no	preço	das	passagens	de	avião.	O	

quanto	é	cobrado	pelo	crédito	no	

Brasil	guarda	uma	relação	menor	

ainda	com	o	risco	da	operação,	com	

taxas	variando	de	12%	ao	ano	para	

grandes	empresas	a	mais	de	600%	

ao	ano	em	alguns	casos.

Nas	duas	situações,	a	urgência	pela	

viagem	e	pelo	�inanciamento	são	

os	determinantes	dos	preços.	As	

consequências	no	caso	dos	aviões	

são	mínimas	quando	comparadas	

às	dos	�inanciamentos.	Os	peque-

nos	tomadores	são	mais	afetados	

por	essa	prática,	pois	têm	menos	

alternativas	e	conhecimento.

O	resultado	é	que	o	país	cresce	

menos	do	que	poderia	e	a	interme-

diação	�inanceira,	em	vez	de	gerar	

riqueza,	emperra	a	economia.	

A	 solução	 para	 a	 distorção	das	

taxas,	dentro	do	livre	mercado,	

é	tecnicamente	viável	e	 inclui	a	

obrigatoriedade	de	divulgação	de	

políticas	de	preci�icação	e	sua	ob-

servância,	a	manutenção	da	mar-

cação	original,	o	cadastro	positivo	

iterativo,	 mais	transparência	 e	

padronização	de	alguns	critérios.

É	complexo;	mas	pode	ser	implan-

tado,	o	sistema	bancário	brasileiro	

é	so�isticado	o	su�iciente	para	fazer	

a	mudança.	As	instituições	�inancei-

ras,	empresas,	famílias	e	o	país	te-

riam	ganhos	sustentáveis	com	uma	

adequação.	O	sapo	das	taxas	pode	

ser	transformado	num	príncipe.

Outra	deformidade	que	precisa	e	

pode	ser	corrigida	é	a	tributação.	

Sua	modernização	traria	ganhos	

para	o	erário	e	para	os	bancos	e	

corrigiria	algumas	injustiças,	como	

cobrar	mais	impostos	por	real	em-

prestado	do	pequeno	tomador	do	

que	do	grande,	e,	mais	importante,	

mais	e�iciência	ao	sistema.	Poder-

-se-ia	migrar	para	uma	tributação	

de	valor	adicionado	no	mercado	

�inanceiro.

Os	mecanismos	 de	transmissão	

da	política	monetária	apresentam	

obstruções	que	elevam	os	 juros	

neutros.	 Sua	 correção	baixaria	

essas	taxas	com	reduções	no	custo	

do	dinheiro	e	de	rolagem	da	dívida	

pública.	Há	mais	distorções,	mas	

todas	superáveis.

A	pior	de	todas	é	a	complacência	

de	governo	e	de	banqueiros	com	a	

situação.	O	que	está	acontecendo	

é	um	não-problema,	apesar	das	

consequências	nocivas	para	a	eco-

nomia	do	País.	Há	uma	inércia	de	

ação	que	não	se	justi�ica.

É	importante	registrar	que	o	sis-

tema	�inanceiro	nacional	também	

tem	qualidades	e	oferece	contribui-

ções	importantes	para	a	economia,	

como	a	 rede	de	pagamentos	e	o	

mercado	de	 capitais	 moderno	e	

globalizado.	Mas	é	possível	fazer	

melhor,	fazendo	o	crédito	crescer	e	

baixar	seu	custo	total.

Há	vários	países	cujas	instituições	

oferecem	mais	�inanciamentos	a	

taxas	bem	menores,	inadimplência	

reduzida	 e	maior	 rentabilidade	

para	acionistas.	O	Brasil	também	

pode	fazer	isso.

O	potencial	para	 que	os	bancos	

mantenham	sua	lucratividade	com	

uma	adequação	na	sua	forma	de	

operar	existe	e	não	deve	ser	des-

perdiçado.	O	sistema,	além	de	só-

lido	e	rentável,	pode	ser	inclusivo,	

estável	e	e�iciente	e	ganhar	legiti-

midade	com	isso.

Dever	bem	é	bom	para	os	bancos	

e	bom	para	o	país,	já	dever	mal	é	

perigoso	para	ambos.

A	solução	para	o	crédito	é	comple-

xa.	A	título	ilustrativo,	as	mudan-

ças	recentemente	 adotadas	nos	

EUA	têm	mais	de	mil	páginas.	Aqui	

incluiriam	alterações	na	tributa-

ção,	na	transparência,	na	preci�i-

cação,	na	alocação	de	limites,	na	

indexação	e	nos	mecanismos	de	

transmissão,	entre	outras.

É	uma	longa	caminhada,	e	o	Brasil	

pode	e	deve	ambicionar	uma	oferta	

de	crédito	mais	consistente	com	

seu	potencial.	

(*)	Fipe.	

(E-mail:	robertotroster@uol.com.br).
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Nível de Atividade:  PIB do Segundo Trimestre Diminui e o Pessi-
mismo se Generaliza

V��� M������ �� S���� (*)

A	 expectativa	de	desaceleração	

da	economia	 con�irmou-se	 e	os	

resultados	 do	 Produto	 Interno	

Bruto	(PIB)	referentes	ao	segun-

do	trimestre	de	2014	mostraram	

efetivamente	um	quadro	recessivo	

no	 primeiro	 semestre	 de	 2014,	

com	quedas	de	0,2%	e	0,6%	nos	

dois	primeiros	trimestres	de	2014,	

tendo	 como	 base	 os	trimestres	

imediatamente	anteriores.	O	Grá-

�ico	1	mostra	a	taxa	de	variação	

do	PIB	trimestral	desde	o	primeiro	

trimestre	de	2010	até	o	segundo	

trimestre	de	2014,	evidenciando	a	

taxa	de	variação	em	relação	ao	tri-

mestre	anterior,	ou	seja,	o	desem-

penho	trimestre	a	trimestre	numa	

comparação	de	prazo	relativamen-

te	curto.	Excetuando-se	o	segundo	

trimestre	 de	 2013,	a	tendência	

em	 todos	os	 períodos	é	 de	uma	

economia	cadente,	ou	seja,	ladeira	

abaixo.	Tudo	o	que	o	governo	cen-

tral	não	queria	acabou	por	ocor-

rer,	ou	seja,	uma	forte	expansão	

de	gastos	e	contabilidade	criativa	

para	encobri-los,	especialmente	no	

evento	da	Copa	do	Mundo	no	Bra-

sil,	terminando	em	queda	e	não	em	

expansão	da	economia.	Algo	deu	

errado	e	o	governo	central	reluta	

em	reconhecer	o	problema	e	alte-

rar	sua	conduta.	Vamos	aos	dados.

No	segundo	trimestre	de	2014,	o	

PIB	alcançou	R$	1,3	trilhões,	sendo	

R$	1,1	trilhões	de	valor	adicionado	

a	preços	básicos	e	R$	184	bilhões	

de	 impostos	sobre	 produtos,	 já	

deduzidos	 os	 subsídios.	 A	 taxa	

de	investimento	foi	de	16,5%	e	a	

taxa	 de	poupança	 foi	de	14,1%,	

resultados	inferiores	ao	mesmo	

trimestre	do	ano	anterior	(18,1%	

e	16,1%).	A	discrepância	entre	gas-

tos	e	poupança	internos	gerou	uma	

Necessidade	de	Financiamento	da	

economia	no	segundo	trimestre	

de	2014	de	R$	48	bilhões,	contra	

R$	42,3	bilhões	no	mesmo	período	

do	ano	anterior.	No	acumulado	do	

primeiro	semestre	de	2014,	a	Ne-

cessidade	de	Financiamento	está	

estimada	em	R$	114,3	bilhões	e	

no	mesmo	período	de	2013	era	R$	

98,2	bilhões.	Portanto,	houve	forte	

deterioração	do	equilíbrio	da	eco-

nomia	brasileira,	mas	que	tem	sido	

�inanciada	pela	entrada	robusta	

de	recursos	�inanceiros	externos,	

seja	pelo	Investimento	Estrangeiro	

Direto	(IDE),	seja	por	aplicações	

externas	no	mercado	�inanceiro	

doméstico.1	

Na	comparação	entre	o	segundo	

e	o	primeiro	trimestres	de	2014,	

do	ponto	de	vista	da	oferta,	a	in-

dústria	foi	a	que	mais	se	retraiu,	

com	queda	de	1,5%.	Os	setores	in-

dustriais	que	mais	caíram	foram	a	

indústria	de	transformação	(-2,4%)	

e	a	construção	civil	(-2,9%).	 Os	

recuos	nesses	segmentos	re� le-

tem	uma	resposta	do	mercado	aos	

preços	elevados	e	a	di�iculdade	na	

obtenção	de	crédito.	Nos	serviços,	

houve	queda	importante	no	co-

mércio	(-2,2%),	também	impactado	

pela	redução	de	dias	de	trabalho	

em	função	da	redução	de	horas	tra-

balhadas	durante	a	Copa.	Quanto	

aos	componentes	da	demanda,	o	

pior	resultado	�icou	por	conta	da	

formação	bruta	de	capital	 �ísico	

(-5,3%)	e	das	importações	(-2,1%),	

o	que	era	de	se	esperar	uma	vez	

que	são	variáveis	dependentes	da	

renda	e	expectativas	geradas	pela	

atividade	econômica.	De	fato,	tudo	

caminhava	 para	 desaceleração	

e	estagnação.	A	recessão	acabou	

sendo	o	pior	resultado	�inal,	mas	a	

questão	daqui	para	a	frente	é	se	ela	

permanece	ou	se	a	economia	sairá	

dela	e	quão	rapidamente.	

Cabe	 lembrar	que	 a	análise	 e	 a	

formação	de	expectativas	são	ex-

tremamente	sensíveis	ao	período	

tomado	como	base	de	compara-

ção.2	Para	amenizar	a	volatilidade	

dos	ciclos	de	prazos	mais	curtos,	

vamos	 examinar	 os	 resultados	
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acumulados	em	quatro	trimestres	

em	relação	aos	quatro	trimestres	

anteriores	(ver	Tabela	1	e	Grá�ico	

2).	Nessa	comparação,	a	taxa	de	

crescimento,	ainda	que	positiva	em	

1,4%,	representou	uma	forte	desa-

celeração:	no	acumulado	de	quatro	

trimestres,	no	mesmo	período	de	

2013	a	taxa	era	de	crescimento	

de	2%	e	depois	�icou	em	torno	de	

2,5%,	quando	as	expectativas	em	

torno	da	economia	já	eram	muito	

negativas.	 Já	o	último	resultado	

caiu	para	1,4%,	tornando	o	pessi-

mismo	generalizado	em	realidade	

factual.	A	caricatura	“ladeira	abai-

xo”	�ica	mais	clara	no	Grá�ico	2.

Do	ponto	de	vista	setorial,	a	agro-

pecuária,	que	vinha	mostrando	

resultados	formidáveis,	 também	

apresentou	queda	importante	em	

seu	desempenho,	apenas	um	cres-

cimento	acumulado	de	1,1%.	A	in-

dústria	continua	com	desempenho	

sofrível	(0,5%),	ou	seja,	na	média	

está	estagnada,	e	os	serviços	conti-

nuam	salvando	a	pátria	com	o	me-

lhor	resultado	(1,6%),	mas	mesmo	

este	setor	apresentou	redução	em	

seu	crescimento,	uma	vez	que	nos	

trimestres	anteriores	apresenta-

va	crescimento	real	em	torno	de	

2,2%.	

Pelo	lado	da	demanda,	o	consumo	

das	famílias	tem	apresentado	um	

sistemático	 decréscimo	em	 seu	

crescimento	real,	conforme	se	vê	

pelo	item	Despesas	de	Consumo	

das	 Famílias:	 3,3%	no	segundo	

trimestre	de	2013	para	2,1%	no	

segundo	trimestre	de	2014.	A	Des-

pesa	de	Consumo	da	Administra-

ção	Pública	apresentou	crescimen-

to	real	de	2,2%,	superior	ao	das	

famílias	e	que	tem	seguido	uma	

trajetória	relativamente	estável.	A	

formação	Bruta	de	Capital	Físico	

apresentou	queda	de	0,7%	no	acu-

mulado	de	quatro	trimestres,	mas	

é	bom	lembrar	que	esta	componen-

te	da	demanda	é	extremamente	vo-

látil,	como	bem	mostram	os	dados	

relativos	aos	quadrimestres	ante-

riores:	as	variações	são	de	-0,2%,	

3%,	5,2%,	 4,1%e	-0,7%	desde	 o	

segundo	trimestre	de	2013	até	o	

segundo	trimestre	de	2014.	

Quanto	ao	resultado	de	comércio	

exterior,	 as	 informações	de	 ex-

portações	e	importações	de	bens	

e	serviços	das	Contas	Trimestrais	

permitem	vislumbrar	que	a	econo-

mia	brasileira	está	mais	aberta	ao	

exterior,	o	que,	do	ponto	de	vista	

da	e�iciência	como	um	todo,	é	be-

né�ico.
3
	Tanto	as	exportações	como	

as	importações	apresentaram	cres-

cimento	importante	desde	o	se-

gundo	trimestre	de	2013,	apesar	

de	o	crescimento	das	importações	

ter	sido	o	destaque	principal	em	

virtude	da	apreciação	cambial4	e	

da	facilidade	de	�inanciamento	das	

Transações	Correntes.	

A	importância	relativa	dos	setores	

produtivos	vem	se	alterando	ao	

longo	do	tempo,	como	era	de	se	

esperar.	A	Tabela	2,	extraída	do	

Relatório	de	Indicadores	do	IBGE,	

evidencia	 que	 a	 agropecuár ia,	

apesar	do	desempenho	formidável	

em	alguns	produtos	nos	últimos	

anos,	tem	mantido	sua	participa-

ção	no	PIB	num	modesto	patamar	

de	5,7%	em	2013	e	tem	oscilado	

em	torno	desse	número	a	partir	

de	2000.	Será	que	uma	possível	

fonte	de	expansão	do	PIB	poderia	

vir	dessa	área,	dadas	as	vantagens	

competitivas	do	País?	Depende	de	

uma	série	de	fatores,	incluindo-se	

a	política	econômica	do	próximo	

governo,	no	momento	uma	incóg-

nita.	Do	mesmo	modo,	a	indústria,	

que	 apresentou	redução	de	sua	

importância	relativa	de	28%	em	

2000	para	25%	em	2013,	merece	

atenção	pela	sua	situação	singular	

−	especialmente	do	subsetor	da	

indústria	de	transformação,	que	

nesse	período	caiu	de	17,2%	para	

13,1%.	 Os	 ser viços	 avançaram	

em	sua	participação	sobre	o	PIB,	

representando	66,7%	em	2000	e	

69,3%	em	2013,	sendo	que	os	sub-

setores	que	mais	se	destacaram	

foram	o	comércio	(10,6%	em	2000	

e	12,7%	em	2013)	e	administra-

ção,	saúde	e	educação	públicas	

(14,9%	em	2000	e	17,7%	em	2013).	

É	razoável	esperar	um	aumento	do	

comércio	à	medida	que	a	produção	

avança,	a�inal,	numa	economia	de	

mercado	ning uém	produz	para	

si	mesmo	e	sim	para	os	 outros,	

assim	como	não	se	pode	criticar	o	

aumento	de	gastos	públicos	com	

saúde	e	educação	sabendo-se	das	

necessidades	desses	serviços	para	

o	desenvolvimento	da	nação.	En-

tretanto,	 dado	o	 gigantismo	 do	

setor	público	em	termos	de	carga	

tributária,	pode-se	e	deve-se	sim	

exigir	a	 maior	 transparência	 e	

efetividade	das	políticas	públicas.



7análise de conjuntura

setembro de  2014

Tabela 1 – Variação Acumulada em Quatro Trimestres (%) – 2ͦ Tri 2013 / 2 ͦ Tri 2014 

Fonte:	Indicadores	IBGE,	Contas	Nacionais	Trimestrais,	2ͦ	Tri	2014,	site	FIBGE,	acesso	emn09/09/14.

Tabela 2 – Participação dos Setores no Valor Adicionado (%) – 2000/2013

Fonte:	Indicadores	IBGE,	Contas	Nacionais	Trimestrais,	2ͦ	Tri	2014,	site	FIBGE.	Acesso	em:	09/09/14.

Obs:	(1)	Estimativa	pelas	Contas	Trimestrais.
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Gráfi co 1 – Variação Trimestral  do PIB – Trimestre contra Trimestre Anterior – % – (1º Tri 2010 – 2º Tri 2014)

Gráfi co 2 – Variação Acumulada  de Quatro Trimestres do PIB – % – (1º Tri 2010 – 2º Tri 2014)
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1	 	Segundo	as	informações	do	IBGE,	no	acumulado	do	primeiro	semestre	
de	2014,	o	IDE	alcançou	R$	67	bilhões	e	o	endividamento	líquido	R$	
106	bilhões,	de	modo	que	não	houve	problemas	para	o	�inanciamento	
do	desequilíbrio	da	economia.

2	 	Sem	falar	nas	informações	divulgadas	pela	imprensa.

3	 	Em	2000,	a	soma	das	exportações	e	importações	de	bens	e	serviços	
representava	21,7%	do	PIB,	e	em	2013	aumentaram	para	27,6%.

4	 	 Cabe	 lembrar	 as	 sistemáticas	 operações	 no	mercado	 �inanceiro	
realizadas	pelo	Banco	Central	para	conter	a	depreciação	do	dólar,	e	
consequentemente	o	aumento	da	in�lação.

(*)	Economista	e	doutora	em	Economia	pelo	IPE-USP.	
(E-mail:	veramartins2702@gmail.com).
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Injustiça Tributária?
 1

F������� R������� (*)

No	�inal	de	setembro	do	ano	pas-

sado,	o	IBGE	divulgou	a	Pesquisa	

Nacional	por	Amostras	de	Domi-

cí lios	(PNAD)	referente	a	2012,	

indicando	que	após	anos	seguidos	

de	queda	a	desigualdade	(medida	

através	do	índice	de	Gini)	�icara	es-

tável.	Alguns	dias	depois,	o	prefeito	

de	São	Paulo,	Fernando	Haddad,	

anunciou	que	atualizaria	a	base	de	

cálculo	do	IPTU,	tornando-o	mais	

progressivo.	Em	meados	de	dezem-

bro,	no	entanto,	o	Tribunal	de	Jus-

tiça	de	São	Paulo	(TJ-SP)	concedeu	

liminar	suspendendo	a	alteração	

proposta.	Ambas	as	notícias,	sobre	

a	 desigualdade	e	sobre	 o	 IPTU,	

foram	intensamente	discutidas.	

Faltou,	no	entanto,	quem	apontas-

se	uma	importante	conexão	entre	

elas.

Apesar	do	inegável	avanço	ocorri-

do	na	última	década,	o	Brasil	ainda	

possui	uma	das	piores	distribui-

ções	de	renda	entre	os	países	do	

mundo.	Estamos	acompanhados,	

nessa	situação	nada	lisonjeira,	pela	

maior	parte	dos	países	da	América	

Latina	e	por	alguns	países	do	sul	

da	África,	como	Botsuana,	Namíbia	

e	África	do	Sul.	Mas,	mesmo	dentre	

essas	sociedades	profundamente	

desiguais,	ainda	nos	destacamos:	

cálculos	recentes	indicam	que,	na	

América	do	Sul,	o	índice	de	Gini	do	

Brasil	é	menor	apenas	do	que	o	da	

Colômbia.	Vale	lembrar	que	quanto	

maior	o	índice,	maior	a	desigual-

dade.

