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Carlos  Antonio Luque, Nessim  Roberto Zagha e Simão David Silber dis-
cutem a literatura empírica que trata da relação entre política fiscal e seus 
efeitos sobre a dívida pública e o crescimento econômico.

Elias Cavalcante Filho, Rodrigo De-Losso e Felipe Sande Cruz Mattos  
Filgueiras analisam a modelagem econômico-financeira envolvendo 
contratos de infraestrutura, apresentando metodologia que quantifica 
impactos dos desequilíbrios e propondo métodos para obter o reequilí-
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p. 17 Rogério Nagamine Costanzi e Graziela Ansiliero examinam a situação 
da previdência social no Brasil, checando o custo relativo imposto pelo 
financiamento dos trabalhadores inativos aos trabalhadores ocupados.

Julio Lucchesi Moraes dá sequência à série de reflexões sobre as principais 
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enfoque na Uberização da Economia.

Rodger Barros Antunes Campos argumenta como o processo de descen-
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Mercado de Trabalho: Ainda Ladeira Abaixo

Vera Martins da Silva (*)

Por mais que se tente ter uma visão 
otimista sobre a economia brasi-
leira, especialmente sobre o mer-
cado de trabalho, quando os dados 
oficiais são divulgados, chega-se 
à conclusão de que a retomada 
do crescimento será lenta, muito, 
muito lenta. Nada animador para 
um enorme contingente de desem-
pregados que buscam postos de 
trabalho e também para os desani-
mados, que simplesmente pararam 
de procurar emprego. Afinal, talvez 
seja melhor recomeçar a procura 
por atividades remuneradas quan-
do a política econômica passar a 
jogar a favor e não contra a econo-
mia real.

A situação do mercado de trabalho 
no Brasil continua péssima, espe-
cialmente para os desocupados. 
Segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 

(PNADC/IBGE) foram estimados 
12 milhões de desocupados no 
trimestre móvel de junho/julho/
agosto de 2016. A Taxa de Deso-
cupação foi estimada em 11,8% 
nesse mesmo trimestre, sendo su-
perior em 0,6 pontos percentuais 
em relação ao trimestre anterior 
(11,2%) e 3,0 pontos percentuais 
em relação ao mesmo trimestre 
do ano anterior (8,7%). Em relação 
ao trimestre móvel que engloba 
março/abril/maio de 2016, houve 
aumento de 583 mil pessoas de-
socupadas; na comparação com o 
mesmo trimestre móvel de 2015, 
o número de desocupados apre-
sentou o espantoso aumento de 
3,2 milhões de pessoas. Não é por 
acaso que os setores de comércio 
e serviços, voltados primordial-
mente ao mercado interno, têm 
apresentado resultados sofríveis, 

com baixa de vendas e elevação da 
inadimplência.

Na comparação anual, entre os tri-
mestres de junho/julho/agosto de 
2015 e de 2016, ocorreu um declí-
nio de 2,2 milhões de pessoas clas-
sificadas como População Ocupada, 
segundo os critérios apurados pelo 
IBGE, o que inclui pessoas com 
idade de 14 anos ou mais, mesmo 
em atividades de poucas horas 
trabalhadas por semana. Este é 
o número que ref lete, em seres 
humanos, a perda produtiva da 
economia brasileira, abstratamen-
te definida como Produto Interno 
Bruto, ainda em forte queda. Desde 
o começo da crise, em meados de 
2014, são aproximadamente três 
milhões de pessoas que deixaram 
de ser “produtivas”, economica-
mente falando.
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Depois de um declínio acentuado 
na Ocupação, há um arrefecimento 
do ajuste do mercado de trabalho. 
No caso do número de Empregados 
com Carteira Assinada,1 estimados 
em 34,2 milhões de pessoas, em re-
lação ao trimestre móvel de março/
abril/maio de 2016, a queda ainda 
persiste (268 mil indivíduos). Já 
em relação ao mesmo trimestre 
de 2015, a queda dos Empregados 
com Carteira Assinada foi de 1,4 
milhões, ou seja, 3,8%. Isto é um 
indicativo de que o grosso do ajus-
te já ocorreu, apesar da destruição 
de empregos formais, ainda que 
menor, continuar persistindo. Se 
havia ineficiência na gestão de 
pessoal, provavelmente já deve 
ter sido eliminada, mas, eventual-
mente, e muitas vezes, dentro de 
um intenso processo recessivo, 
atividades promissoras e pessoal 
eficiente também devem ter desa-
parecido do mercado. Reagrupar 
essas competências não é impossí-
vel, mas tampouco será trivial.