Como	o	índice	de	Gini	é	uma	medi-

da	para	lá	de	intransparente,	ilumi-

nando	pouco	os	contrastes	reais	da	

nossa	sociedade,	o	economista	chi-

leno	Gabriel	Palma	tem	optado	por	

usar,	em	seu	lugar,	a	razão	entre	o	

percentual	da	renda	nacional	deti-

da	pelos	indivíduos	que	estão	entre	

os	10	por	cento	mais	ricos	e	aquela	

detida	 pelos	 40	por	 cento	 mais	

pobres.	A	partir	desse	indicador	

veri�ica-se	que	a	renda	média	de	

um	indivíduo	rico	no	Brasil	é	cerca	

de	15	vezes	maior	do	que	a	renda	

média	dos	mais	pobres.	Na	grande	

maioria	dos	outros	países,	da	Áfri-

ca	à	América	do	Norte,	da	Europa	à	

Ásia,	a	renda	média	dos	mais	ricos	

raramente	supera	em	oito	vezes	a	

renda	média	dos	mais	pobres.

Ainda	que	mais	 intuitivo,	tal	in-

dicador	também	corre	o	risco	de	

ocultar	mais	do	que	revela.	Os	con-

trastes	entre	as	condições	de	vida	

no	Jardim	Europa	e	em	Parelheiros,	

por	exemplo,	são	di�íceis	de	resu-
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mir	em	indicadores	quantitativos.	

E	a	redução	da	desigualdade	du-

rante	a	última	década,	ainda	que	

importante,	é	tímida	demais	para	

ser	amplamente	comemorada.	A	

estabilização	do	índice,	revelada	

pela	PNAD	de	2012,	parece	re�letir	

mais	a	reduzida	velocidade	dessa	

diminuição	do	que	uma	mudança	

na	tendência.

Não	há	dúvida	de	que	a	desigualda-

de	tem	raízes	históricas	profundas	

e	de	que	sua	efetiva	superação	re-

quer	uma	transformação	social	de	

grande	envergadura.	No	entanto,	o	

sistema	tributário	brasileiro	con-

tribui	de	forma	signi�icativa	para	

atualizar	continuamente	o	fosso	

que	separa	os	ricos	e	os	pobres	no	

Brasil,	colaborando	na	reprodução	

da	 estrutura	 social	 desigual.	 O	

problema	é	a	sua	alta	regressivida-

de,	ou	seja,	aqueles	que	têm	mais	

pagam	menos,	 enquanto	os	 que	

têm	menos	pagam	mais,	proporcio-

nalmente.

Um	estudo	detalhado	realizado	por	

Sean	Higgins	e	Claudiney	Pereira	

mostra	que	os	 impostos	 indire-

tos	(aqueles	que	incidem	sobre	o	

consumo	em	vez	de	incidir	sobre	

a	renda	ou	sobre	o	patrimônio)	au-

mentam	o	índice	de	Gini	no	Brasil.	

Eles	 compensam	 parcialmente,	

assim,	o	efeito	equalizador	das	

transferências	governamentais,	

como	o	Bolsa	Família,	o	Bene�ício	

de	Prestação	Continuada	e	a	assis-

tência	social.	No	mundo	todo,	uma	

das	principais	funções	da	tributa-

ção	é	justamente	amenizar	a	con-

centração	de	renda	produzida	pela	

dinâmica	do	mercado.	Levando	em	

consideração	os	efeitos	do	sistema	

tributário,	os	índices	de	Gini	dos	

países	da	OCDE	(Organização	para	

a	Cooperação	e	o	Desenvolvimento	

Econômico)	caem	mais	de	30	por	

cento.	No	Brasil,	dado	o	efeito	per-

verso	dos	impostos	indiretos,	essa	

redução	é	de	menos	de	6	por	cento.	

Ou	seja,	enquanto	na	maior	parte	

dos	 países	a	 regra	é	contribuir	

para	melhorar	a	distribuição	de	

renda,	no	Brasil	ela	quase	não	tem	

impacto.

Não	é	novidade	para	ninguém	que	

o	sistema	 tributário	 brasileiro	

é	cheio	de	problemas,	como,	por	

exemplo,	a	sua	complexidade	e	os	

famigerados	impostos	em	cascata.	

No	entanto,	por	trás	da	aparen-

te	 irracionalidade	ele	apresenta	

uma	função	muito	clara:	manter	

o	nível	da	desigualdade	intocado.	

Os	con�litos	em	torno	do	aumento	

da	progressividade	do	IPTU,	em	

São	Paulo,	revelam	os	interesses	

em	jogo.	A	pesquisa	de	Higgins	e	

Pereira	mostra	que	 o	problema	

reside	no	fato	de	que	os	impostos	

diretos	(sobre	a	renda	e	sobre	o	

patrimônio,	como	o	IPTU)	repre-

sentam	apenas	45	por	cento	da	ar-

recadação	tributária	total.	O	res-

tante	é	arrecadado	via	impostos	

indiretos,	dentre	os	quais	o	ICMS	e	

o	ISS	representam	conjuntamente	

quase	um	quarto	da	receita	total.	

O	IPTU,	por	sua	vez,	representa	

apenas	1,2	por	cento	de	toda	a	ar-

recadação.

Alguns	poderiam	argumentar	que	

impostos	mais	progressivos	podem	

desestimular	a	atividade	empreen-

dedora	dos	mais	ricos,	reduzindo	

o	crescimento	econômico	e	preju-

dicando	toda	a	sociedade.	O	voto	

do	desembargador	do	TJ-SP	que	

barrou	a	alteração	do	IPTU	men-

ciona	que	a	“alteração	da	carga	tri-

butária	no	principal	centro	�inan-

ceiro,	corporativo	e	mercantil	da	

América	Latina	irá	atingir	as	mais	

diversas	relações	econômicas,	po-

dendo	inibir	seu	crescimento	(...)	e	

até	mesmo	ocasionar	a	diminuição	

da	entrada	de	capital	estrangeiro	

produtivo”.

Tal	raciocínio	tem	o	cheiro	azedo	

daquele	velho	bolo	que	precisava	

crescer	antes	de	ser	repartido.	E,	

além	disso,	ele	é	falacioso.	O	eco-

nomista	francês	Thomas	Piketty,	

referência	incontornável	para	es-

tudos	sobre	desigualdade,	tem	de-

monstrado	que	o	nível	de	progres-

sividade	tributária	compatível	com	

o	crescimento	econômico	é	muito	

maior	do	que	o	adotado	na	maior	

parte	dos	países.	O	argumento	con-

trário	depende	do	pressuposto	fan-

tasioso	de	que	as	pessoas	(inclusi-

ve	os	mais	ricos)	são	remuneradas	

de	acordo	com	a	sua	produtividade,	

em	vez	de	sê-lo	em	relação	a	sua	

capacidade	de	apropriar-se	de	uma	

parcela	desproporcional	do	exce-

dente	produzido.	Equivale	a	sus-

tentar	a	crença	absurda	de	que	os	

executivos	das	grandes	empresas	

seriam	centenas	(ou	até	milhares)	

de	vezes	mais	produtivos	do	que	

seus	empregados.
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Já	deve	ter	�icado	clara	a	relação	entre	as	notícias	re-

centes	sobre	a	desigualdade	e	o	IPTU.	Se	o	objetivo	for	

reduzir	substancialmente	a	concentração	de	renda	no	

Brasil,	não	há	como	evitar	enfrentar	seriamente	a	re-

gressividade	de	nosso	sistema	tributário.	E	isso	passa	

necessariamente	por	duas	medidas:	aumentar	o	peso	

dos	impostos	diretos	e	aumentar	a	sua	progressivida-

de.	A	disputa	em	torno	do	IPTU	mostra,	contudo,	que	

essa	não	será	uma	tarefa	fácil.	A	sessão	do	TJ-SP	que	

barrou	o	aumento	da	progressividade	do	IPTU	foi	des-

crita	no	jornal	Valor	Econômico	da	seguinte	maneira:

“A	sessão	(...)	estava	lotada,	e	foi	acompanhada	de	perto	

pelos	representantes	dos	sindicatos	[patronais]	que	

propuseram	a	ação.	Além	da	contagem	de	voto	a	voto	por	

parte	do	público,	a	sala	em	que	foi	realizada	a	audiência	

foi	tomada	por	uma	salva	de	palmas	assim	que	o	resulta-

do	foi	divulgado	pelo	presidente	do	TJ-SP,	Ivan	Sartori.”

Esse	espetáculo	triste	não	é	uma	particularidade	local.	

Ações	judiciais	semelhantes	já	têm	se	espalhado	por	

cidades	do	interior	de	São	Paulo	e	de	outros	Estados.	

Enquanto	o	partido	da	regressividade	tem	cerrado	

suas	�ileiras	e	aprofundado	sua	mobilização,	a	bandei-

ra	do	combate	decidido	à	desigualdade	ainda	aguarda	

alguém	para	empunhá-la.

1	  Uma versão resumida deste artigo foi publicada no jornal Folha de São 

Paulo, em 6 de março de 2014,  página A3. Agradeço a Lucia Del Picchia 

pelas sugestões.

(*)	Doutor	em	Economia	pela	The	New	School	for	Social	Research,	

pesquisador	associado	do	Centro	Brasileiro	de	Análise	e	Planejamento	

(CEBRAP),	pós-doutorando	no	Departamento	de	Economia	da	FEA-

USP	e	aprovado	no	concurso	para	Professor	Doutor	da	FEA-USP.	

(E-mail:	rugitsky@usp.br).
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Os Ricos Tomam Mais Risco do Que os Pobres? Um Estudo com 
“Dados Naturais”

S����� A������ (*)

Os	economistas	há	muito	se	inte-

ressam	por	entender	a	atitude	das	

pessoas	com	relação	a	risco.	O	inte-

resse	de	longa	data	é	compreensí-

vel:	virtualmente	todas	as	decisões	

econômicas	pelas	quais	se	interes-

sam	−	que	carreira	seguem,	quanto	

investem	em	educação,	com	quem	

casam,	como	gastam	sua	renda	e	

onde	investem,	como	e	qual	instru-

mento	de	política	monetária	usam	

etc	etc	−	envolvem	algum	tipo	de	

incerteza	mensurável.	Entender	as	

escolhas	econômicas	que	as	pesso-

as	(numa	função	governamental	ou	

não)	fazem	passa,	portanto,	por	en-

tender	como	elas	lidam	com	risco	e	

incerteza.

1  Aversão a Risco e Riqueza

Uma	dimensão	particularmente	

importante	é	a	relação	entre	ri-

queza	e	risco.	O	que	acontece	com	

nossa	 disposição	 a	 tomar	 risco	

quando	�icamos	mais	ricos?	En-

tender	a	relação	entre	aversão	a	

risco	e	riqueza	parece	um	detalhe	

pequeno	no	mar	de	questões	“em	

aberto”	na	 literatura	econômica.	

Mas	não	é.	As	hipóteses	sobre	como	

as	atitudes	com	relação	a	risco	dos	

indivíduos	se	modi�icam	 com	 a	

mudança	de	riqueza	são	centrais	

em	uma	grande	variedade	de	mo-

delos	econômicos	e	� inanceiros.	

Por	 exemplo:	 modelos	 de	 como	

a	decisão	de	poupar	respondem	

à	incerteza	associada	a	choques	

idiossincráticos	na	renda	podem	

gerar	conclusões	qualitativamente	

diferentes	em	termos	de	planos	

de	consumo	e	 investimento,	de-

pendendo	do	efeito	da	riqueza	na	

aversão	a	risco	do	indivíduo	implí-

cita	na	forma	funcional	da	função	

utilidade	adotada	(i.e.,	se	a	aversão	

relativa	e	absoluta	a	risco	cresce	

ou	não	com	o	aumento	da	renda	e	

da	riqueza).	

2 Questão Não Resolvida

O	leitor	deve	imaginar	que	a	ques-

tão	já	está	resolvida.	Primeiro,	por	

causa	da	importância	teórica,	já	

que	os	resultados	de	muitos	mo-

delinhos	econômicos	são	sensíveis	

à	relação	entre	aversão	a	risco	e	

riqueza.	Segundo,	porque	parece	

meio	óbvio	−	ou	pelo	menos	é	o	que	

nossa	intuição	sugere	−	que	o	sujei-

to	rico	será	muito	mais	tolerante	ao	

risco	do	que	era	quando	pobre.	

Mas	a	questão,	ao	menos	empi-

ricamente,	está	longe	de	ter	sido	

resolvida.	

Os	estudos	empíricos	sobre	como	

a	aversão	a	risco	é	afetada	pela	

riqueza	são	relativamente	escas-

sos,	 inconclusivos	e	quase	todos	

usam	dados	com	limitações	rela-

tivamente	sérias.	Há	estudos	que	

mostram	evidência	de	que	o	au-

mento	da	riqueza	tende	a	elevar	a	

disposição	das	pessoas	a	tomarem	

riscos.	Outros	estudos	 sugerem	

que	a	aversão	a	risco	aumenta	com	

a	riqueza	ou	mesmo	que	não	tem	

nenhum	efeito	signi�icativo	sobre	a	

disposição	das	pessoas	a	tomarem	

risco.	 Até	estudos	baseados	 em	

experimentos	de	laboratório	são	

similarmente	inconclusivos	−	eu	

mesmo	cheguei	a	fazer	um	desses	

durante	o	doutorado	com	resulta-

dos	limitados.

Mesmo	que	 as	 coisas	não	apon-

tassem	em	direções	distintas,	é	

possível	dizer	que	esses	estudos	

fornecem	evidência	pouco	sólida:	

muitos	estudos	usam	dados	co-

letados	a	partir	de	questionários	

com	questões	hipotéticas	ou	dados	

experimentais	de	laboratório	que	

medem	riscos	com	base	em	esco-

lhas	envolvendo	riscos	pequenos	

e	grupos	demográ�icos	não	repre-

sentativos	da	população.	
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3  Novos Dados

Mauro	Rodrigues	(FEA-USP),	Marcos	Rangel	(Duke	University)	e	eu	re-

solvemos	atacar	essa	questão	com	dados	diferentes	−	dados	provenien-

tes	de	um	contexto	natural	de	decisão	que	pudessem	mitigar	várias	das	

limitações	dos	estudos	existentes.	Resolvemos	investigar	a	relação	entre	

riqueza	e	aversão	a	risco	olhando	para	o	comportamento	dos	motoristas	

quando	estes	estão	dirigindo	em	avenidas	com	“lombadas	eletrônicas”	

−	dispositivos	eletrônicos	utilizados	pelas	autoridades	de	trânsito	para	

controlar	a	velocidade	dos	veículos	(foto	ilustrativa	a	seguir).

4  Hipótese de Identifi cação

Mas	onde	está	o	risco	e	onde	está	a	riqueza	nesse	contexto?	Bem,	todo	

mundo	já	deve	ter	percebido	que	muitos	motoristas,	quando	passam	por	

essas	lombadas,	frequentemente	reduzem	a	velocidade	de	seus	veículos	

para	níveis	muito	abaixo	do	limite	de	velocidade	indicado	pelos	sinais	de	

velocidade.	Nossa	hipótese	é	de	que	essa	redução	de	velocidade	engendrada	

pelo	motorista	re�lete	em	alguma	medida	sua	aversão	ao	risco	e	incerteza	

da	acurácia	dos	instrumentos	de	mensuração	de	velocidade	−	tanto	o	odô-

metro	do	veículo	quanto	do	equipamento	�iscalizatório	externo.	Quanto	

maior	fosse	a	redução,	maior	seria	a	aversão	a	risco	(de	multa)	do	indivíduo.

Sobre	a	riqueza,	parece	ser	razoável	assumir	que	o	nível	de	riqueza	e	o	

valor	de	mercado	do	veículo	dos	motoristas	comovem	na	mesma	direção.	

Isso	nos	permite,	então,	usar	como	

medida	aproximativa	da	riqueza	

do	indivíduo	o	valor	de	mercado	

do	seu	veículo	(isso	nem	precisa	

ser	verdade	para	100%	dos	moto-

ristas).

Esses	dados	envolvem	quantias	re-

lativamente	altas	de	dinheiro	“em	

jogo”	(as	multas	podem	chegar	a	

centenas	de	reais)	e,	acreditamos,	

capturam	atitudes	das	 pessoas	

com	relação	a	risco	em	um	ambien-

te	natural	e	realista	de	observação.

5 Desenho da Pesquisa

Ao	longo	de	uma	semana,	por	cerca	

de	oito	horas	diárias,	coletamos	

dados	sobre	velocidade	e	caracte-

rísticas	de	veículos	em	quatro	pon-

tos	da	cidade	de	São	Paulo	(bairro	

do	Alto	da	Lapa).	Em	dois	desses	

pontos	(pontos	2	e	3	do	mapa	a	

seguir)	 havia	 equipamentos	 de	

aferição	de	velocidade	instalados	

pela	Companhia	de	Tráfego	da	ci-

dade.	Nos	outros	dois	pontos	não	

há	lombada	eletrônica.	Dados	nes-

ses	pontos	servem	como	um	“teste	

placebo”,	pois	que	nesses	pontos	

não	deveríamos	observar	nenhuma	

relação	entre	velocidade	e	preço	do	

veículo	−	o	que,	se	for	o	caso,	nos	

ajuda	a	excluir	algumas	hipóteses	

concorrentes	para	explicar	os	re-

sultados	observados	nos	pontos	

com	lombada	eletrônica	(logo	a	

seguir	falarei	sobre	os	resultados).
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Esses	dados	foram	coletados	com	a	ajuda	do	equipa-

mento	da	empresa	Lasertech	do	Brasil	−	com	�inan-

ciamento	da	FAPESP	e	do	CNPq.	A	empresa	possui	um	

equipamento,	a	microdigicam,	que	fotografa	e	mede	

a	velocidade	dos	veículos	nas	estradas	(ver	foto	a	se-

guir).

6 Camufl agem

Em	um	“estudo	piloto”	(uma	espécie	de	ensaio,	que	

serve	para	checar	o	que	pode	dar	errado),	descobri-

mos	que	esse	equipamento	não	poderia	�icar	ao	ar	

livre.	Os	motoristas	acreditam	tratar-se	da	CET,	o	

que	criava	dois	problemas.	Primeiro,	eles	mudavam	

o	comportamento	ao	perceberem	que	estavam	sendo	

observados	−	o	chamado	“efeito	Hawthorne”.	Segundo,	

porque	muitos	motoristas	xingavam	e	ameaçavam	

nossa	equipe.	Para	tentar	mitigar	o	problema,	resolve-

mos	camu�lar	as	câmeras	com	tripé	e	tudo	o	mais	colo-

cando-os	dentro	de	containers	de	lixo.	A	ideia	era	que	a	

camu�lagem	fosse	vista	como	um	elemento	comum	da	

“paisagem”	(ver	foto	de	equipamento	camu�lado	em	

um	dos	pontos	a	seguir).
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7  Riscos da Pesquisa de Campo...

A	identi�icação	da	USP	nos	containers	de	lixo	não	está	

aí	por	acaso.	Foi	introduzida	quando	o	estudo	prin-

cipal	já	estava	em	andamento.	Foi	uma	tentativa	de	

acalmar	motoristas	e	motoqueiros	enfurecidos	que	

ameaçaram	bater	na	equipe	e	destruir	o	equipamento	

acreditando	tratar-se	de	radar	da	CET	–	houve	inclu-

sive	ameaça	de	confronto	entre	motoboys	e	o	time	de	

técnicos	da	empresa	que	estava	fazendo	manutenção	

no	equipamento,	um	princípio	de	confusão	logo	dis-

perso	com	a	chegada	da	polícia.	

8 Resultados

A	análise	estatística	dos	dados	mostra	que	nossa	me-

dida	de	“propensão	a	tomar	risco”	está	positivamente	

correlacionada	com	a	proxy	para	seu	nível	de	riqueza.	

Ou	seja:	os	motoristas	dirigindo	os	carros	relativa-

mente	mais	caros	são	também	os	motoristas	que	ten-

dem	a	dirigir	mais	velozmente.	Esse	resultado	é	con-

sistente	com	uma	função	de	utilidade	cujo	parâmetro	

que	captura	a	propensão	a	tomar	risco	do	indivíduo	

aumenta	à	medida	que	sua	riqueza	cresce.	Esse	resul-

tado	é	robusto	à	introdução	de	controles	para	os	dias	

e	períodos	de	observação	e	para	a	exclusão	de	veículos	

alugados,	e	de	grande	porte	(caminhões	e	ônibus).	Nos	

pontos	de	observação	onde	não	há	lombada	eletrônica,	

o	coe�iciente	da	variável	“preço	do	carro”	não	é	esta-

tisticamente	signi�icativo.	O	resultado	desse	“placebo”	

nos	permite	excluir,	por	exemplo,	a	história	de	que	os	

resultados	nos	pontos	com	lombada	eletrônica	estão	

sendo	governados	por	habilidade.

9  Ameaças à Validade dos Resultados

O	“calcanhar	de	Aquiles”	da	nossa	investigação	é	

mesmo	nossa	medida	de	aversão	a	risco.	É	bem	pro-

vável	que	existam	aí	outras	coisas	−	custo	de	opor-

tunidade,	con�iança	no	odômetro	dos	veículos,	inat-

tention	−	que	não	apenas	aversão	a	risco.	Endereçar	

esses	potenciais	problemas	e	receber	outros	tipos	

de	feedback	das	pessoas	em	conferências	e	seminários	

antes	de	submeter	isto	a	uma	revista	será	nossa	tarefa	

ao	longo	dos	próximos	meses.	Mesmo	com	as	limita-

ções	que	terá,	o	estudo	servirá	como	nova	evidência	

empírica	de	que	há	mais	generalidade	nas	hipóteses	

usuais	sobre	a	relação	entre	risco	e	riqueza	do	que	

parecíamos	acreditar.

(*)	Professor	de	Economia	do	Departamento	de	Economia	da	FEA-USP.	

(E-mail:	sergioadesousa@gmail.com).
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Marina e Dilma: Possíveis Eleitoras de Lula

I���� ��� N��� �� C���� (*)

A	eleição	deste	2014	parecia	decidi-

da	de	sorte	que	a	cadeira	presiden-

cial	esperava	continuar	a	receber	

a	atual	presidente	da	República.	

Não	obstante,	como	tragicamente	

sentido,	tal	cadeira	viu-se	conde-

nada	à	orfandade	e	pode	ver-se	

obrigada	a	servir	de	assento	a	uma	

outra	�igura	a	qual,	em	decorrência	

do	aludido	infortúnio,	herdou	uma	

inesperada	candidatura.	Em	face	

disto,	vivenciamos	uma	acirrada	

disputa	pela	poltrona	que	já	não	

sabe	a	quem	servirá.

Se	Dilma	Rousseff	for	eleita	duas	

possibilidades	abrem-se	a	seu	se-

gundo	mandato.

Caso	decida	perseverar	em	sua	de-

sastrosa	política	econômica	Dilma	

já	não	poderá	continuar	a	usufruir	

da	solícita	e	interesseira	toleima	de	

Guido	Mantega,	o	qual	como	eco-

nomista	é	um	papalvo,	mas	como	

indivíduo	que	deseja	a	qualquer	

custo	manter-se	no	ministério	é	

dono	de	uma	personalidade	ladi-

na,	pois	está	sempre	disposto	a	

elaborar	argumentação	fantasiosa	

e	 carregada	 de	parvoíces	 a	 � im	

de	tentar	encobrir	os	erros	e	des-

mandos	econômicos	perpetrados	

pela	 Presidência	 da	 República;	

pois,	como	avançado	pela	própria	

presidente,	será	ele	demitido	numa	

tentativa	de	reconciliação	com	a	

parte	do	empresariado	que	repudia	

Mantega	e	aproximou-se	de	Marina	

Silva.	De	toda	sorte,	se	ocorrer	a	

continuidade	da	atual	orientação	

de	nossa	economia,	o	argumento	

a	ser	utilizado	por	Lula	será	sim-

ples	e	direto,	vale	dizer,	o	de	que	

sua	pupila	não	soube	cumprir	seus	

ensinamentos,	e	faz-se	necessária	

sua	volta	ao	poder	central	a	�im	de	

nos	oferecer	o	nirvana	para	o	qual	

só	ele	pode	nos	conduzir.	De	outra	

parte,	caso	Dilma	tenha	êxito	ao	

abandonar	a	direção	tomada	em	

seu	primeiro	mandato	e	consiga	

reerguer	nossa	alquebrada	eco-

nomia,	mais	uma	vez	nos	depara-

remos	com	o	“assuma	Lula”,	pois	

estará	demonstrado	que	seu	poste	

conseguiu,	embora	sofridamente,	

iluminar	o	caminho	que	nos	levará	

a	um	futuro	pleno	de	promessas	

devidas	à	sabedoria	superior	de	

seu	criador.	Destarte,	uma	vitória	

eleitoral	de	Dilma	tem	um	único	

destino:	Lula	presidente	em	2018!	

Já	a	vitória	mais	provável	de	Mari-

na	Silva	proporcionará	um	quadro	

mais	rico	em	caminhos	a	serem	

perseguidos	por	seu	governo.	Ve-

jamo-los.

Marina	poderá	empreender	a	árdua	

tarefa	de	alcançar	o	crescimento	

econômico	e	 o	 controle	 da	 alta	

de	preços	sem	entrar	em	con�lito	

com	a	massa	da	população	menos	

privilegiada,	a	qual	também	veria	

satisfeitas	suas	reivindicações	e	

seria	atendida	em	seu	anseio	por	

melhores	condições	de	atendimen-

to	nos	âmbitos	da	saúde,	educação,	

segurança	bem	como	nas	distintas	

formas	de	transporte.	

Se	tal	trajetória	vier	a	ocorrer	es-

tará	praticamente	garantida	a	elei-

ção,	 em	 2018,	 de	um	 candidato	

indicado	pela	presidente	que	já	se	

comprometeu	a	não	reivindicar	sua	

reeleição.	

Como	é	fácil	de	ser	 inferido,	um	

governo	glorioso	e	bem-sucedido	

como	este	di� icilmente	efetivar-

-se-ia,	pois,	como	anunciado	por	

diversos	analistas,	a	correção	de	

rumo	das	atuais	condições	econô-

micas	exige	um	tratamento	agudo,	

o	qual,	muito	certamente,	recebe-

ria	a	imediata	repulsa	da	maioria	

do	eleitorado	que,	além	de	não	ver	

atendido	seu	desejo	de	mudança	

com	 abastança,	 defrontar-se-ia	

com	eventuais	perdas	e	limitações	

econômicas.	Sem	dúvida,	esta	se-

gunda	 trilha	 seria	repelida	 nas	

eleições	de	 2018	favorecendo	 a	

vitória	do	já	candidato	Luiz	Inácio	

Lula	da	Silva	a	quem	a	população	
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entregaria	a	função	de	reproduzir	os	êxitos	que	lhe	

são	outorgados	por	uma	larga	margem	de	votantes.	

Uma	terceira	via,	a	qual	também	faria	de	Marina	um	

destacado	cabo	eleitoral	de	Lula,	dar-se-ia	caso	viesse,	

na	condição	de	presidente,	a	seguir	os	mesmos	passos	

da	atual	mandatária	e	dirigisse	a	economia	e	a	admi-

nistração	federal	sem	qualquer	alteração	substantiva	

no	desgoverno	que	atualmente	nos	vitima;	fato	este	

que	nos	condenaria	ao	aprofundamento	da	recessão	e	

ao	caos	administrativo	ora	vigente.

Em	face	do	quadro	acima	delineado	evidencia-se	a	

previsão	proposta	no	título	deste	breve	artigo:	tanto	

Dilma	Rousseff	como	Marina	Silva,	caso	eleitas,	pode-

rão	vir	a	abrir	um	suave	caminho	para	o	retorno	de	

Lula	ao	Palácio	do	Planalto.	

(*)	Professor	Livre-docente	aposentado	da	FEA-USP.	

(E-mail:	idd@terra.com.br).
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Iluminação Pública para Cidades Inteligentes
1

F�������� T������ (*)
 M������ A����� (**)

 T���� A���� (***)

A	Resolução	587/2013	da	ANEEL	

determinou	que	até	o	� im	deste	

ano	todos	os	ativos	de	ilumina-

ção	deverão	ser	transferidos	aos	

municípios.	Esta	decisão	tende	a	

uniformizar	as	responsabilida-

des,	aliviando	as	distribuidoras	de	

energia,	mas	tem	um	signi�icado	

especial	para	os	municípios.	Permi-

te	que	estes	assumam	a	liderança	

sobre	um	serviço	praticamente	

ubíquo	no	espaço	público	urbano,	

com	impacto	direto	sobre	a	segu-

rança	pública	e	sobre	a	imagem	que	

munícipes	e	turistas	têm	da	cidade,	

além	de	os	ativos	de	iluminação	

serem	um	foco	de	ação	pela	e�ici-

ência	energética,	e	eventualmente	

permitirem	agregação	de	serviços	

adicionais.	Com	tais	funções,	a	rede	

de	iluminação	tem	que	ser	pensada	

como	elemento	fundamental	de	

uma	cidade	inteligente,	e�iciente	e	

segura.

Após	certa	resistência	inicial,	os	

municípios	 já	se	preparam	para	

este	“presente”,	que	somará	ativos	

ao	patrimônio	municipal,	mas	que	

também	trará	obrigações.	Dadas	

as	limitações	orçamentárias	e	de	

gestão	de	várias	prefeituras,	assim	

como	as	carências	em	outras	áreas	

de	prestação	de	serviço	público,	

este	“presente”	pode	se	mostrar	

uma	bela	dor	de	cabeça,	pois	pro-

videnciar	lâmpadas,	luminárias,	

caminhões	e	pessoal	adequados	à	

manutenção	da	rede	não	está	nos	

planos	de	muitos	prefeitos.	E,	ob-

viamente,	se	os	serviços	não	forem	

prestados	de	forma	adequada,	os	

problemas	se	tornam	imediata-

mente	visíveis,	gerando	reclama-

ções.

Uma	das	saídas	é	a	concessão	do	

serviço	a	um	operador	privado.	Na	

legislação	brasileira,	a	principal	

opção	para	a	contratação	em	longo	

prazo	de	serviços	 públicos	 que	

não	podem	ser	remunerados	por	

tarifa	é	a	Concessão	Administrati-

va.	Esta	é	uma	forma	de	Parceria	

Público-Privada	(PPP)	na	qual	uma	

empresa	assume	as	obrigações	de	

manutenção	e	expansão	da	rede	de	

iluminação	pública	por	um	período	

entre	5	e	35	anos,	ao	�im	dos	quais	

os	ativos	e	sua	gestão	retornam	

ao	município.	 O	concessionário	

tem	sua	remuneração	atrelada	ao	

seu	desempenho	na	prestação	dos	

serviços	e	assume	uma	parte	dos	

riscos,	previstos	em	contrato.

Uma	questão	essencial	é	o	impacto	

sobre	as	�inanças	públicas.	A�inal,	

ao	receberem	os	ativos	de	ilumina-

ção,	as	prefeituras	assumem	a	obri-

gação	de	manter	o	serviço.	E	os	re-

cursos	para	tanto,	de	onde	viriam?	

A	resposta	está	na	contribuição	

para	o	serviço	de	iluminação	públi-

ca	(COSIP),	cuja	cobrança	foi	per-

mitida	por	emenda	constitucional	

em	2002.	Mas	seriam	os	recursos	

auferidos	com	esta	contribuição	

su�icientes	para	cobrir	essas	novas	

despesas?	Como	seria	a	forma	mais	

e�iciente	de	se	organizar	este	servi-

ço	em	uma	cidade	média:	a	própria	

prefeitura	explorar	com	pessoal	

próprio	a	ser	contratado	por	novos	

concursos	públicos,	ou	um	con-

trato	de	terceirização	de	serviços	

�irmado	por	até	5	anos,	ou	ainda	

um	consórcio	com	empresas	espe-

cializadas,	contando,	por	exemplo,	

com	empresas	de	construção	civil,	

manutenção	elétrica	e	de	forneci-

mento	de	lâmpadas?

As	respostas	às	questões	acima	

podem	variar	de	cidade	a	cidade,	

mas	 um	primeiro	 passo	 seria	 a	

realização	de	um	estudo	da	via-

bilidade	econômico-�inanceira	da	

concessão	do	serviço.	Este	estudo	

pode	apontar	o	volume	de	recur-

sos	para	remunerar	os	serviços	ou	

para	cobrir	contraprestações	de	

PPP.	Neste	estudo	entram	questões	

como	a	densidade	populacional,	os	

planos	de	expansão	da	área	urba-
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na,	acuidade	luminosa	esperada,	quantidade	de	vias	

de	trânsito	rápido,	praças,	monumentos,	bem	como	os	

custos	de	materiais	elétricos	requeridos	no	investi-

mento	e	na	manutenção	que	sofrem	in�luência	da	taxa	

cambial,	as	garantias	públicas	e	privadas	do	contrato,	

entre	outros.

A	Prefeitura	de	São	Paulo	conduz	atualmente	a	maior	

PPP	do	País	nessa	área,	envolvendo	580	mil	pontos	de	

iluminação	pública,	cuja	manutenção	será	concedida	

por	30	anos,	resultando	em	um	contrato	de	vários	

bilhões	de	reais.	Dada	a	complexidade	e	importância	

deste	processo,	esta	PPP	deverá	servir	de	guia	para	

outros	importantes	municípios	do	Brasil.	

Uma	das	vantagens	de	um	contrato	como	o	de	PPP	é	a	

possibilidade	de	se	adotar	soluções	com	vultosos	in-

vestimentos	e	cujo	retorno	se	dá	em	longo	prazo.	Um	

exemplo	é	a	possibilidade	de	implantação	de	centros	

de	controle	automatizados	para	a	manutenção	e�icien-

te	da	rede,	com	envio	de	informações	via	tecnologia	de	

comunicação	de	dados	GPRS.	Outro	exemplo	é	a	possi-

bilidade	de	se	explorar	a	microgeração	solar	em	postes	

de	iluminação	pública.	Mas	a	principal	é	a	instalação	

de	lâmpadas	tipo	LED,	cujo	custo	é	várias	vezes	supe-

rior	ao	das	lâmpadas	de	sódio	ou	mercúrio.	Até	2020,	

por	sinal,	todas	as	lâmpadas	de	mercúrio	deixarão	o	

mercado,	devido	a	preocupações	ambientais.	De	fato,	

várias	cidades	já	operam	com	LED	e	se	aproveitam	do	

consumo	e�iciente	que	essa	tecnologia	produz,	desde	

cidades	de	grande	porte,	como	Buenos	Aires,	Los	An-

geles,	Seattle	e	Bogotá,	até	cidades	médias	da	Índia.

Essas	são	questões	que	muitos	prefeitos	terão	que	de-

cidir	até	o	�inal	deste	ano,	arcando	com	o	ônus	de	nada	

fazer.	A	preparação	do	processo	requer	tempo	e	ener-

gia	gerencial,	o	que	exige	uma	ação	tempestiva.	Os	que	

agirem	mais	rapidamente	poderão	fazer	do	limão	uma	

limonada,	colhendo	os	frutos	desse	movimento,	com	

cidades	mais	inteligentes,	mais	sustentáveis	e	com	

cidadãos	mais	seguros.	Com	a	palavra,	os	prefeitos!

1	 	 As	 opiniões	 aqui	 presentes	 não	 necessariamente	 	 expres-
sam	as	ideias	das	instituições	às	quais	os	autores	se	vinculam.

(*)	Sócio	da	PEZCO	e	professor	da	ESPM.	
(E-mail:	fredturolla@pezco.com.br).

(**)	Economista	e	professor	da	FIPE/USP.	
(	E-mail:	marcelo.allain@deux.com.br).

(***)	Pro�issional	da	área	de	PPPs	do	IFC-Banco	Mundial.	
(E-mail:	tanker@ifc.org).
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Economia da Felicidade: Uma Abordagem em Pseudopainel

J��� H������� C���� D�� N���� (*)

1 Introdução

Nas	últimas	três	décadas,	a	rela-

ção	entre	as	variáveis	econômicas	

tradicionais	e	o	bem-estar	subje-

tivo	(ou	felicidade)	tem	sido	objeto	

de	extenso	debate	acadêmico	na	

economia.	Desde	Easterlin	(1974),	

tem-se	buscado	identi�icar	os	de-

terminantes	macro	e	microeconô-

micos	da	satisfação	com	a	vida	e	

alguns	resultados	estão	bem	con-

solidados	na	literatura.	

Como	fruto	desta	análise,	Blan-

ch�lower	e	Oswald	(2004)	sinteti-

zam	as	principais	conclusões	das	

happiness	equations , 	nome	pelo	

qual	�icaram	conhecidas	as	equa-

ções	microeconômicas	de	bem-es-

tar	subjetivo:	a	felicidade	é	maior	

entre	as	 mulheres,	 pessoas	 ca-

sadas,	religiosas,	mais	educadas	

e	de	alta	renda.	Menor	entre	os	

divorciados,	viúvos	e	desempre-

gados.	A	renda	relativa	é,	por	si	

só,	importante	para	o	bem-estar	

individual.	Por	�im,	há	indícios	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	re-

laciona	desemprego	e	bem-estar	

individual.	Por	exemplo,	Winkel-

mann	e	Winkelmann	(1995)	e	Corbi	

e	Menezes-Filho	(2006)	apontam	

que	os	custos	do	desemprego	vão	

além	da	diminuição	da	renda.	Em	

geral,	surgem	outros	efeitos	negati-

vos	individuais	e	sociais	como,	por	

exemplo,	depressão,	redução	da	

autoestima	e	perda	de	status.	

De	todo	modo,	é	importante	notar	

que,	mesmo	que	os	determinantes	

do	bem-estar	subjetivo	já	tenham	

sido	analisados	de	forma	extensiva,	

perguntas	importantes	ainda	per-

mancem	em	aberto	e	merecem	ser	

devidamente	investigadas.	

Sendo	assim,	o	objetivo	principal	

deste	artigo	é	olhar	para	os	deter-

minantes	da	felicidade	por	meio	de	

uma	perspectiva	pouco	explorada,	

situada	entre	a	tênue	intersecção	

entre	a	micro	e	a	macroeconomia.	