A informalidade ainda é a mesma, 
senão nos seus atores, pelo menos 
nos grandes números. A catego-
ria estatística de Empregados 
sem Carteira Assinada, estimada 
em 10,2 milhões de pessoas, no 
trimestre móvel de junho/julho/
agosto de 2016 ficou estável tanto 
em relação ao trimestre anterior 
como em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2015.2 Os Empregados 
Domésticos, estimados em 6,1 
milhões de pessoas neste último 
trimestre, tiveram uma redução 
de 158 mil pessoas, cerca de 2,5% 

em relação ao trimestre anterior, 
e mostraram estabilidade em re-
lação ao mesmo período do ano 
anterior. Já os Trabalhadores por 
Conta Própria, estimados em 22,2 
milhões neste trimestre de jun/
jul/ago de 2016, apresentaram 
redução de 739 mil pessoas em 
relação ao trimestre anterior e 
estabilidade em relação ao ano 
anterior. Isto indica que a saída 
do mercado formal de trabalho 
para uma opção “empreendedo-
ra” individual por parte daqueles 
que têm algum conhecimento 
especializado deixou de ser viável 
na atual conjuntura econômica 
desastrosa.

Mas nem tudo está perdido para 
os desocupados em busca de pos-
tos de trabalho; alguns grupos 
conseguiram ter um desempenho 
positivo. Um deles é o de Empre-
gados no Setor Público, estimado 
em 11,4 milhões de pessoas nesse 
trimestre de jun/jul/ago de 2016, 
crescimento de 178 mil pessoas, 
ou 1,6% em relação ao trimestre 
anterior, apesar de ter havido 
uma redução de 195 mil pessoas 
em relação ao mesmo período do 
ano anterior. É de causar certa 
estranheza a constatação de que 
houve recentemente aumento de 
contingente de trabalhadores no 
setor público em meio à queda 
abrupta da receita pública e do 
período eleitoral, quando há, te-
oricamente, restrição à contra-
tação de pessoal pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Entretanto, 
o que normalmente ocorre nas 

Administrações Públicas é a con-
tratação de pessoal e outras obri-
gações variadas antes da data do 
limite legal. Portanto, essas novas 
contratações não seriam em si ile-
gais, mas talvez irresponsáveis do 
ponto de vista fiscal. É claro que 
cada ente federativo tem caracte-
rísticas e necessidades próprias 
e não se pode generalizar sobre 
uma irresponsabilidade fiscal 
generalizada; contudo, é real-
mente algo que chama a atenção. 
Pode-se conjecturar que as novas 
admissões no setor público sejam 
apenas para repor servidores que 
se aposentaram anteriormen-
te, dada a redução do número 
de servidores em relação há um 
ano. Mesmo assim, num quadro 
de queda acentuada da receita 
pública, é um risco financeiro as-
sumido pelas Administrações Pú-
blicas. Entretanto, é também uma 
fonte de crescimento do emprego 
como um todo.

Outra fonte de aumento da ocu-
pação entre o trimestre de refe-
rência (jun/jul/ago de 2016) e o 
trimestre anterior (mar/abr/mai 
de 2016) foi o aumento de 179 mil 
pessoas classificadas como Em-
pregadores. Esse contingente foi 
estimado em 3,9 milhões e deve 
estar sinalizando um aumento da 
terceirização na economia, prova-
velmente novos arranjos organi-
zacionais nos setores produtivos 
ligados à indústria, pois comércio 
e serviços continuam ainda com 
desempenho negativo. O emprego 
na indústria continua declinan-
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te apesar da melhora do nível 
de atividade em vários subseto-
res. Possivelmente, os empregos 
industriais não voltarão ao seu 
formato original e as atividades 
devem passar a ser executadas de 
forma descentralizada, através de 
contratos por projetos ou produ-
tos específicos. Por outro lado, o 
aumento do número de Emprega-
dores indica também a retomada 
de atividades empresariais mo-
vida pelo aumento da confiança, 
conforme já indicado em várias 
pesquisas com o empresariado.