Foram	mensurados	os	determi-

nantes	do	bem-estar	subjetivo	das	

gerações	 de	 diversos	 países	 ao	

longo	dos	últimos	20	anos	conside-

rando	as	principais	características	

socioeconômicas,	demográ�icas	e	

culturais.	A	partir	de	três	caracte-

rísticas	em	comum	(geração,	gêne-

ro	e	país	de	nascimento),	amostras	

de	indivíduos	foram	agrupadas.	

Por	exemplo:	brasileiros	do	sexo	

masculino	nascidos	entre	1960	e	

1975.	O	agrupamento	etário	foi	

feito	seguindo	bases	teóricas,	mas	

também	respeitando	limitações	

amostrais.	A	aplicação	do	método	

de	pseudopainel	permitiu	a	identi-

�icação	dos	parâmetros	do	modelo	

de	forma	consistente,	conforme	

discutido	adiante.	

2  Metodologia

Os	dados	utilizados	são	provenien-

tes	da	WVS	(World	Values	Survey)	

e	da	EVS	(European	Values	Survey),	

surveys	internacionais	realizadas	
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com	periodicidade	irregular	a	par-

tir	de	1981.	Foi	 feita	uma	fusão	

entre	essas	duas	bases	de	dados,	já	

que	ambas	possuem	questionários	

com	altíssimo	grau	de	semelhança.	

Em	geral,	países	que	respondem	à	

WVS	não	respondem	à	EVS	em	um	

mesmo	instante	do	tempo,	o	que	

torna	as	duas	fontes	complemen-

tares.	A	participação	dos	países	

tem	sido	crescente	ao	 longo	dos	

anos:	da	Wave	1	participaram	23	

nações,	e	este	número	aumentou	

para	83	na	última	survey.	Inglehart	

et	al.	(2008)	apontam	que	mais	de	

1.000	publicações	já	foram	feitas	

com	essas	bases	de	dados,	o	que	

evidencia	a	qualidade	e	relevância	

destas	surveys	para	pesquisas	no	

campo	do	bem-estar	subjetivo.	Em	

cada	wave,	a	WVS	e	a	EVS	buscam	

extrair	amostras	representativas	

de	aproximadamente	1.500	indiví-

duos	para	cada	país.	

2.1 Variável Dependente

São	duas	as	variáveis	que	podem	

ser	utilizadas	como	indicadores	de	

bem-estar	subjetivo:	felicidade	e	

satisfação	com	a	vida.	A	variável	de	

felicidade	é	a	resposta	à	seguinte	

pergunta:	“Considerando	todos	os	

aspectos,	você	diria	que	é:	Nem	um	

pouco	feliz;	Não	muito	feliz;	Razo-

avelmente	feliz;	Muito	feliz”.	A	vari-

ável	de	satisfação	com	a	vida,	por	

sua	vez,	é	a	resposta	em	uma	escala	

ordenada	crescente	de	1	a	10	(1	

para	plenamente	insatisfeito,	10	

para	plenamente	satisfeito)	para	a	

seguinte	pergunta:	“Considerando	

todos	os	aspectos,	o	quão	satisfei-

to	você	está	com	a	sua	vida	como	

um	todo	atualmente?”.	Seguindo	o	

padrão	na	literatura,	optou-se	por	

utilizar	a	variável	de	satisfação	

com	a	vida,	que	é	menos	sensível	

a	aspectos	cotidianos	e	apresenta	

menor	volatilidade	frente	a	eventos	

de	curto	prazo.	

2.2  Independentes

Abaixo,	estão	descritas	as	princi-

pais	variáveis	explicativas	a	serem	

utilizadas	no	modelo	empírico:

Saúde	–	Resposta	subjetiva	à	per-

gunta:	“Considerando	todos	os	as-

pectos,	como	você	descreveria	o	

seu	estado	de	saúde	atualmente?”.	

A	resposta	deve	estar	associada	a	

uma	escala	numérica	ordenada	na	

qual	o	valor	1	é	atribuído	ao	estado	

de	saúde	“Muito	ruim”	e	5	ao	esta-

do	de	saúde	“Muito	bom”.

Religião	–	Resposta	à	pergunta:	

“Independentemente	de	você	 ir	à	

igreja	ou	não,	você	diria	que	é:	4)	

Uma	pessoa	religiosa;	3)	Uma	pessoa	

não	muito	religiosa;	2)	Um	ateísta	

convicto;	1)	Outra	resposta.

Estado	civil	–	Resposta	à	pergun-

ta:	“Atualmente,	você	está:	casado,	

divorciado,	viúvo,	ou	solteiro?”.

Emprego	–	Resposta	à	questão:	

“Você	está	empregado	atualmente?”.	

Como	alternativas,	os	entrevista-

dos	têm	seis	opções	de	respostas:	

empregado;	aposentado;	dona	de	

casa;	estudante;	desempregado;	

outro.

Renda	–	Escala	 ordinal	com	10	

posições,	sendo	1	atribuído	à	renda	

mais	baixa	e	10	à	renda	mais	alta.	

Infelizmente,	essa	variável	possui	

uma	série	de	problemas	metodoló-

gicos	associados,	já	que	a	questão	é	

feita	de	forma	inconsistente	nas	di-

ferentes	surveys.	A	mesma	pergun-

ta	tem	sido	administrada	de	três	

formas:	ou	são	mostrados	cartões	

para	os	 participantes	 (cada	 um	

com	uma	faixa	de	renda)	e	eles	se	

classi�icam	de	acordo	com	a	renda	

domiciliar.	Essa	abordagem	foi	uti-

lizada	em	aproximadamente	me-

tade	dos	casos;	ou	pede-se	para	os	

entrevistados	se	posicionarem	em	

uma	escala	subjetiva	de	renda,	que	

vai	de	1	(mais	pobre)	a	10	(mais	

rico).	É	importante	observar	que,	

por	ser	uma	classi�icação	subjetiva,	

a	real	distribuição	de	renda	pode	

ser	distorcida	caso	os	entrevista-

dos	possuam	alguma	tendência	

a	subestimar,	superestimar	ou	a	

focar	em	um	ponto	médio;	ou,	por	

�im,	pede-se	para	os	entrevistados	

escreverem	sua	renda	e,	posterior-

mente,	as	respostas	são	divididas	

em	decis	arbitrários.	Em	alguns	

casos,	a	amostra	acaba	sendo	di-

vidida	de	maneira	uniforme,	o	que	

gera	uma	falsa	impressão	de	distri-

buição	de	renda	igualitária.	Sendo	

a	renda	um	importante	determi-

nante	do	bem-estar	subjetivo,	não	

é	correto	omiti-la	da	análise.	Como	

alternativa,	no	modelo	de	pseudo-

painel	serão	utilizadas	proxies	de	

renda,	detalhadas	a	seguir.
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Proxies	de	renda	–	Pro�issão	do	

entrevistado.	A	WVS	e	a	EVS	per-

guntam	aos	entrevistados	sobre	

sua	pro�issão,	dando	diversas	al-

ternativas	de	resposta.	Por	exem-

plo:	trabalhador	manual,	trabalha-

dor	agrícola,	membro	das	forças	

armadas,	trabalhador	de	escritó-

rio,	supervisor	etc.	É	preciso	reco-

nhecer	que	essas	não	são	as	proxies	

de	renda	mais	usuais	na	microeco-

nometria.	Os	estudos	especializa-

dos,	em	geral,	optam	por	utilizar	

variáveis	como	número	de	eletro-

domésticos	no	domicílio,	gasto	em	

energia	elétrica	ou	qualquer	outra	

variável	 associada	 ao	consumo	

domiciliar.	No	entanto,	nenhuma	

dessas	variáveis	está	disponível	na	

WVS,	o	que	torna	impossível	incluí-

-las	no	modelo.	Por	isso,	decidiu-se	

por	utilizar	a	pro�issão	do	entre-

vistado	como	proxy.

2.3 Divisão das Gerações

O	 agrupamento	 da	 amostra	em	

gerações	 requer	 duas	 decisões	

importantes.	Em	primeiro	lugar,	é	

preciso	de�inir	quanto	tempo	deve	

separar	duas	gerações	adjacentes.	

Em	geral,	o	espaço	entre	gerações	

tem	sido	limitado	a	faixas	de	cinco,	

dez	ou	quinze	anos.	É	de	se	espe-

rar	que	quanto	maior	a	diferença	

de	idade	entre	as	gerações,	mais	

pronunciadas	serão	as	diferenças	

sociais	entre	elas.	Algumas	mu-

danças	no	contexto	demográ�ico	só	

aparecem	em	espaços	maiores	de	

tempo.	Considerando	que	essas	va-

riações	sociodemográ�icas	fazem	

parte	dos	fatores	que	moldam	o	

bem-estar	subjetivo,	justi�ica--se	

a	escolha	da	maior	faixa	(quinze	

anos)	para	a	abordagem	interge-

racional.	Além	disso,	é	necessário	

escolher	quais	anos	de	nascimento	

devem	iniciar	uma	geração	e	ter-

minar	outra.	Essa	é	uma	decisão	

inevitavelmente	 arbitrária.	 No	

entanto,	como	o	ordenamento	tem-

poral	das	gerações	sempre	será	

invariante	a	essa	escolha,	não	é	de	

se	esperar	que	essa	decisão	ad	hoc	

induza	nenhum	resultado.	Sendo	

assim,	as	gerações	foram	divididas	

da	seguinte	maneira:

Tabela 1 – Divisão Intergeracional

Geração Data de nascimento

1 Até 1925

2 1925 a 1939

3 1940 a 1954

4 1955 a 1969

5 1970 a 1984

2.4 Modelo Teórico

Frey	e	Stutzer	(2002)	observam	

que	o	bem-estar	subjetivo	possui	

aspectos	cognitivos	que	se	refe-

rem	tanto	à	percepção	individual	

de	como	aspirações	são	satisfeitas	

quanto	a	outros	elementos	afetivos	

que	dizem	respeito	ao	julgamento	

de	uma	vida	enriquecedora	e	satis-

fatória.	Dessa	forma,	formalizá-lo	

não	é	tarefa	simples.	Blanch�lower	

e	Oswald	(2004)	fornecem	um	bom	

ponto	de	partida.	Os	autores	de-

senvolveram	a	seguinte	função	de	

bem-estar	individual:

																										(1)

Onde	R	é	o	bem-estar	declarado	–	

por	exemplo,	um	número	natural	

em	uma	escala	de	1	a	10;	U	é	o	ver-

dadeiro	bem-estar	ou	utilidade;	H	

é	uma	função	contínua	e	não	dife-

renciável	que	relaciona	bem-estar	

declarado	e	verdadeiro;	Y	é	a	renda	

real;	Z	é	um	conjunto	de	caracte-

rísticas	pessoais	e	demográ�icas;	t	

o	período	de	tempo	e	ε	é	um	termo	

de	erro.	A	função	H	é	crescente	em	

relação	a	U,	sendo	que	U	é	uma	fun-

ção	observável	apenas	pelo	indiví-

duo.	Portanto,	o	termo	ε	captura,	

dentre	outros	fatores,	a	di�iculdade	

pessoal	de	reportar	precisamente	

o	nível	de	felicidade.	

2.5  Modelo Empírico

O	modelo	teórico	descrito	acima	

pode	ser	adaptado	para	estimar	

determinantes	do	bem-estar	sub-

jetivo,	de	acordo	com	a	seguinte	

equação:

                         (2)

Onde	 	é	o	bem-estar	subjetivo	

reportado,	 	são	os	determinantes	

da	felicidade	e	 	é	o	erro	não	ob-

servável.	Dois	métodos	aparecem	

como	primeiros	candidatos	à	esti-

mação	consistente	dos	parâmetros	

:	MQO	e	Probit	Ordenado.	Dada	a	

característica	ordinal	da	variável	

explicada,	os	valores	assumidos	

pelas	diferentes	respostas	(no	caso,	

na	escala	de	1	a	10)	não	podem	ser	

de�inidos	de	maneira	arbitrária:	
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a	diferença	entre	as	opções	2	e	4	

não	pode	ser	tratada	da	mesma	

maneira	que	a	diferença	entre	as	

opções	4	e	6,	por	exemplo.	Sendo	

assim,	 bases	 teóricas	 apontam	

que	o	método	de	estimação	mais	

apropriado	é	o	Probit	Ordenado.	No	

entanto,	diversos	estudos	aplicam	

MQO	sobre	as	happiness	equations	

e	os	resultados	mostram-se,	em	

essência,	invariantes	ao	método.	

Em	 paralelo	a	 essa	discussão,	é	

fundamental	notar	que	ambos	os	

modelos	requerem	a	hipótese	de	

que	 .	 Essa	 hipótese	

é	 bastante	for te	se	considerar-

mos	que	diversas	características	

pessoais	(aptidão,	capacidade	de	

interação	social,	humor)	em	geral	

são	correlacionadas	com	variáveis	

socioeconômicas	 (desemprego,	

renda,	estado	civil).	Dessa	forma,	

o	método	econométrico	mais	ade-

quado	é	um	modelo	de	dados	em	

painel,	que	torna	possível	controlar	

a	estimação	para	essas	caracterís-

ticas	pessoais	não	observáveis	que	

são,	em	última	instância,	fontes	de	

viés	caso	estejam	correlacionadas	

com	as	variáveis	explicativas.	Uma	

possível	especi�icação	é:

              (3)

Onde	 	representa	cada	indivíduo,	

	a	dimensão	temporal,	 	os	efei-

tos	não	observáveis	especí�icos	de	

cada	indivíduo	e	 	os	efeitos	não	

observáveis	restantes	que	variam	

tanto	entre	os	indivíduos	quanto	

ao	longo	do	tempo.	A	variável	ex-

plicada,	 ,	é	a	resposta	individual	

à	 pergunta	 de	satisfação	com	 a	

vida.	No	vetor	de	variáveis	 ,	são	

incluídas	variáveis	socioeconômi-

cas	(renda,	educação,	estado	civil	e	

desemprego,	por	exemplo).	Infeliz-

mente,	não	há	uma	base	de	dados	

com	representatividade	global	que	

acompanhe	os	mesmos	indivíduos	

ao	 longo	do	tempo,	tornando	in-

viável	a	construção	de	um	painel.	

Todavia,	a	WVS	disponibiliza	uma	

série	de	cross-sections	 indepen-

dentes.	 Assim,	uma	modelagem	

alternativa	factível	é	a	sugerida	por	

Deaton	(1985).	O	autor	considera	a	

possibilidade	de	rastrear	“células”	

dos	dados	ao	longo	do	tempo.	Por-

tanto,	cada	pessoa	é	membro	de	

uma	única	célula,	que	é	a	mesma	

para	todos	os	períodos.	Por	exem-

plo:	local	ou	data	de	nascimento,	

sexo	ou	raça.	

Aqui,	cada	célula	será	o	agrupa-

mento	entre	indivíduos	da	mesma	

geração,	gênero	e	país	de	nasci-

mento.	Após	o	agrupamento,	para	

cada	célula,	o	valor	médio	de	cada	

uma	das	variáveis	do	modelo	é	cal-

culado	em	cada	instante	do	tempo.	

Esses	valores	médios	tornam-se	

as	observações	do	pseudopainel.	A	

equação	(2)	a	ser	estimada	trans-

forma-se	em:	

            (4)

Onde	 	e	 	são	as	respectivas	

médias	amostrais	de	 	e	 	entre	

todos	os	indivíduos	da	célula	c	no	

tempo	t.	Tecnicamente,	a	grande	

vantagem	deste	método	é	que	per-

mite	controlar	por	efeitos	�ixos	de	

célula,	que	são	prováveis	fontes	de	

viés.	Além	dessa	justi�icativa	pura-

mente	empírica,	há	fortes	razões	

teóricas	que	justi�icam	a	análise	in-

tergeracional	no	contexto	aqui	pro-

posto.	De	acordo	com	Ryder	(1965),	

os	sucessivos	coortes	são	diferen-

ciados	pela	experiência	histórica	

idiossincrática,	pelo	conteúdo	da	

sua	educação	formal	e	pelas	carac-

terísticas	de	socialização	peculia-

res	aos	diferentes	grupos.	Cada	um	

deles	tem	contato	tanto	com	forças	

conservadoras	quanto	inovadoras,	

resultando	em	uma	forma	única	

de	relacionar	com	a	sociedade	ao	

redor.	Os	coortes	diferenciam-se	

entre	si	porque	cada	um	re�lete	

uma	versão	temporal	especí�ica	da	

história	e	da	sociedade	de	um	país.	

Considerando	que	essas	diferenças	

entre	as	células	são	importantes	

determinantes	 do	 bem-estar,	 a	

análise	intergeracional	aqui	pro-

posta	é	alternativa	atraente	para	

identi�icá-las	e	justi�icá-las.

3 Resultados

3.1 Análise de Regressão

Para	a	análise	de	regressão,	res-

tringiu-se	a	amostra	a	51	países	

que	 participaram	 de	 ao	 menos	

duas	waves	 com	 pelo	 menos	 10	

anos	de	diferença	entre	a	primei-

ra	e	a	última	delas.	Para	cada	um	

deles	primeiramente	foram	estima-

das	duas	regressões,	uma	por	MQO	
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e	outra	por	Probit	Ordenado,	de	acordo	com	a	equação	

abaixo:

      (5)

Onde	 	é	um	vetor	de	variáveis	explicativas	que	in-

clui	os	determinantes	do	bem-estar	subjetivo	e	 	é	o	

termo	de	erro.	A	tabela	a	seguir	resume	os	principais	

resultados	das	happiness	equations:

Tabela 2 - Comparação entre os Métodos de Estimação MQO e Probit Ordenado 

 Mínimos Quadrados Ordinários Probit Ordenado

Coefi ciente Insignifi cante Negativo* Positivo* Insignifi cante Negativo Positivo

Saúde: Muito boa 6 0 45 4 0 47

Saúde: Boa 8 3 40 12 1 38

Saúde: Razoável 16 3 32 23 1 27

Saúde: Frágil 34 3 14 38 1 12

Saúde: Muito Frágil (Base) - - - - - -

Aposentado 41 2 8 37 4 10

Dona de casa 41 0 10 41 0 10

Estudante 43 1 7 42 3 6

Desempregado 19 32 0 20 31 0

Outro 42 6 3 40 7 4

Empregado (Base) - - - - - -

Divorciado 9 42 0 9 42 0

Viúvo 22 29 0 23 28 0

Solteiro 17 34 0 15 36 0

Casado (Base) - - - - - -

Mulher 34 3 14 33 3 15

Idade^1 27 24 0 26 25 0

Idade^2 19 0 32 21 0 30

Religião 23 2 26 23 1 27

Renda1 (Base) - - - - - -

Renda2 41 1 9 40 3 8

Renda3 35 1 15 36 1 14

Renda4 31 0 20 29 1 21

Renda5 31 0 20 32 0 19

Renda6 25 0 26 27 0 24

Renda7 24 0 27 27 0 24

Renda8 23 0 28 25 0 26

Renda9 28 0 23 28 0 23

Renda10 19 1 31 23 1 27

Senso de Liberdade 0 0 51 0 0 51

Nota:	*	signi�icante	a	5%.	