Entre os grupos de atividade, em 
relação ao trimestre anterior, os 
destaques negativos são encon-
trados na Construção Civil (-249 
mil), na Indústria Geral (-229 
mil), no Comércio e Reparação de 
Veículos (-160 mil) e nos Serviços 
Domésticos (-177 mil). Os desta-
ques positivos referem-se ao cres-
cimento de 294 mil pessoas em 
Administração Pública, Defesa, 
Seguridade e Educação.3 A eco-
nomia de serviços deve ser uma 
fonte fundamental na retomada 
dos empregos.

Face à enorme recessão enfren-
tada pelo País, o ajuste no merca-
do de trabalho tem ocorrido via 
quantidade de pessoas emprega-
das, já que os valores pagos têm 
se estabilizado: o rendimento 
médio real mensal habitualmen-
te recebido nesse trimestre de 
junho/julho/agosto de 2016 foi 
estimado em R$ 2.011,00 e ficou 
estável em relação ao trimestre 

anterior e em relação ao mesmo 
trimestre do ano passado. Efeti-
vamente, dado o binômio inflação 
e recessão recente, os trabalha-
dores estão apenas conseguin-
do repor a inflação passada nos 
setores mais organizados e até 
aceitando salários iniciais mais 
baixos.

E, em decorrência de ocupação 
em queda e salários lutando para 
se manter, o resultado f inal é 
uma forte queda na Massa de 
Rendimentos Reais Habituais 
(de R$ 182,5 bilhões em junho/
julho/agosto de 2015 para R$ 177 
bilhões em junho/julho/agosto 
de 2016) − uma queda de R$ 5,5 
bilhões no poder aquisitivo, que 
obviamente tem tido um impacto 
negativo sobre o consumo inter-
no, de forma direta sobre o co-
mércio e serviços e indireta sobre 
a indústria. 

O impacto negativo desse resul-
tado sobre as contas públicas 
é direto, com a redução da ar-
recadação de tributos. No caso 
da contribuição à Previdência, a 
PNADC mostra o que já era espe-
rado. Com a redução do emprego 
formal e o forte aperto nos de-
mais segmentos, o número de 
contribuintes para a Previdência 
tem caído, passando de 59.622 
milhares de jun/jul/ago de 2015 
para 59.186 milhares em jun/
jul/ago de 2016 – ou seja, 436 mil 
contribuintes. Não é à toa que a 
Previdência Social está com dé-
ficit crescente e não será apenas 

com uma reforma que seus resul-
tados serão revertidos. É preciso 
que a economia brasileira volte a 
crescer. Ajudaria também a maior 
inclusão da população na contri-
buição à receita previdenciária, 
que é muito baixa (apenas 66% 
da população ocupada em idade 
ativa). Há uma miopia sobre a 
questão previdenciária, em que 
a maioria acha que tem ou terá 
“direitos naturais” aos benefícios, 
mas se esquece que também deve 
haver uma contribuição ao siste-
ma. 

Para finalizar, o Gráfico 1 apre-
senta as informações da PNADC 
desde o início da série, no tri-
mestre móvel de janeiro/feverei-
ro/março de 2012 até o período 
mais recente, visualizando dados 
sobre a População Ocupada, com 
14 anos ou mais, ou seja, aqueles 
que efetivamente têm pelo menos 
uma hora de atividade remune-
rada na semana ou participam 
de atividades domésticas, assim 
como aqueles que buscaram ativi-
dade remunerada no mês anterior 
(eixo vertical à esquerda e linha 
azul) e a taxa de desocupação, 
aquela relativa aos atuais 12 mi-
lhões de indivíduos que procuram 
trabalho (eixo vertical à direita e 
linha vermelha). Observa-se declí-
nio da taxa de desocupação entre 
2012 e meados de 2014, quando 
também foi o pico da ocupação 
e, desde então, a ocupação caiu 
em três milhões de pessoas e a 
taxa de desocupação aumentou, 
ou seja, já são dois anos de piora 
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no mercado de trabalho e tudo leva a crer que serão 
ainda necessários outros tantos para uma recupera-
ção desse mercado. Não vai ser fácil, especialmente 
para o enorme contingente de jovens que está en-
trando no mercado de trabalho e sobre os quais o 
peso do desemprego é muito maior. Gostaria de ter 

boas notícias, mas a realidade dos dados se impõe 
e as perspectivas, apesar de um ambiente mais oti-
mista, continuam muito nebulosas. Resta esperar 
que não ocorra mais nenhum choque adverso sobre 
a economia brasileira. Assim todos esperamos.

Gráfico 1 - Pessoal Ocupado e Taxa de Desocupação -  PNADC - Trimestres de Jan/Fev/Mar 2012 a Jun/Jul/Ago 2016

1  Excluindo-se a categoria dos Trabalhadores Domésticos.

2  A rigor, houve ligeiro incremento dos Sem Carteira Assinada no setor 
privado (de 44 mil pessoas entre os últimos dois trimestres móveis, 
de maio/junho/julho e junho/julho/agosto de 2016). Isto indica que 
a saída do mercado formal para o informal ainda persiste, apesar de 
ser bem menor do já ocorrido ao longo do ano anterior.

3   Em Serviços Domésticos estão incluídos não apenas os Trabalhadores 
Domésticos mas também os prestadores de serviços. No caso dos 
Serviços de Administração Pública, Defesa, Seguridade e Educação, 
também estão incluídos aqueles do setor privado.

(*) Economista e Doutora pela USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Experiências Fiscais Contracionistas para Reduzir a Dívida Públi-
ca e Acelerar o Crescimento

Carlos Antonio Luque (*) 
Nessim Roberto Zagha (**) 

Simão David Silber (***)

Quando pensamos em reduzir as 
dívidas é intuitivo pensar em re-
dução de gastos ou aumento de re-
ceitas. Ainda que correta para um 
orçamento familiar ou uma empre-
sa, a intuição é incorreta quando 
pensamos na economia como um 
todo. Esta ideia-chave da teoria 
keynesiana, agora com 80 anos, 
tem sido criticada por alguns eco-
nomistas e rejeitada na Europa nas 
políticas econômicas que seguiram 
a crise de 2008.

A controvérsia empírica começou 
quando metas fiscais comuns de-
finiram a criação do Euro e as con-
dições de acessibilidade à moeda 
comum. Um artigo de Giavazzi 
e Pagano (1990) desenvolveu a 

noção de “contrações fiscais expan-
sionistas”. De acordo com este arti-
go, as experiências da Dinamarca e 
da Irlanda nos anos 1980 contradi-
zem a visão keynesiana e demons-
tram a validade da “visão alemã” 
de acordo com a qual, através de 
seu impacto sobre as expectativas, 
políticas fiscais contracionistas 
têm o efeito de expandir a deman-
da agregada, particularmente se 
o ajuste se fizer através de cor-
tes de gastos. O argumento é que 
cortes de gastos reduzem as ex-
pectativas de tributação futura e, 
portanto, aumentam os incentivos 
a inversão. O artigo deixa muitas 
perguntas sem resposta. Em par-
ticular, em economias nas quais 
as exportações representam uma 

proporção importante do PIB (nos 
anos 1980, mais de 30 por cento do 
PIB no caso da Dinamarca e meta-
de no caso da Irlanda) a forte des-
valorização que precedeu o ajuste 
fiscal estimulou as exportações e 
esta medida, mais do que o ajuste 
fiscal e mudança nas expectativas, 
poderia explicar a expansão da 
demanda agregada. Por outro lado, 
é difícil aceitar que em economias 
com elevado desemprego, baixa 
utilização da capacidade produ-
tiva os empresários irão investir 
porque terão que pagar menos 
impostos no futuro. Apesar desta 
e de outras conclusões duvidosas, 
a noção de “contrações fiscais ex-
pansionistas” se transformou num 
conceito importante, justifican-
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do as políticas econômicas numa 
grande variedade de países.  