Os	resultados	das	estimações	pelos	dois	métodos	são	
bastante	similares.	O	indicador	de	saúde	é	um	excelen-
te	previsor	do	bem-estar	subjetivo.	Os	desempregados	
sofrem	perda	signi�icativa	na	maioria	dos	países.	Em	

aproximadamente	um	quarto	dos	casos,	a	satisfação	
com	a	vida	das	mulheres	é	signi�icativamente	maior	
que	a	dos	homens.	O	coe�iciente	de	idade	é,	em	geral,	
negativo,	e	o	de	idade	ao	quadrado	positivo,	indicando	
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uma	relação	convexa	entre	esta	

variável	e	a	felicidade.	Em	mais	da	
metade	dos	casos,	religião	impacta	

positivamente	o	bem-estar	subjeti-
vo	no	nível	individual.	A	sensação	

de	 liberdade	 de	 escolha	 possui	
papel	altamente	relevante	como	

previsor	do	bem-estar	subjetivo.	

Seu	coe�iciente	foi	signi�icante	em	
todas	as	regressões	sobre	a	vari-

ável	de	satisfação	com	a	vida.	As	
variáveis	de	renda	apresentam	o	

efeito	esperado,	ou	seja,	têm	impac-

to	positivo	no	bem-estar	subjetivo.

3.2 Abordagem Intergeracional

Tendo	como	base	de	comparação	os	
resultados	apresentados	na	Tabela	
2,	foi	possível	adaptar	o	modelo	dos	
determinantes	do	bem-estar	sub-
jetivo	conforme	a	equação	(4),	que	

permitirá	controlar	para	efeitos	
�ixos	de	célula,	que	são	compostas	
pelo	agrupamento	em	diferentes	
gerações,	gêneros	e	países	de	nas-
cimento.	Dessa	forma,	a	Tabela	3	
compara	três	diferentes	estima-
ções	do	modelo	de	células	para	a	

satisfação	com	a	vida,	de	acordo	

com	as	seguintes	equações:

                 (6)

       (7)

        (8)

A	primeira	coluna	reporta	os	resul-

tados	da	regressão	de	MQO	agru-
pado.	 Na	 segunda	 coluna	 estão	

os	resultados	da	estimação	con-

siderando	o	modelo	de	painel	de	

efeitos	aleatórios.	Note	que	os	dois	

primeiros	modelos	falham	por	não	

controlar	por	efeitos	especí�icos	

não	observáveis,	que	são	prováveis	

fontes	de	viés.	Portanto,	a	última	

coluna	reporta	os	resultados	do	

modelo	de	pseudopainel	de	efeitos	

�ixos,	que,	conforme	discutido	an-

teriormente,	é	uma	boa	maneira	de	

corrigir	o	problema.	

Analisando	os	dois	primeiros	mo-

delos,	alguns	resultados	divergem.	

Por	exemplo,	a	variável	viúvo	deixa	

de	ser	signi�icante.		O	coe�iciente	

de	desempregado	e	das	variáveis	

de	saúde	tornam-se	menores	em	

módulo.	É	 importante	ressaltar	

que,	apesar	dessas	diferenças	em	

magnitudes	dos	coe�icientes,	os	

determinantes	do	bem-estar	sub-

jetivo	das	células	continuam	sendo	

essencialmente	os	mesmos.

Porém,	os	resultados	mais	interes-

santes	e	robustos	surgem	quan-

do	voltamos	a	atenção	à	terceira	

coluna	da	Tabela	3,	que	reporta	

o	 modelo	 de	 pseudopainel	 com	

efeitos	�ixos.	Alguns	coe�icientes	

permanecem	altamente	signi�ican-

tes.	Saúde,	por	exemplo,	continua	

sendo	a	variável	mais	importante	

para	o	bem-estar.	O	impacto	esti-

mado	de	passar	de	um	estado	de	

saúde	“frágil	ou	muito	frágil”	para	

um	estado	“muito	bom”	é	de	1.86,	

o	 que	 representa	 uma	 melhora	

considerável	na	escala	de	1	a	10	de	

satisfação	com	a	vida.	

A	variável	“religião”	também	apre-

senta	coe�iciente	signi�icante,	o	

que	dá	indícios	de	que	o	compor-

tamento	religioso	traz	bene�ícios	

importantes	para	a	satisfação	com	

a	vida.	Religião	dá	signi�icado	à	

vida,	regula	a	conduta	e	promove	

compor tamentos	 que	 são	 bons	

para	a	saúde.	Lim	e	Putnam	(2010)	

argumentam	que	a	religião	é	uma	

importante	fonte	de	capital	social	

por	meio	de	idas	à	igreja	e,	surpre-

endentemente,	dão	evidências	de	

que	amigos	da	igreja	promovem	fe-

licidade	de	forma	mais	efetiva	que	

outros	amigos,	em	geral.	Religião	

também	pode	ser	importante	para	

aceitar	e	superar	momentos	des-

favoráveis,	que	tendem	a	impactar	

fortemente	o	bem-estar.

Outro	coe�iciente	altamente	sig-

ni�icante	é	o	de	log	PIB	per	capita.	

Esta	variável	foi	incluída	na	regres-

são	porque,	mesmo	com	as	proxies	

de	 renda	 já	 controlando	para	 o	

efeito	da	renda	individual,	também	

é	importante	avaliar	 o	 impacto	

do	contexto	macroeconômico	no	

bem-estar	intergeracional.	Mesmo	

apresentando	menor	variabilidade	

em	relação	às	outras	variáveis1	o	

efeito	do	PIB	per	capita	é	bastante	

considerável.	A	interpretação	do	

coe�iciente	é	de	que	o	aumento	de	

1%	no	PIB	per	capita	aumenta	o	

bem-estar	subjetivo	em	0,31%.	
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Tabela 3 - Estimações por MQO, Efeitos Aleatórios e Efeitos Fixos

 MQO Efeitos Aleatórios Efeitos Fixos

Saúde: Muito Boa 3.15*** 2.59*** 1.86***
 (0.37) (0.28) (0.44)
Saúde: Boa 1.77*** 1.27*** 1.26***

 (0.33) (0.27) (0.44)
Saúde: Razoável 1.69*** 1.19*** 0.75
 (0.39) (0.3) (0.45)
Saúde: Frágil ou Muito Frágil (Base) - - -
    

Aposentado -0.24 0.21** 0.01
 (0.17) (0.1) (0.14)
Dona de casa 0.24* 0.49*** 0.29
 (0.14) (0.12) (0.21)

Estudante 0.08 0.28* -0.11
 (0.18) (0.16) (0.23)
Desempregado -1.66*** -0.70** -0.15
 (0.28) (0.28) (0.35)

Empregado (Base) - - -
    
Divorciado -0.77** -0.12 0.33
 (0.37) (0.35) (0.45)

Viúvo -0.83*** 0.2 0.36
 (0.28) (0.27) (0.33)
Solteiro 0.03 -0.32*** 0.09
 (0.16) (0.11) (0.18)

Casado (Base) - - -
    
Mulher 0.15***   
 (0.05)   

Idade^1 -0.02   
 (0.02)   
Idade^2 0.00**   
 (0.00)   

PIB Per Capita 0.17*** 0.18*** 0.32***
 (0.03) (0.03) (0.1)
País Ex-Socialista -0.58*** -0.66***  
 (0.06) (0.06)  

Religião 0.1 0.11 0.33**
 (0.09) (0.11) (0.15)
Senso de Liberdade 0.52*** 0.54*** 0.51***
 (0.03) (0.03) (0.04)

Constante -0.28 -0.05 -0.62
 (0.71) (0.67) (1.03)
Proxies de Renda Sim Sim Sim
    

Dummies de Wave Sim Sim Sim
    
Observações 851 851 851

R-Quadrado 0.86  0.66

Nota:	***	signi�icante	a	1%,	**	signi�icante	a	5%	e	*	signi�icante	a	10%.
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Outra	 variável	 que	também	pa-

rece	ter	forte	impacto	no	nível	de	

satisfação	com	a	vida	é	“senso	de	

liberdade”.	Essa	variável	mede,	em	

uma	escala	de	1	a	10,	o	quanto	as	

pessoas	consideram	ter	de	liberda-

de	de	escolha	e	controle	sobre	as	

suas	vidas.	Este	resultado	vai	em	

linha	com	diversos	outros	estudos
2
	

que	destacaram	a	percepção	de	

liberdade	de	escolha	como	um	dos	

melhores	dos	previsores	do	bem-

-estar	subjetivo	individual	e	com	

forte	 impacto	sobre	a	satisfação	

com	a	vida	e	felicidade.	Analisando	

a	magnitude	do	coe�iciente	esti-

mado,	uma	mudança	de	1	ponto	no	

nível	de	“senso	de	liberdade”	pro-

vocaria	impacto	na	satisfação	com	

a	vida	semelhante	a	passar	de	um	

estado	de	saúde	“bom”	para	“muito	

bom”,	o	que	é,	sem	dúvida,	um	in-

cremento	considerável.

Colocando	em	perspectiva	os	ou-

tros	coe�icientes	da	regressão	em	

pseudopainel,	alguns	resultados	

importantes	emergem.	Chama	a	

atenção	o	fato	de	o	coe�iciente	da	

variável	“desempregado”	não	se	

mostrar	estatisticamente	signi-

� icante.	Primeiro,	 é	 importante	

notar	que	o	sinal	é	negativo,	con-

forme	esperado,	mas	muito	menor	

que	em	relação	aos	outros	modelos.	

Uma	das	explicações	possíveis	é	a	

de	que	o	modelo	de	efeitos	�ixos,	

ao	controlar	para	os	efeitos	não	

observáveis,	remove	o	viés	de	vari-

áveis	omitidas	presente	nas	outras	

regressões.	Essa	é	uma	justi�ica-

tiva	racionalmente	plausível,	mas	

pouco	sustentável	na	prática.	A�i-

nal,	em	alguns	outros	estudos	nos	

quais	as	happiness	equations	foram	

estimadas	por	modelos	de	efeitos	

�ixos	painel	genuíno,	o	efeito	es-

tatisticamente	signi�icante	do	de-

semprego	no	bem-estar	subjetivo	

permanece.	O	resultado	apresen-

tado,	portanto,	aparenta	ser	de	um	

erro	do	tipo	II	–	o	que	é	plenamente	

justi�icável	em	uma	regressão	na	

qual	muitos	parâmetros	foram	es-

timados.

Voltando	à	Tabela	3,	chama	a	aten-

ção	também	o	fato	de	nenhuma	das	

variáveis	de	estado	civil	–	solteiro,	

viúvo	ou	divorciado	–	mostrar-se	

estatisticamente	signi�icante,	indo	

de	encontro	às	análises	tradicio-

nalmente	 propostas.	 Conforme	

mostrado	na	Tabela	1,	as	regres-

sões	do	bem-estar	subjetivo	em	

geral	apontam	para	uma	grande	

perda	de	bem-estar	dos	divorcia-

dos	e	viúvos.	No	entanto,	aqui	é	im-

portante	frisar	que	as	análises	que	

não	controlam	para	efeitos	�ixos	

individuais	podem	estar	sujeitas	

a	um	problema	de	endogeneidade.	

Da	mesma	forma	que	é	provável	

que	as	pessoas	divorciadas	sejam	

menos	felizes,	 também	é	prová-

vel	que	pessoas	que	se	mostram	

menos	felizes	tenham	menor	pro-

babilidade	de	encontrar	um	par	

ou	se	relacionar	com	um	cônjuge.	

Sendo	assim,	é	possível	que	o	mo-

delo	de	pseudopainel,	ao	remover	o	

efeito	�ixo	de	célula,	elimine	o	efei-

to	signi�icante	do	estado	civil	no	

bem-estar	subjetivo.	Winkelmann	

e	Winkelmann	(1995)	corroboram	

esse	argumento.	Buscando	mapear	

os	determinantes	da	felicidade,	os	

autores	estimam	tanto	um	modelo	

Probit	Ordenado	quanto	um	mo-

delo	de	painel	(semelhante	ao	da	

equação	(8)),	com	base	em	dados	

de	10.000	indivíduos	alemães.	Os	

resultados	se	assemelham	 bas-

tante	aos	apresentados	na	Tabela	

3.	No	modelo	de	Probit	Ordena-

do,	que	não	corrige	para	efeitos	

�ixos,	as	variáveis	de	estado	civil	

apresentam	coe�iciente	altamente	

signi�icante	e	com	sinal	esperado.	

Contudo,	no	modelo	de	efeitos	�ixos	

os	resultados	se	alteram	e	nenhu-

ma	 dessas	 variáveis	 mostra-se	

estatisticamente	signi�icante.	Ou	

seja,	há	evidências	de	que,	ao	con-

trolarmos	pelos	efeitos	especí�icos	

individuais	ou	intergeracionais,	o	

estado	civil	não	seja	um	fator	que	

in�luencie	o	bem-estar.	

4 Conclusão

Os	resultados	do	modelo	de	pseu-

dopainel,	em	geral,	dão	suporte	às	

conclusões	prévias	da	 literatura.	

Os	principais	determinantes	da	

felicidade	 podem	 ser	 descritos	

como:	saúde,	porque	o	bem-estar	

subjetivo	tem	associação	inegável	

ao	bem-estar	�ísico;	renda	indivi-

dual	ou	agregada,	porque	os	bens	

materiais	trazem	utilidade,	mesmo	

considerando	o	efeito	adaptação	e	

as	crescentes	aspirações;	emprego,	

porque	além	dos	ganhos	monetá-

rios	o	trabalho	também	conduz	a	

um	maior	status	social	e	autoesti-

ma;	religião,	porque	a	re�lexão,	a	

introspecção	e	a	crença	em	um	ser	
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superior	confortam	em	momentos	

de	di�iculdade,	ajudam	a	aceitar	

as	adversidades	e	dão	esperança	e	

sentido	à	vida;	senso	de	liberdade,	

porque,	na	maioria	das	situações,	

as	pessoas	preferem	ter	a	sensação	

de	controle	sobre	suas	escolhas	

e	extraem	utilidade	do	processo	

de	decisão.	Tudo	isso,	acrescido	a	

um	aprimoramento	constante	das	

relações	pessoais	e	familiares,	de-

termina	grande	parte	do	bem-estar	

individual	e	intergeracional,	o	que	

até	certo	ponto	é	intuitivo	e	segue	

o	senso	comum.	

A	aplicação	do	método	de	pseudo-

painel	em	outras	fontes	de	dados	

com	 abrangência	 global	 (como	

Gallup	World	Poll,	por	exemplo)	

pode	contribuir	signi�icativamente	

para	o	avanço	em	questões	ainda	

em	aberto.	A	estimação	do	modelo	

pode,	por	exemplo,	ajudar	 a	en-

tender	como	mudanças	na	renda	

afetam	o	bem-estar	de	diferentes	

coortes	ao	 longo	do	tempo.	Será	

que	indivíduos	de	países,	gêneros	

ou	gerações	diferentes	apresentam	

o	mesmo	efeito	adaptação	frente	

a	mudanças	no	padrão	de	consu-

mo?	Será	que	para	alguns	deles,	a	

renda	relativa	é	menos	importante	

em	relação	à	absoluta	em	termos	

de	bem-estar?	Essas	são	incógni-

tas	ainda	pouco	exploradas,	em	

grande	parte	devido	à	escassez	de	

métodos	de	estimação	robustos	e	

concomitantemente	aplicáveis	aos	

dados	disponíveis.	A	metodologia	

aqui	apresentada	pode,	portanto,	

iluminar	o	debate	tornando	essas	

e	outras	questões	fundamentais	

muito	mais	palpáveis	do	ponto	de	

vista	empírico.
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O Crescimento e os Impactos da Produção de Soja no Centro-
Oeste: Biodiesel e Produção de Alimentos – Parte II1
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(*)

Depois	de	 analisado	o	mercado	

agrícola,	de	soja	e	biodiesel	do	Cen-

tro-Oeste	e	as	políticas	governa-

mentais	do	setor,	nessa	segunda	

parte	será	introduzido	o	modelo	

utilizado	para	averiguar	os	efeitos	

decorrentes	da	obrigatoriedade	da	

mistura	do	óleo	diesel-biodiesel	

nesses	mercados,	o	modelo	shift-

-share,	e	os	resultados	dessa	análi-

se	para	o	período	de	2005	a	2009.

1 Metodologia

O	modelo	usado	para	identi�icar	

e	quanti�icar	as	fontes	de	cresci-

mento	da	produção	das	principais	

lavouras	do	Centro-Oeste	é	o	shift-

-share	ou	modelo	diferencial-es-

trutural,	que	foi	apresentado	pelo	

Instituto	de	Pesquisa	Econômica	

Aplicada	(IPEA)	e	utilizado	no	Bra-

sil	inicialmente	por	Patrick	(1972).	

Ele	foi	usado	por	Zockun	(1978),	

que	analisou	os	efeitos	da	expan-

são	da	soja	no	Brasil	no	período	

1970-1973,	e	continua	sendo	utili-

zado	para	medir	o	desempenho	dos	

setores	agrícola	e	pecuário	no	País	

por	vários	autores,	como	Yokoya-

ma,	Igreja	e	Neves	(1990),	que	�i-

zeram	uma	aplicação	do	modelo	

para	o	Estado	de	Goiás	no	período	

de	1975-1984,	e	Reis,	Rodrigues	e	

Lima	(2007),	que	destacaram	que	

nos	Estados	do	Ceará,	Rio	Grande	

do	Norte,	Paraíba,	Minas	Gerais,	

Paraná,	Mato	Grosso	e	Mato	Grosso	

do	Sul	ocorreu	uma	substituição	

das	áreas	de	culturas	de	subsistên-

cia	(arroz,	feijão,	milho	e	mandio-

ca)	pela	cultura	comercial	da	ma-

mona	para	a	produção	de	biodiesel	

no	período	de	1996-2005.	

Essa	metodologia	permite	mensu-

rar	os	efeitos	de	modi�icações	de	

determinadas	variáveis	sobre	o	

comportamento	de	outra	variável	

(Pires	et	al.,	2006).	Segundo	Curtis	

(1972),	o	método	mensura	as	fon-

tes	de	crescimento	de	agregados	

econômicos	com	enfoque	regional.

O	 modelo	 shift-share	 decompõe	

as	fontes	de	crescimento	do	setor	

agrícola	em:	i)	variações	na	área	

colhida	(efeito	área	-	EA);	ii)	va-

riações	no	rendimento	da	lavoura	

(efeito	rendimento	-	ER);	e	iii)	va-

riações	na	localização	geográ�ica	

entre	os	municípios	(efeito	locali-

zação	geográ�ica	-	ELG).	Ademais,	

a	área	onde	uma	determinada	la-

voura	é	cultivada	pode	se	alterar	

entre	um	período	e	outro	por	dois	

motivos:	o	primeiro	é	quando	há	

um	 avanço	ou	 retração	da	área	

total	do	sistema	de	produção,	o	

qual	é	denominado	“Efeito	Escala”	

(EE),	e	o	segundo	deve-se	ao	grau	

pelo	qual	cada	cultura	substitui	ou	

é	substituída	por	outra	dentro	do	

sistema,	denominado	“Efeito	Subs-

tituição”	(ES).

O	sistema	em	análise	é	a	região	

Centro-Oeste,	entre	 os	anos	 de	

2005	e	2009,	sendo	a	análise	feita	

a	nível	municipal,	descartando	os	

municípios	da	região	que	não	ti-

veram	produção	de	soja	em	algum	

ano	do	período	e	uma	produção	ín-

�ima	em	outros,	�icando	309	muni-

cípios	na	análise.	As	atividades	em	

estudo	são	as	principais	lavouras	

da	região:	o	milho,	o	arroz,	a	man-

dioca,	o	amendoim,	o	café,	o	trigo,	a	

cana-de-açúcar,	o	feijão,	o	algodão	

e,	com	especial	destaque,	a	soja,	de	

maior	expressividade	na	região.

Todos	os	dados	requeridos	para	

a	aplicação	do	modelo	shift-share	

foram	obtidos	na	pesquisa	Produ-

ção	Agrícola	Municipal	(PAM)	do	

Instituto	Brasileiro	de	Geogra�ia	

e	Estatística	(IBGE),	que	contém	

informações	sobre	as	áreas	plan-

tadas	e	colhidas,	as	quantidades	

produzidas	e	valores	da	produção	

de	cada	lavoura	a	nível	municipal	

em	bases	anuais.	
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Considerando-se	o	ano	de	2005	como	o	“ano	zero”	e	

2009	como	o	“ano	t”,	sendo	i=1,	2,...309	os	municípios	

em	análise	e	j=1,	2,...10	as	principais	lavouras	da	re-

gião,	o	modelo	tem	a	seguinte	estrutura:

a)	Variáveis:

Qj	=	produção	da	lavoura	j	na	região	(em	toneladas).

AT	=	área	total	colhida	das	dez	lavouras	(dimensão	do	

sistema)	na	região	(em	hectares).

Aij	=	área	total	colhida	da	lavoura	j	no	i-ésimo	muni-

cípio.

Aj	=	área	total	colhida	da	lavoura	j	na	região.

Λij	=	participação	relativa	do	município	i	na	área	total	

da	lavoura	j	na	região.

Rij	=	rendimento	da	lavoura	j	no	i-ésimo	município	(em	

toneladas/hectare).

coe�iciente	que	mede	a	modi�icação	na	área	

total	colhida	das	dez	lavouras	(dimensão	do	sis-

tema),	entre	o	ano	zero	(inicial)	e	t	(�inal).

b)	Decomposição	da	variação	da	produção:

A produção da lavoura j na região no a no t é dada por:

Logo,	a	mudança	total	observada	na	produção	da	la-

voura	j,	do	ano	zero	para	o	ano	t,	será:

Essa	variação	total	pode	ser	decomposta	nos	três	

efeitos:

Verifi ca-se que o ELG é dado por:

Ou	seja,	a	expressão	entre	parênteses	é	a	diferença	

entre	duas	médias	ponderadas	dos	Rijt,	mudando	

o	fator	de	ponderação.	Essa	média	ponderada	será	

maior	quando	maiores	forem	os	pesos	dos	Rijt	mais	

altos.	Portanto,	o	ELG	é	positivo	se	aumentar	a	parti-

cipação	dos	municípios	onde	o	rendimento	no	ano	t	é	

mais	alto.

Os	três	efeitos	explicativos	serão	apresentados	na	

forma	de	taxas	anuais	de	crescimento,	compondo	a	

Taxa	Anual	Média	de	Crescimento	(TAC)	da	produção,	

usando-se	a	metodologia	proposta	por	Igreja	(1987).

c)	Decomposição	do	efeito	área	em	efeitos	escala	e	

substituição:

A	variação	na	área	ocupada	pela	lavoura	j,	no	sistema	

de	produção,	pode	ser	decomposta	em	dois	efeitos:

 

O ES mostra a variação da participação da lavoura j 

dentro do sistema: se a participação de j caiu, o ES será 

negativo, ou seja, j foi substituído por outra(s) lavoura(s); 
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se a participação aumentou, o ES será 

positivo, isto é, j substituiu outra(s) 

lavoura(s) dentro do sistema.

A soma dos ES das dez lavouras será 

igual a zero, dado que ao nível do 

total do sistema de produção só se 

verifi ca o EE. Observando a defi nição 

de , pode-se verifi car que:

Desse	modo,	têm-se	os	efeitos	es-

cala	e	substituição	em	termos	de	

unidades	de	área	(hectares).	No-

vamente,	para	se	obter	as	contri-

buições	dos	efeitos	escala	e	subs-

tituição	na	variação	da	quantidade	

produzida	em	termos	de	taxas	anu-

ais	de	crescimento,	proceder-se-á	

conforme	Igreja	(1987).

2 Resultados

Vale	salientar,	como	deve	ter	�icado	

claro	com	o	exposto	até	o	momen-

to,	que	este	trabalho	veri�ica	o	im-

pacto	da	expansão	da	soja,	supos-

tamente	incentivada	pelo	biodiesel,	

sobre	a	produção	de	alimentos	no	

sentido	da	possibilidade	de	que	o	

aumento	da	área	cultivada	da	soja	

invada	a	área	de	outras	culturas	

usadas	primordialmente	para	ali-

mentação	dentro	da	região	Centro-

-Oeste.	Não	se	veri�ica	a	questão	

se	a	produção	de	soja	está	sendo	

mais	 desviada	para	 �inalidades	

alimentícias	ou	para	a	produção	de	

biodiesel,	uma	decisão	por	parte	

dos	produtores	que	é	determinada	

pelos	preços	de	cada	possibilida-

de,	que	também	são	distorcidos	

pelos	incentivos	do	governo,	como	

subsídios	e	obrigatoriedade	das	

misturas	óleo	diesel-biodiesel.	Os	

resultados	do	trabalho	podem,	no	

máximo,	fornecer	pistas	sobre	essa	

questão,	não	sendo	o	foco	do	pre-

sente	trabalho.

Na	Tabela	1,	observa-se	o	efeito	

área,	dividido	nos	efeitos	escala	e	

substituição,	em	hectares	para	as	

10	principais	lavouras	do	Centro-

-Oeste.	Nota-se	que	a	cultura	da	

soja	teve	uma	variação	total	da	área	

no	período	2005-2009	negativa	de	

aproximadamente	932	mil	hectares,	

uma	redução	tanto	na	escala	da	pro-

dução	como	a	substituição	da	soja	

por	outras	culturas	(efeitos	escala	e	

substituição	negativos,	de	53	mil	e	

879	mil	hectares,	respectivamente).	

Nota-se	que	apenas	três	culturas	

tiveram	uma	variação	positiva	na	

área:	a	cana-de-açúcar,	o	feijão	e	o	

milho,	com	110	mil,	460	mil	e	1,29	

milhões	de	hectares.

A	cana-de-açúcar	está	tendo	um	

crescimento	 sur preendente	 no	

Centro-Oeste,	 onde	 a	 produção	

aumentou	580%	nas	duas	últimas	

décadas,	acima	do	aumento	nacio-

nal	de	138%,	voltando-se	princi-

palmente	para	a	fermentação	do	

etanol,	angariando	um	aumento	

de	659,8%	no	período.	A	principal	

forma	de	expansão	canavieira	está	

ocorrendo	por	meio	de	arrenda-

mento	de	terras.	O	crescimento	

da	área	de	cana-de-açúcar	para	

indústria	no	Brasil,	em	especial	na	

região	Centro-Sul,	tem	avançado	

sobre	áreas	de	pastagem,	cuja	pe-

cuária	�icou	mais	e�iciente	e,	assim,	

utiliza	menos	terra	para	o	mesmo	

tamanho	de	rebanho,	desocupan-

do	mais	áreas	úteis	(Instituto	de	

Economia	Agrícola	–	IEA,	2006),	

em	semelhança	ao	que	ocorre	com	

a	soja,	conforme	Brandão,	Rezende	

e	Marques	(2006),	que	ainda	utiliza	

o	sistema	de	integração	lavoura-

-pecuária	(ILP).	No	entanto,	a	cana-

-de-açúcar	apresenta	um	reduzido	

efeito	escala	negativo	e	um	efeito	

substituição	positivo,	sugerindo	

que	a	cana	se	tornou	uma	cultura	

mais	valorizada	no	período,	prin-

cipalmente	devido	ao	etanol,	e	que	

os	produtores	podem	também	ter	

arrendado	terras	antes	utilizadas	

para	outras	culturas.		

Já	o	feijão	é	uma	cultura	voltada	

à	alimentação,	enquanto	o	milho,	

que	nos	Estados	Unidos	(EUA)	é	

utilizado	para	a	produção	de	eta-

nol,	no	Brasil	é	utilizado	para	�ins	

alimentícios,	ração	animal	e	outros	

�ins	industriais	que	não	o	biocom-

bustível.	O	milho,	a	cana-de-açúcar	

e	o	feijão	cresceram	pelo	efeito	

substituição,	enquanto	o	algodão,	

o	arroz	e	a	soja	foram	as	culturas	

mais	substituídas.	Acrescenta-se	

que	todas	as	culturas	reduziram	na	

escala.	De	fato,	no	total	do	sistema	

do	Centro-Oeste	das	10	lavouras,	

a	área	colhida	diminuiu	0,49%	no	

período.
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Na	Tabela	2,	apresenta-se	o	total	

da	variação	da	área	e	sua	decom-

posição	para	os	50	maiores	muni-

cípios	produtores	de	soja	em	2009	

da	região,	os	quais	concentraram	

69%	da	área	colhida	e	71%	da	pro-

dução.	A	variação	total	da	 área	

para	esses	municípios	na	soja	tam-

bém	foi	negativa,	como	o	foi	para	o	

total	do	sistema,	no	montante	de	

menos	589	mil	hectares,	dividido	

em	menos	36	mil	hectares	no	efeito	

escala	e	menos	552	mil	hectares	no	

efeito	substituição.	

Os	50	maiores	produtores	de	soja	

apresentam	o	mesmo	padrão	que	

o	total	do	sistema:	cana-de-açúcar,	

feijão	e	milho	apresentaram	cres-

cimento	da	área,	enquanto	algo-

dão,	amendoim,	arroz,	mandioca,	

soja	e	trigo	tiveram	reduções	nas	

suas	áreas	(excetuando-se	o	café,	

que	teve	um	pequeno	acréscimo	

de	área,	porém	ín�imo,	já	que	sua	

participação	nesses	municípios	é	

muito	pequena).	

Novamente,	a	maior	expansão	deu-

-se	no	milho,	seguido	da	cana	e,	em	

terceiro,	o	feijão	(1,06	milhões,	146	

mil	e	120	mil	hectares),	que	inclu-

sive	apresentou	um	crescimento	

maior	do	que	no	total	do	sistema.	

Além	disso,	 todos	apresentaram	

efeito	escala	negativo	e	pequeno,	

com	o	efeito	substituição	sobre-

pujando	o	efeito	escala	na	deter-

minação	da	variação	total	da	área	

das	lavouras.	Os	50	principais	pro-

dutores	de	soja	seguem	a	mesma	

tendência	do	agregado	da	região.

O	algodão	e	o	arroz	apresentaram	

as	maiores	reduções	de	área	no	

total,	em	169	mil	e	317	mil	hec-

tares,	com	o	mesmo	efeito	escala	

pequeno	e	um	forte	efeito	subs-

tituição.	O	restante	das	lavouras	

(amendoim,	café,	mandioca	e	trigo)	

tem	 uma	 participação	 pequena	

no	total	desses	municípios,	com	

muitos	deles	nem	apresentando	

produção	em	uma	ou	mais	dessas	

culturas.

Tabela 1 - Decomposição do Efeito Área em Efeito Escala e Substituição por 
Cultura para o Total do Sistema* (em Hectares) 2005 - 2009

Região Centro-Oeste Variação da Área Efeitos

 Escala Substituição

Culturas    
Algodão -249666,00 -3430,00 -246236,00

Amendoim -8827,00 -71,00 -8756,00

Arroz -634834,00 -4879,00 -629955,00

Café -1484,00 -75,00 -1409,00

Cana-de-açúcar 460251,00 -2055,00 462306,00

Feijão 110154,00 -899,00 111053,00

Mandioca -8656,00 -340,00 -8316,00

Milho 1295497,00 -10033,00 1305530,00

Soja -932529,00 -53157,00 -879372,00

Trigo -39195,00 -533,00 -38662,00

Nota:	*	Total	para	os	309	municípios.

Fonte:	PAM	(IBGE).	Elaboração	do	autor.
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Tabela 2 – Decomposição do Efeito Área em Efeito Escala e Substituição por 
Cultura para os 50 Principais Municípios* (em Hectares) 2005 - 2009

Região Centro-Oeste Variação da Área Efeitos

 Escala Substituição

Culturas    
Algodão -169227,00 -2586,79 -166640,21

Amendoim -5466,00 -49,14 -5416,86

Arroz -317557,00 -2318,00 -315239,00

Café 56,00 -19,72 75,72

Cana-de-açúcar 146641,00 -430,18 147071,18

Feijão 120869,00 -379,57 121248,57

Mandioca -230,00 -40,47 -189,53

Milho 1066625,00 -6442,53 1073067,53

Soja -589241,00 -36480,87 -552760,13

Trigo -14292,00 -312,70 -13979,30

Nota:	*	Total	para	os	50	municípios	com	maior	produção	de	soja	no	Centro-Oeste	em	2009.

Fonte:	PAM	(IBGE).	Elaboração	do	autor.

Diante	desses	resultados,	há	indícios	de	que	as	lavou-

ras	da	soja,	do	algodão	e	do	arroz	foram	substituídas	

em	grande	parte	pelas	lavouras	da	cana,	do	feijão	e	do	

milho,	enquanto	a	área	total	do	sistema	decresceu.	O	

mesmo	reporta-se	para	os	50	municípios	com	maior	

produção	de	soja,	sugerindo	que	o	alarme	de	que	a	soja	

substituiria	outras	culturas,	prejudicando	a	produção	

de	alimentos	em	prol	da	de	biodiesel,	foi	exagerado,	e	

pode	continuar	sendo	no	curto	e	médio	prazos,	se	não	

houver	fortes	alterações	no	quadro.	Adicionando	a	

possibilidade	de	arrendamento	de	pastagens	degrada-

das	pelos	sojicultores,	com	utilização	do	sistema	ILP,	

o	alarme	pode	continuar	a	ser	infundado,	principal-

mente	considerando	a	área	de	pastagens	degradadas	

no	cerrado.

A	antecipação	do	B5	em	2010	sugere	que	o	programa	

de	biodiesel	do	governo	esteja	alcançando	satisfa-

toriamente	suas	metas,	pelo	menos	em	termos	de	

produção,	sem	precisar	de	um	aumento	signi�icativo	

da	área	de	soja.	Assim,	na	Tabela	3,	apresenta-se	uma	

análise	mais	detalhada	das	fontes	de	crescimento	das	

lavouras,	com	os	resultados	da	Taxa	Média	Anual	de	

Crescimento	(TAC)	e	a	decomposição	dessa	nos	efeitos	

área	(escala	e	substituição),	rendimento	e	localização	

geográ�ica,	todos	em	porcentagem	ao	ano.	
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Tabela 3 - Decomposição da Taxa Média Anual de Crescimento nos Efeitos Área, Rendimento e Localização Geográfi ca 
por Cultura para o Total do Sistema* (em % ao ano) 2005 - 2009

  
Efeitos

Culturas
Taxa Média Anual de 
Crescimento (TAC)

Efeito Área (EA)
Efeito Rendimento 

(ER)
Efeito Localização 
Geográfi ca (ELG)

  Total Efeito Escala (EE)
Efeito Substituição 

(ES)
  

Algodão -0,6558 -7,3579 -0,1413 -7,2166 2,1422 4,5599

Amendoim 1,0756 -10,5491 -0,2248 -10,3218 2,4931 9,1316

Arroz -10,5357 -15,6644 0,0074 -15,4528 1,3645 3,7642

Café 7,0431 -6,1129 0,0008 -5,4777 1,0061 12,1499

Cana-de-açúcar 21,2379 9,6669 -0,3153 9,9801 2,3393 9,2317

Feijão 17,8105 8,3690 0,0110 8,3566 -1,7166 11,1581

Mandioca 6,6300 -1,7934 -0,0011 -1,7321 2,2776 6,1458

Milho 20,6124 8,1562 0,0664 8,0776 6,5809 5,8753

Soja 5,9716 -1,6356 -0,0030 -1,5904 1,9940 5,6160

Trigo 7,5522 -6,4675 -0,0439 -6,4236 0,6578 13,3618

Nota:	*	Médias	de	cada	cultura	dos	309	municípios	produtores	de	soja	no	Centro-Oeste.	Média	aritmética	ponderada	utilizando	como	peso	a	

participação	relativa	de	cada	município	na	produção	total	da	lavoura	no	Centro-Oeste.

Fonte:	PAM	(IBGE).	Elaboração	do	autor.

Pontua-se que a soja, mesmo com 

um efeito área negativo (-1,64% ao 

ano), teve uma taxa média anual de 

crescimento positiva no período, 

de quase 6% ao ano, o que pode ter 

possibilitado o avanço do programa 

governamental do biodiesel, inclusi-

ve a antecipação do B5, mesmo sem 

precisar de um aumento da área. 

Isso se deve aos efeitos rendimento, 

de quase 2%, e, sobretudo, ao efeito 

localização geográfi ca, de 5,61%, ou 

seja, responsável por 94% do cres-

cimento da soja, superando o efeito 

área. Logo, mesmo com uma redução 

da área colhida, o aumento da pro-

dutividade das lavouras e a alocação 

mais efi ciente dos recursos mais do 

que compensou, permitindo um au-

mento da produção de soja. Esse efei-

to rendimento da soja deve-se ao fato 

de a lavoura de soja no Centro-Oeste 

utilizar bastante tecnologia, tanto do 

maquinário como genética, em que as 

plantações são feitas em propriedades 

de grande escala e por grupos com 

mais capital disponível para investir 

em novas tecnologias e assimilá-las 

na produção mais facilmente, sendo 

que muitas dessas tecnologias são 

oferecidas pela EMBRAPA, prin-

cipalmente a EMBRAPA Soja, em 

Londrina (PR).

Atenta-se	que	todas	as	culturas,	

excetuando	o	 feijão,	 apresenta-

ram	efeitos	rendimentos	positivos.	

Soma-se	a	esse	o	notável	efeito	lo-

calização	geográ�ica	positivo	para	

todas	as	culturas,	que	representou,	

em	média,	64%	do	crescimento	

das	 lavouras	(retirando-se	dois	

extremos	anômalos:	o	amendoim,	
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cujo	efeito	localização	geográ�ica	

representou	849%	da	TAC,	e		o	al-

godão,	-689%),	demonstrando	uma	

melhoria	na	e�iciência	da	utilização	

dos	recursos	em	todo	o	sistema.	

Desse	 modo,	mesmo	diante	 dos	

efeitos	áreas	negativos,	oito	cultu-

ras	apresentaram	crescimento	da	

produção,	com	uma	alta	correlação	

com	o	efeito	localização	geográ�ica.	

Apenas	o	algodão	e	o	arroz	decres-

ceram	(-0,66%	e	-10,54%,	respec-

tivamente),	devido	principalmente	

ao	efeito	substituição	(-7,22%	e	

-10,32%).

As	únicas	três	culturas	que	apre-

sentaram	efeito	área	positivo	tam-

bém	foram	as	três	de	maior	expan-

são	da	produção:	cana-de-açúcar,	

milho	e	feijão,	com	21,24%,	20,61%	

e	17,81%	de	crescimento	médio	

ao	ano.	Seus	crescimentos	foram	

impulsionados	tanto	pelo	efeito	

substituição	como	pelo	efeito	loca-

lização	geográ�ica.

O	restante	das	culturas	(amen-

doim,	café,	mandioca	e	trigo)	tam-

bém	apresentou	crescimento,	ex-

plicado	principalmente	pelo	efeito	

localização	geográ�ica,	que	repre-

sentou	expressivos	173%	da	TAC	

do	café,	93%	da	mandioca	e	177%	

do	trigo.

Partindo-se	para	a	análise	dos	50	

principais	municípios	produtores	

de	soja,	a	Tabela	4	revela	algumas	

tendências	distintas	para	esses	em	

comparação	com	o	total	do	sistema.

Primeiramente,	nota-se	que	cinco	

culturas,	em	vez	de	apenas	duas,	

apresentaram	 uma	retração	 na	

produção:	o	algodão,	o	amendoim,	

o	arroz,	o	café	e	a	cana-de-açúcar.	

Destaca-se	a	cana-de-açúcar,	que	

no	total	do	sistema	teve	o	maior	

crescimento	da	produção	no	perí-

odo,	enquanto	nos	50	municípios	

teve	a	terceira	maior	retração,	de	

8,49%	ao	ano.	Porém,	ainda	man-

teve	um	efeito	área	positivo,	prin-

cipalmente	no	efeito	substituição	

(16,2%),	como	no	total	do	sistema.	

A	diferença	entre	a	expansão	no	

total	do	sistema	e	a	retração	nos	50	

municípios	é	explicada	pelo	efeito	

rendimento,	que	nesses	para	a	ca-

na-de-açúcar	foi	de	-24,36%.	Essa	

drástica	redução	do	rendimento,	

uma	magnitude	longe	da	média,	

sugere	que	as	causas	provavelmen-

te	foram	pontuais,	como	climáticas	

e	pragas,	que	afetaram	bastante	

a	amostra	composta	por	esses	50	

municípios,	 já	que	as	evidências	

normalmente	mostram	uma	ten-

dência	de	aumento	do	rendimento	

da	lavoura	ao	longo	do	tempo,	prin-

cipalmente	no	Centro-Oeste,	que	

utiliza	mais	capital	e	tecnologia	na	

cana	que,	por	exemplo,	o	Nordeste.

Além	da	cana,	as	maiores	reduções	

foram	no	 algodão,	em	primeiro	

lugar,	com	-13,16%,	 seguido	 do	

arroz,	com	-11,29%.	O	efeito	que	

mais	contou	para	essas	reduções	

foi	o	efeito	substituição	(-10,62%	e	

-15,63%,	respectivamente).

No	que	concerne	à	expansão	da	

produção,	 foi	apresentada	pelas	

culturas	do	feijão,	da	mandioca,	do	

milho,	da	soja	e	do	trigo.	O	feijão	e	

o	milho	seguem	a	mesma	tendência	

do	total	do	sistema,	com	as	maio-

res	 expansões,	 inclusive	 acima	

da	média	do	total,	com	21,24%	e	

25,34%.	O	principal	responsável	foi	

o	efeito	localização	geográ�ica,	com	

21,72%	e	10,75%,	seguido	do	efeito	

substituição,	5,57%	e	6,86%.	Já	o	

efeito	rendimento	colaborou	com	

o	crescimento	do	milho,	no	valor	

de	6,94%,	enquanto	prejudicou	o	

crescimento	do	feijão,	com	-6,04%.	

Aparentemente,	os	agricultores	

preferiram	o	cultivo	do	 feijão	e	

do	milho	no	período,	utilizando	

mais	terras	de	outras	culturas	para	

essas	e	alocando	melhor	os	recur-

sos,	em	detrimento	principalmente	

do	algodão	e	do	arroz,	que	foram	

fortemente	substituídos.
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Tabela 4 - Decomposição da Taxa Média Anual de Crescimento nos Efeitos Área, Rendimento e Localização Geográfi ca 
por Cultura para os 50 Principais Municípios* – (em % ao ano) 2005 - 2009

  Efeitos

Culturas
Taxa Média Anual de 
Crescimento (TAC)

Efeito Área (EA)
Efeito Rendimento 

(ER)
Efeito Localização 
Geográfi ca (ELG)

  Total Efeito Escala (EE)
Efeito Substituição 

(ES)
  

Algodão -13,1572 -10,4570 0,1631 -10,6201 -3,2873 0,5871

Amendoim -5,8497 -3,8045 -0,0197 -3,7849 -1,3320 -0,7131

Arroz -11,2946 -15,8727 -0,2350 -15,6377 1,6045 2,9736

Café -1,3542 -4,2062 -0,0720 -4,1065 -2,0427 4,8946

Cana-de-açúcar -8,4858 16,2666 0,0634 16,2032 -24,3555 -0,3969

Feijão 21,2427 5,5628 -0,0023 5,5650 -6,0446 21,7245

Mandioca 1,3044 -2,4014 -0,0175 -2,3684 -6,5289 10,2347

Milho 25,3353 7,6443 0,7892 6,8552 6,9423 10,7487

Soja 0,6943 -1,7560 0,0090 -1,7650 1,7540 0,6963

Trigo 0,0088 -1,8271 -0,0060 -1,8211 0,3749 1,4610

Nota:	*	Médias	de	cada	cultura	dos	50	municípios	produtores	de	soja	no	Centro-Oeste.	Média	aritmética	ponderada	utilizando	como	peso	a	par-

ticipação	relativa	de	cada	município	na	produção	total	da	lavoura	no	Centro-Oeste.

Fonte:	PAM	(IBGE).	Elaboração	do	autor.	

A	soja	apresentou	apenas	um	pequeno	crescimento,	de	

0,69%,	só	acima	do	trigo,	que	se	deveu	ao	efeito	rendi-

mento	(1,75%),	mas	foi	quase	anulado	pelo	efeito	subs-

tituição	(-1,77%).	Lembrando-se	que	esses	são	os	50	

municípios	com	a	maior	produção	de	soja,	naturalmen-

te	sua	taxa	de	crescimento	vai	ser	menor	pelo	fato	de	o	

processo	de	expansão	nesses	municípios	concernente	

a	soja	já	ter	acontecido	em	períodos	anteriores,	como	

apontado	por	Brandão,	Rezende	e	Marques	(2006),	

já	tendo	utilizado	boa	parte	dos	fatores	disponíveis	e	

mais	adequados.	Logo,	o	crescimento	dá-se	preponde-

rantemente	pelo	efeito	rendimento.	Mas,	como	o	perío-

do	de	análise	é	o	da	introdução	da	cadeia	do	biodiesel,	

principalmente	pelos	programas	governamentais,	

esses	não	foram	su�icientes	para	incentivar	uma	nova	

grande	expansão	da	soja	no	período	recente,	como	a	

que	ocorreu	nas	décadas	de	80	e	90	no	Centro-Oeste	

(EMBRAPA,	2011),	e	foi	novamente	impulsionada	até	

2003	pela	abertura	do	câmbio	em	1999.	No	entanto,	

nem	houve	necessidade	de	expansão,	uma	vez	que	as	

metas	do	programa	de	biodiesel	foram	alcançadas	e	

inclusive	superadas	(ANP,	2011).

Salienta-se	que,	enquanto	para	o	total	do	sistema	pre-

dominou	um	efeito	rendimento	positivo,	para	a	amos-

tra	dos	50	municípios	houve	maior	variação	entre	as	

lavouras,	o	que	é	típico	de	uma	amostra	menor,	devido	

muitas	vezes	a	ruídos,	que	são	potencializados,	como	

a	perda	de	uma	safra	por	questões	locais	e	momentâ-

neas.
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O	amendoim,	o	café,	a	mandioca	e	o	

trigo	apresentaram	pequena	varia-

ção	da	produção,	principalmente	

por	esses	terem	pequena	partici-

pação	nesses	municípios,	em	que	

alguns	nem	apresentam	uma	ou	

mais	dessas	lavouras.

Portanto,	o	conjunto	de	resultados	

mostra	que	no	período	2005-2009,	

de	introdução	do	biodiesel	na	ma-

triz	 energética	brasileira,	 a	ex-

pansão	da	soja	provavelmente	não	

prejudicou	a	produção	de	alimen-

tos	na	região	Centro-Oeste,	mesmo	

essa	sendo	a	principal	produtora	

da	soja.	O	crescimento	da	produ-

ção	de	soja	foi	pequeno	e	motiva-

do	principalmente	por	ganhos	de	

produtividade,	dado	um	aumento	

do	rendimento	e	da	melhor	utiliza-

ção	dos	recursos,	o	que	não	afeta	

as	 outras	culturas.	A lém	 disso,	

culturas	tipicamente	alimentícias	

no	Brasil,	como	o	milho,	o	feijão	e	

a	mandioca,	tiveram	considerável	

aumento	da	produção,	acima	da	

soja,	reforçando	a	inocência	de	que	

o	aumento	da	produção	de	biodie-

sel	prejudicaria	a	de	alimentos,	no	

caso	brasileiro.

3 Conclusão

Para	veri�icar	a	possibilidade	de	

que	o	crescimento	da	soja	para	

atender	o	crescimento	da	demanda	

de	biodiesel	pudesse	prejudicar	a	

produção	de	alimentos,	foi	analisa-

da	a	magnitude	e	a	direção	da	evo-

lução	das	lavouras	do	Centro-Oeste	

e	seus	principais	componentes,	que	

são	os	efeitos	área,	subdividido	em	

escala	e	substituição,	rendimento	e	

localização	geográ�ica,	que	foram	

calculados	com	a	aplicação	do	mo-

delo	shif t-share	 sobre	 os	 dados	

obtidos	 na	 pesquisa	da	PAM	do	

IBGE.	Defende-se	que	a	soja	no	pe-

ríodo	analisado	não	representou	

uma	ameaça	à	produção	de	outras	

culturas	alimentícias,	principal-

mente	diante	das	evidências	de	os	

sojicultores	arrendarem	terras	de	

pastagens	degradadas,	cuja	área	

estima-se	ser	expressiva	no	cerra-

do,	e	utilizarem	o	sistema	de	inte-

gração	lavoura-pastagem	nelas,	o	

ILP,	permitindo	o	crescimento	da	

área	de	soja	sem	prejudicar	outras	

culturas,	matas	virgens	e	ainda	

fazer	uma	rotação	com	a	pecuária	

ao	recuperar	as	pastagens,	inibin-

do	a	expulsão	do	gado	extensivo	

para	outras	áreas	em	que	pudes-

sem	degradar.

Os	resultados	encontrados	e	sua	

análise	fundamentam	fortemente	

a	hipótese	defendida	aqui.	A	soja	

apresentou	crescimento	pequeno	

da	produção	no	período,	além	do	

fato	de	ter	apresentado	redução	da	

sua	área	colhida,	tendo	sido	pre-

dominantemente	substituída	por	

outras	culturas,	como	demonstra	o	

efeito	substituição	negativo,	e	não	

as	substitui,	como	era	o	receio.	Seu	

crescimento	se	deveu	aos	efeitos	

rendimento	e	localização	geográ-

�ica,	que	indicam	maior	e�iciência	

e	produtividade	na	lavoura,	o	que	

parece	 ter	 sido	 su�iciente	 para	

atender	as	metas	do	programa	de	

biodiesel,	sem	precisar	aumentar	a	

área	da	soja.

Ao	afunilar	a	amostra	para	os	prin-

cipais	municípios	produtores	de	

soja,	que	também	concentram	as	

usinas	de	produção	de	biodiesel,	os	

resultados	acima	foram	ainda	mais	

con�irmados.	

As	evidências	encontradas	suge-

rem	que,	na	verdade,	a	soja,	o	algo-

dão	e	o	arroz	tiveram	suas	áreas	

substituídas	pela	cana-de-açúcar,	

pelo	milho	e	pelo	feijão.	Além	disso,	

a	evolução	da	quantidade	produzi-

da	teve	como	principal	componente	

o	efeito	localização	geográ�ica,	que	

foi	positivo	para	todas	as	culturas	

no	total	 do	sistema,	 apontando	

para	um	crescimento	baseado	na	

maior	e�iciência	da	alocação	dos	

fatores.

Finalmente,	dada	a	ampla	disponi-

bilidade	de	áreas	de	pastagem	de-

gradadas,	é	possível	prever	ainda	

uma	 expressiva	 expansão	 das	

áreas	de	lavouras,	inclusive	da	soja,	

sem	que	ocorram	impactos	nega-

tivos	sobre	a	produção	de	outras	

atividades	a	curto	e	médio	prazos.
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Brasil Pós-1990: Impactos Preliminares da Financeirização Sobre 
a Dívida Pública e a Distribuição de Renda

V����� G������ M������ (*)

1 Financeirização e Distribuição de 
Renda: Aspectos Teóricos

Após	a	 abertura	comercial	e	 � i-
nanceira	brasileira	nos	anos	90,	
um	aspecto	interessante	passou	

a	chamar	a	atenção	de	muitos	te-
óricos	ou	estudiosos	interessados	
na	 nossa	 realidade	 econômica:	

o	 impacto	distributivo	dos	volu-
mosos	gastos	com	pagamento	de	
juros	realizados	pelo	Estado	para	

saldar	a	dívida	pública	e	controlar	
a	 in� lação.	Tendo	como	pano	de	
fundo	esta	indagação,	o	presente	
trabalho	investiga	alguns	impor-
tantes	impactos	da	�inanceirização	

sobre	a	distribuição	de	renda	no	
Brasil	 e	será	 dividido	 em	cinco	
ensaios.	Para	começar,	neste	pri-
meiro,	serão	apresentadas	as	bases	
teóricas	do	processo	de	�inancei-
rização	brasileiro	bem	como	do	

relacionamento	entre	dívida	pú-
blica	e	concentração	de	renda	após	

os	anos	90.	Portanto,	trata-se	de	
abordar	os	impactos	iniciais	da	�i-

nanceirização,	compreendidos	nos	

primeiros	anos	deste	processo.	Na	
sequência	dos	ensaios,	avançare-

mos	até	os	anos	recentes	e	as	mu-
danças	contidas	neste	mesmo	pro-

cesso.	A	�inanceirização	brasileira	
será	aqui	sintetizada	tendo	como	

principal	inspiração	os	trabalhos	

de	Bruno	et	al.	(2011)	e	Epstein	e	
Jayadev	(2007).	

A inda	 que	 presente	 em	 todo	 o	
globo,	a	 �inanceirização,	no	caso	

brasileiro,	se	fez	focada	numa	ex-
pressão	 particular,	 qual	 seja,	 a	

dívida	pública.	Concorreram	para	

o	aprimoramento	dessa	expressão	
a	concentração	bancária	seguida	

pelo	deslocamento	da	forma	de	va-
lorização	do	capital	bancário,	antes	
pela	via	in�lacionária	e	depois	atra-
vés	da	oferta	de	derivativos	e	títu-

los	de	renda	�ixa	indexados	à	dívida	
pública	que	rendia	juros	elevados.	
Conectados	a	esta	mudança	surgi-
ram	ou	se	desenvolveram	agentes	
fundamentais	para	a	acumulação	

rentista:	os	fundos	(de	pensão,	
de	hedge,	mútuos	etc.)	e	as	segu-
radoras.	 Junto	aos	bancos,	esses	
novos	atores	transformaram-se	
nos	maiores	portadores	de	capital	
�ictício	no	Brasil.

1
	Para	se	ter	uma	

ideia	do	potencial	de	rendimentos	
dos	juros	da	dívida	pública	brasilei-

ra,	os	dados	de	Bruno	et	al.	(2011)	

mostram	que	a	dívida	líquida	como	
proporção	do	PIB	atingiu	50%	em	

2009.	A	taxa	de	juros,	por	sua	vez,	
chegou	a	ter	o	pico	superior	a	40%	

em	1999.	Utilizando-se	destas	e	

muitas	outras	 informações,	 um	
dos	principais	objetivos	de	Bruno	

et	al.	(2011)	consiste	em	detectar	
o	formato	do(s)	regime(s)	de	cres-

cimento	brasileiro	no	período	que	

se	segue	à	liberalização	comercial	
e	 �inanceira.	 	Para	explicar	isso,	

precisamos	trazer	alguns	conceitos	

dos	autores	tratados:

Um	regime	de	crescimento	no	qual	

a	circulação	monetária	e	�inancei-

ra,	e	não	a	alocação	diretamente	

produtiva,	torna-se	a	base	da	re-

valorização	dos	capitais	é	classi-

�icado	como	�inance	dominated	

accumulation	regime.	Proposto	por	

Stockhammer	(2007),	este	conceito	

não	pressupõe,	necessariamente,	

correlação	positiva	entre	a	acumu-

lação	�inanceira	e	a	de	capital	�ixo	

produtivo,	mas	não	a	exclui.	Em	

determinadas	condições	estrutu-

rais	e	conjunturais,	este	padrão	

pode	se	converter	num	�inance-

-led	growth	regime,	caso	em	que	o	

efeito-riqueza	e	o	efeito-acelerador	

do	investimento	revelam-se	impor-

tantes	para	comandar	a	compatibi-

lidade	dinâmica	entre	produção	e	

demanda	agregada.	(BRUNO	et	al.,	

2011,	p.734-735)

Os	indícios	de	que	o	Brasil	esteja	

vivendo	sob	um	�inance-led	growth	

regime	se	manifestam,	a	part ir	

de	2004,	conforme	pode	ser	visto	

nessa	ilustração;	antes	desse	ano	e	

desde	a	abertura	de	1990,	foi	veri-

�icado	o	formato	�inance-dominated	

accumulation.
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É	perceptível	pelo	grá�ico	que,	após	

1990,	a	formação	bruta	de	capi-

tal	�ixo	passa	a	desenvolver	uma	

trajetória	contrária	à	dos	ativos	

�inanceiros,	caracterizando	a	�i-

nanceirização.	Por	isso	os	autores	

vislumbram,	desde	1992,	o	chama-

do	�inance-dominated	accumulation	

regime.	Vê-se	no	período	pós-94,	

com	o	aumento	 da	 razão	 ativos	

�inanceiros	/	capital	produtivo,	a	

convergência	desse	 estudo	com	

o	de	Gonçalves	(2006),	que	será	

mostrado	à	frente,	aparentando	

um	descolamento	da	relação	entre	

o	setor	�inanceiro	e	o	produtivo	

e	uma	percepção	mais	notável	de	

distribuição	funcional	de	renda	

através	do	contraponto	salários-

-juros.	Já	a	partir	de	2004,	apontam	

um	movimento	concomitante	de	

crescimento	entre	os	ativos	�inan-

ceiros	como	proporção	do	capital	

produtivo	e	a	formação	bruta	de	

capital	�ixo	(FBKF)	com	proporção	

do	lucro	macroeconômico	(levan-

do,	simultaneamente	à	queda	da	

proporção	não	investida).	Ou	seja,	

a	�inanceirização	deixa	de	ser	re-

lativamente	“estéril”	como	vinha	

sendo	durante	praticamente	todo	

o	período	analisado	e	passa	a	ser,	

num	certo	 sentido,	 “produtiva”.	

Ainda	assim,	os	ativos	�inanceiros	

crescem	mais	do	que	o	capital	pro-

dutivo,	revelando	a	sua	inquestio-

nável	rentabilidade	e	a	dominância	

do	processo	de	� inanceirização.	

Este	período	mais	recente	será	tra-

tado	em	detalhes	em	outro	artigo	

desta	série.

Epstein	e	Jayadev	(2007)	realizam	

um	estudo	internacional	também	

da	�inanceirização	com	seu	surpre-

endente	crescimento	nas	últimas	

décadas.	Denominam	“rentistas”	

os	grupos	ou	agentes	que	se	bene-

�iciam	diretamente	do	mesmo	pro-

cesso,	sua	expansão	e	os	rendimen-

tos	dos	ativos	que	lhe	competem.	A	

satisfação	dos	interesses	rentistas	

é	diretamente	proporcional	à	in-

�luência	político-institucional	dos	

mesmos	e	é	interessante	frisar	a	

associação	que	fazem	os	autores	

entre	tais	interesses	e	a	execução	

de	políticas	de	controle	in�lacio-

nário,	restrição	orçamentária	dos	

 Gráfi co 1 - Alocação do Lucro Bruto Macroeconômico e Taxa de 
Financeirização da Economia Brasileira (1970-2008) 

Fonte:	Bruno	et	al	.(2011)

Obs.:	AF	=	ativos	�inanceiros
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governos	etc.	Mesmo	que	Epstein	e	

Jayadev	(2007)	não	tratem	do	Bra-

sil,	esses	exemplos	são	úteis	para	

comparação	com	nossa	política	de	

superávits	primários,	que,	como	

é	razoavelmente	sabido,	corres-

ponde	a	um	esforço	para	saldar	

os	juros	dos	“rentistas”.	Do	ponto	

de	vista	da	distribuição	funcional,	

emerge,	explicitamente,	a	conside-

ração	de	uma	nova	classe	de	fun-

damental	importância	sobre	a	qual	

merecem	se	debruçar	os	modelos	

de	crescimento	e	distribuição	de	

renda:

Much	of	the	existing	political	econ-

omy	literature	on	the	functional	

distribution	of	income	implicitly	or	

explicitly	analyzes	this	in	terms	of	

the	dynamics	of	an	economy	with	

three	classes:	workers,	industrial	

capitalists	and	�inancial	capitalists.	

The	formulation	dates	from	a	clas-

sical	economic	viewpoint.	However,	

perhaps	for	reasons	of	tractability	

and	clarity,	most	studies	restrict	

the	analysis	to	the	relationship	be-

tween	only	two	of	the	three	classes.	

(EPSTEIN;	JAYADEV,	2007,	p.3)

Nesta	toada,	a	tabulação	dos	dados	

para	os	países	analisados	(OCDE)	

revela	que	os	ganhos	dos	rentistas	

foram	signi�icativamente	maiores	

nos	anos	80	e	90	do	que	nos	anos	

60	e	70,	sugerindo	uma	correlação	

entre	o	avanço	das	políticas	(neo)

liberais	naqueles	países	e	o	cres-

cimento	dos	ganhos	� inanceiros	

com	destaque	para	o	forte	cres-

cimento	das	taxas	de	juros,	algo	

que	 novamente	 coincide	 com	 o	

caso	brasileiro.	Após	alguns	testes	

econométricos,	os	autores	encon-

tram	suporte	para	rati�icar	a	visão	

popular	de	que	o	neoliberalismo	

teria	rearranjado	a	distribuição	de	

poder	político,	renda	e	riqueza	em	

favor	dos	rentistas,	e	que	a	fração	

da	renda	rentista	aumenta	quando	

aumentam	a	taxa	de	juros,	a	libera-

lização	�inanceira	e	a	abertura	eco-

nômica	e	quanto	menor	for	o	grau	

de	organização	trabalhista	(p.10).	

No	Brasil,	não	muito	diferente	do	

exemplo	internacional,	o	processo	

de	abertura	comercial	e	�inancei-

ra	foi	também	acompanhado	pelo	

redirecionamento	do	rumo	da	po-

lítica	econômica	predominante.	O	

re�lexo	direto	na	produção	se	deu	

pelo	processo	de	reestruturação	

produtiva,	que	elevava	a	exposição	

à	concorrência	de	importados	e	

�lexibilizava	as	regras	do	mercado	

de	trabalho.	A	�lexibilização	das	re-

lações	de	trabalho	é	parcialmente	

responsável	pelo	não	repasse	da	

produtividade	aos	rendimentos	do	

trabalho	e	piora	da	distribuição	

funcional.	Neste	cenário,	não	se	

pode	ignorar	o	contexto	político	

assentado	no	controle	da	in�lação	

e	na	geração	de	superávit	primá-

rio	que	se	materializou	nas	mais	

altas	taxas	de	juros	do	mundo,	na	

maior	parte	do	período.	Portanto,	

de	um	lado	tem-se	a	redução	da	

apropriação	de	renda	pelo	traba-

lho;	de	outro,	maior	apropriação	da	

mesma	para	o	pagamento	de	juros.	

Para	interpretar	a	conexão	desses	

elementos,	Gonçalves	(2006)	mos-

tra	que	o	que	a	economia	brasileira	

vem	vivendo,	basicamente	desde	

1995,	insere-se	num	conjunto	ar-

ticulado	de	fenômenos	insepará-

veis,	destacando-se	quatro:	políti-

cas	macroeconômicas	restritivas	

(incluindo-se	os	juros	elevados),	

abertura	externa	em	vários	 ní-

veis,	baixo	desempenho	econômico	

e	distributivo	e	consolidação	da	

dominação	do	capital	�inanceiro.	

Sobre	o	último	item,	foi	feita	uma	

comparação	entre	as	taxas	de	lucro	

do	capital	produtivo	versus	do	ca-

pital	�inanceiro.	Para	o	último,	o	

autor	utilizou	a	taxa	média	de	ren-

tabilidade	dos	três	maiores	bancos	

privados	nacionais	(Bradesco,	Itaú	

e	Unibanco).	Para	o	primeiro,	foi	

utilizada	a	taxa	média	de	rentabi-

lidade	das	500	maiores	empresas	

privadas.
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Observemos	como	particularmen-

te	a	partir	de	1994,	ano	do	Plano	

Real,	as	trajetórias	dos	capitais	

�inanceiro	e	produtivo	se	tornam	

opostas.	Lembrando-se	do	imenso	

esforço	�iscal	envolvendo	o	Plano	

Real,	do	superávit	primário	e	da	

necessidade	de	 atrair	reservas,	

não	é	di�ícil	justi�icar	o	aumento	

dos	juros	como	fonte	de	alimen-

tação	do	capital	�inanceiro.	O	que	

merece	destaque,	entretanto,	é	a	

oposição	do	último	não	apenas	ao	

trabalho,	mas	também	em	parte	ao	

capital	produtivo	(algo	diferente	do	

que	passa	a	acontecer	após	2004,	

conforme	 mostrado	 no	 Grá�ico	

1).	Sobre	o	mercado	de	trabalho,	

o	autor	chega	a	conclusões	pró-

ximas	às	dos	autores	anteriores,	

destacando-se	sua	deterioração	

junto	à	distribuição	funcional	de	

renda.	Assim,	conclui	que	“o	fraco	

desempenho	da	renda	do	trabalho	

frente	à	renda	do	capital	produtivo	

reproduz-se	de	forma	mais	evi-

dente	quando	o	salário	é	compara-

do	com	a	taxa	de	lucro	do	capital	

financeiro.”	(GONÇALVES,	2006,	

p.222).	O	antagonismo	evidente-

mente	posto	entre	trabalho	e	ca-

pital	�inanceiro	aparece	a	seguir,	

deixando	clara	a	oposição	entre	os	

rendimentos	�inanceiros	e	os	ren-

dimentos	trabalhistas	após	1994,	

sugerindo	uma	avaliação	da	distri-

buição	funcional	por	esta	via,	no	

período	em	questão.	

Gráfi co 2 - Taxa de Lucro – Capital Financeiro e Produtivo 1980-2004

			 																Fonte:	Gonçalves	(2006).

																													Obs.:	LL	=	lucro	líquido;	PL	=	patrimônio	líquido
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Tendo	 em	 vista	 o	 papel	 central	

exercido	 pela	dívida	pública	na	

determinação	de	boa	parte	deste	

quadro,	conforme	discutido	acima,	

uma	primeira	aplicação	do	estudo	

entre	a	�inanceirização	brasileira	

e	seus	aspectos	distributivos	se	

constituirá	da	análise	da	dívida	

pública	e	dos	serviços	incidentes	

sobre	a	mesma,	 já	que	esta	apa-

rece,	 inicialmente,	como	a	mais	

proeminente	manifestação	deste	

processo.

2 A Lógica Concentradora da Dí-
vida Pública Brasileira: Alguns 
Indícios

É	 interessante	 obser var	 que	 a	

emissão	de	títulos	da	dívida	cria,	

na	sua	origem,	uma	classe	rentista,	

cuja	função	básica	é	a	absorção	de	

juros,	sem	a	intermediação	do	pro-

cesso	de	produção	do	capital,2	uma	

vez	que	 os	compradores	 desses	

papéis	não	vinculam,	via	de	regra,	

o	recebimento	de	juros	à	produção	

de	serviços	ou	mercadorias.	Com-

preender	de	que	forma	se	estabe-

leceu	esta	relação	de	dependência	

do	Estado	para	com	uma	classe	

rentista	é	o	primeiro	passo	para	

desvendar	o	resto	das	relações	so-

ciais	arroladas	neste	cenário.	

Ferreira	(2005)	mostra	evidências,	

bastante	 concretas,	capazes	de	

exempli�icar	e	justi�icar	a	ideia	de	

captura	do	Estado	brasileiro	pelo	

sistema	�inanceiro.	O	ponto	mais	

essencial	de	sua	tese	está	na	rela-

ção	de	dependência	do	Estado	face	

aos	bancos,	uma	vez	que	o	�inan-

ciamento,	o	re�inanciamento	e	ro-

Gráfi co 3 - Taxa de Lucro do Capital Financeiro e Variação do Salário Real: 1980-2004

																															Fonte:	Gonçalves	(2006).
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lagem	da	dívida	pública	são	feitos	

junto	aos	bancos.	Criou-se	com	isso	

uma	classe	de	rentistas	que	passou	

a	absorver	parte	das	receitas	do	

Estado	através	da	dívida	pública.	O	

negócio	se	tornou	tão	rentável	que	

signi�icou,	em	muitos	momentos,	

uma	fonte	de	receita	maior	do	que	

aquela	gerada	pela	própria	ativida-

de	�im	dos	bancos:	as	operações	de	

crédito.3	Mais	do	que	isso,	uma	vez	

que	essas	instituições	controlam	

grande	parte	dos	ativos	do	sistema	

�inanceiro,	 exercem	hegemonia	

� inanceira	 e	 criam	 constrangi-

mentos	ao	processo	decisório	do	

governo	já	que	o	mesmo	necessita	

dos	 bancos	 para	� inanciar	 seus	

dé�icits.	A	concentração	dos	ati-

vos	do	governo	junto	aos	bancos	

confere,	 a	esses	 últimos,	 poder	

para	determinar,	indiretamente,	

as	 taxas	de	 juros	 e	o	 prazo	 dos	

títulos.	E	assim,	acabam	também	

por	tornar	as	políticas	�iscal	e	mo-

netária	(e	até	cambial,	uma	vez	que	

grande	parcela	dos	títulos	tem	sua	

remuneração	indexada	ao	câmbio)	

parcialmente	“presas”	à	relação	

de	dependência	 com	os	 bancos.	

Detendo	poder	sobre	o	dinheiro,	o	

sistema	�inanceiro	acaba	detendo	

também	considerável	poder	sobre	

o	Estado	e,	nas	palavras	do	autor,	

“transforma	poder	econômico	em	

poder	político”.	

A	pesquisa	de	Ferreira	também	

constatou	outras	formas	de	cap-

tura.	Constam,	aí,	o	exercício	de	

lobby	das	instituições	�inanceiras	

junto	aos	poderes	Legislativo	 e	

Executivo,	por	meio	das	associa-

ções	de	classe	do	setor	bem	como	

�inanciamentos	de	campanha	de	

candidatos	 com	 projetos	sinto-

nizados	com	os	objetivos	dessas	

classes.	Foi	constatada,	também,	

uma	signi�icativa	 incidência	de	

casos	em	que	ocupantes	de	cargos	

públicos	importantes	(sobretudo	

Banco	Central	e	outros	 ligados	à	

política	monetária)	estavam	ou	es-

tiveram	vinculados	a	outros	car-

gos	junto	a	instituições	�inancei-

ras,	o	que	signi�ica	que	boa	parte	

dos	detentores	da	dívida	pública	

controlavam	também	o	volume	e	

taxa	de	juros	dessa	mesma	dívida.	

Esse	último	exemplo	demonstra	a	

complexidade	e	profundidade	da	

estrutura	de	poder	erigida	pelo	

setor	�inanceiro.		

Gráfi co 4 - Brasil: Distribuição dos Detentores da Dívida Pública em Dezembro de 2011

																																																				Fonte:	Tesouro	Nacional.
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Com	o	avanço	da	onda	neoliberal	

—	e	os	apelos	 ligados	à	redução	
da	razão	dívida/PIB,	a	geração	de	

superávits	primários,	os	conceitos	
de	responsabilidade	macroeco-

nômica	e	equilíbrio	orçamentário	
etc.	—,	avança	o	fortalecimento	

do	sistema	�inanceiro,	tanto	por-

que	o	Estado	precisa	se	�inanciar	
de	forma	não	in�lacionária,	como	
porque	necessita	de	novas	insti-

tuições	para	amparar	a	rolagem	
da	dívida	pública.4	Neste	cenário,	
eclodem	os	investidores	institucio-
nais,	sobretudo	os	fundos	de	inves-

timento	e	de	pensão,	como	agentes	
fundamentais	de	�inanciamento,	
crédito	e	dinamizadores	do	mer-
cado	de	capitais.	Unindo	os	fatores	
próprios	 do	 declínio	 do	 Estado	
desenvolvimentista	com	os	fatores	
próprios	do	avanço	neoliberal,	os	
investidores	institucionais,	líderes	
de	uma	lógica	de	capitalização	pri-

vada,	representam	um	dos	novos	

atores-chave	da	fase	�inanceira	do	
capitalismo	no	mundo	e	também	

no	Brasil.	

O	 superávit	 primário	é	 um	 dos	
instrumentos	mais	emblemáticos	

e	conhecidos	no	Brasil	e	costuma	
ser	anunciado	nos	 jornais	como	
“a	 economia	 feita	pelo	governo	

para	pagar	os	juros	da	dívida”.	Ora,	

quem	são	os	principais	detentores	
dessa	dívida?	As	instituições	�inan-

ceiras,	incluindo	os	grandes	bancos	
e	os	investidores	institucionais.	Na	

medida	em	que	são	empreendidos	
enormes	esforços	para	direcionar	

a	renda	ou	riqueza	de	um	país	aos	
detentores	 de	t ítulos	da	 dívida	
pública,	por	simetria,	enormes	es-
forços	deixam	de	ser	direcionados	
para	outros	grupos	ou	classes,	por	
exemplo,	os	assalariados.	Final-
mente,	para	manter	a	rolagem	da	

dívida	pública	foi	preciso,	no	caso	

brasileiro,	elevar	com	frequência	

as	taxas	de	juros	sobre	os	títulos	

públicos	internos	para	que	os	mes-

mos	se	mantivessem	atraentes	e	

possibilitassem	a	 renovação	do	

�inanciamento	por	parte	do	grande	

capital	 �inanceiro	e	investidores	

institucionais.5	

O	grá�ico	a	seguir	compreende	o	

período	seguinte	 ao	Plano	Real	

até	o	ano	de	2002;	este	período	

delimita	 claramente	o	 crescen-

te	volume	dos	valores	da	dívida.	

Em	 ter mos	 percent uais, 	 o	 que	

se	viu	no	período	em	questão	foi	

aproximadamente	a	 duplicação	

da	dívida	total	como	proporção	

do	PIB:	30,6%	em	1995	e	60,4%	

em	2002.	O	período	pós-2002	será	

analisado	na	sequência	desta	série	

de	artigos.

Gráfi co 5 - Dívida Líquida do Setor Público. Total (R$ milhões): 1994-2002

	 																									Fonte:	Tesouro	Nacional.	Elaboração	própria.
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Tendo	este	cenário	de	fundo,	cabe	

analisar,	para	os	próximos	núme-

ros	desta	série,	as	características	

dos	agentes	�inanceiros	envolvidos	

no	�inanciamento	da	dívida	pública	

e	o	desenvolvimento	da	�inanceiri-

zação	após	o	começo	dos	anos	2000	

até	chegar	à	sua	forma	atual.
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1	 	A	discussão	original	da	categoria	capital	
�ictício	encontra-se	n’O	Capital,	de	Karl	Marx,	
Livro	III,	cap.	XXIX.

2	 	É	bom	esclarecer	a	peculiaridade	do	exem-
plo	brasileiro	consagrando	a	dívida	pública	
e	a	renda	de	altos	juros	como	o	instrumento,	
por	 excelência,	 do	 capital	 �ictício,	 tendo	
em	 vista	 que	 na	 maioria	 das	 economias	
desenvolvidas	este	mesmo	processo	tende	
a	se	desenvolver	através	do	endividamento	
privado,	sob	reduzidas	taxas	de	juros.

3	 	 O	 próprio	 autor	 revela	 que	 nas	 décadas	
de	 1980	 e	 1990	 os	 lucros	 dos	 bancos	 se	
originaram	principalmente	de	receitas	não	
operacionais.	Somando-se	 isso	 ao	 fato	 de	
que	o	maior	percentual	dos	títulos	públicos	
encontra-se	em	poder	dos	bancos	(em	2002	
foram	 67%	 do	 total,	 sendo	 que	 61%	 do	

total	da	dívida	desse	ano	estava	indexada	à	
taxa	de	juros	SELIC;	no	período	1999-2002	
apenas	o	montante	dos	gastos	com	juros	se	
tornou	equivalente	ao	orçamento	brasilei-
ro),	pode-se	perceber	a	dimensão	do	poder	
econômico	 e	 político	 dessas	 instituições.	
(FERREIRA,	2005,	p.43)

4	 	 O	 fortalecimento	 do	 sistema	 �inanceiro,	
de	 um	 lado,	surge	 como	 uma	 necessidade	
prática	relacionada	 aos	 imperativos	 de	 �i-
nanciamento	da	economia	e,	de	outro,	nasce	
no	bojo	próprio	da	saturação	do	regime	de	
acumulação	fordista,	demarcando	um	limite	
dessa	 fase	do	capitalismo	e	 uma	 busca	 de	
novas	fontes	de	valorização	do	capital	entre	
grupos	�inanceiramente	dominantes.

5	 	 É	 digna	 de	 nota	 a	 recente	 trajetória	 de	
queda	dos	juros	nominais	no	Brasil,	ocorrida	
principalmente	no	ano	de	2012.	É	também	
igualmente	 necessário	 destacar	 que	 as	
mudanças	 recentes	 na	 estrutura	 macro-
econômica	brasileira	concernentes	à	credi-
bilidade	externa	e	ao	patamar	de	economia	
investment	grade	(apesar	de	novos	rumores	
sobre	a	impermanência	desta	condição),	ao	
reduzirem	o	risco	país	deram	espaço	para	a	
queda	nominal	dos	 juros,	 compensando	 o	
aumento	do	juro	real.	Considerações	acerca	
de	uma	 possível	 in�lexão	 na	trajetória	dos	
juros	no	Brasil	serão	retomadas	em	breve.
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