Baseados num estudo revendo 
51 episódios de contração fiscal 
em países da OCDE, Alesina e Ar-
dagna (1998) afirmam que, con-
trariamente à visão keynesiana, 
contrações f iscais podem ser a 
causa de expansão da demanda 
agregada. Este estudo é ampliado 
em Alesina e Ardagna (2009), um 
artigo que analisa 107 episódios de 
ajuste fiscal em 21 países da OCDE 
no período 1997-2007. O estudo 
conclui que houve episódios nos 
quais um ajuste fiscal teve o efeito 
de expandir a demanda agregada: 
26 dos 107 no estudo, ou seja, num 
número relativamente modesto de 
casos. Além do mais, a metodologia 
foi amplamente criticada.1 Ironi-
camente, o FMI, normalmente um 
dos defensores de prudência fiscal, 
usando dados dos últimos 30 anos, 
também desenvolveu sua crítica 
metodológica de “contrações fis-

cais expansionistas” e levantou 
sérias dúvidas sobre sua validade 
concluindo que os “benefícios po-
tenciais de longo prazo de uma 
consolidação fiscal devem ser jul-
gados contra o impacto dos seus 
efeitos negativos sobre o cresci-
mento e o emprego” IMF (2010). 
Numa conferência sobre as lições 
da crise organizada pelo FMI em 
2013, David Romer conclui que não 
há evidência que possa sustentar 
a crença de que contrações fiscais 
podem expandir a demanda agre-
gada (ROMER, 2012). Estas críticas 
não impediram a influência do ar-
tigo sobre as políticas econômicas 
dos países europeus. Em abril de 
2010, Alesina fez uma apresenta-
ção aos Ministros das Finanças da 
União Europeia e suas conclusões 
de que cortes de despesa são fre-
quentemente associados a uma 
retomada do crescimento, ainda 
que não sustentada pela própria 
análise, inspiraram as políticas fis-

cais dos grandes países europeus. 
A teoria é de que consumidores 
e f irmas contraem seus gastos 
em reação a políticas fiscais que 
consideram insustentáveis. Na 
pratica, a Tabela 1 mostra que, na 
maioria dos países europeus, as 
políticas fiscais contracionistas 
prolongaram a crise de 2008. Os 
EUA e o Canadá são os países que 
mais rapidamente saíram da crise, 
em parte porque implementaram 
políticas fiscais expansionistas. O 
caso da Irlanda é interessante, pois 
depois de cinco anos de contração 
do PIB, o crescimento se acelerou 
particularmente em 2015. Como 
o relatório do IMF sobre a Irlanda 
esclarece, o surto no crescimento 
se deve a empresas multinacionais 
re-sediadas na Irlanda cujos lucros 
globais passaram a fazer parte do 
PIB irlandês, com um efeito míni-
mo sobre a economia real e o em-
prego. (IMF, 2016; WALL STREET 
JOURNAL, 2016)

Tabela 1 - Evolução do PIB em Países Desenvolvidos Após a Crise de 2008

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BEL 100 97.7 100.3 102.2 102.3 102.3 103.6 105.1
CAN 100 97.1 100.0 103.2 105.0 107.3 110.0 111.2
UE 100 95.5 97.5 99.0 98,2 97,9 98.8 -
FRA 100 97.1 99.0 101.0 101.2 101.8 102.1 103.2
DEU 100 94.4 98.2 101.8 102.2 102.5 104.2 105.9
ISL 100 95.3 91.9 93.7 94.8 98.5 100.3 104.3
IRL 100 94.4 94.7 97.2 97.3 98.7 103.9 112.0
GRC 100 95.7 90.5 82.2 76.2 73.8 74.2 74.1
PRT 100 97.0 98.9 97.1 93.1 92.1 92.9 94.3
ITA 100 94.5 96.1 96.7 93.9 92.3 92.0 92.7
ESP 100 96.4 96.4 95.5 93.0 91.4 92.7 95.6
GBR 100 95.8 97.3 99.2 100.4 102.5 105.5 107.9
USA 100 97.2 99.7 101.3 103.5 105.1 107.6 110.2

Fonte: Banco Mundial.
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Dando prioridade ao ajuste fiscal, 
em  2014, a União Europeia (UE)  
não havia retornado ao nível de 
produção de 2008. O PIB da Itália 
continua 8 por cento abaixo do 
nível de 2008 e o PIB de Portugal 
7 por cento. Ao mesmo tempo, as 
dívidas públicas em todos estes 
países aumentaram em relação ao 
PIB porque é muito difícil reduzir 
a dívida pública num contexto re-
cessivo. A maneira “intuitiva” de 
reduzir a dívida é contraproducen-
te: uma redução de gastos reduz o 
PIB, reduz a arrecadação de impos-
tos e, talvez o mais importante, ao 
reduzir o denominador (PIB), eleva 
a relação dívida/PIB.   

O FMI simulou um cenário no qual 
os países europeus altamente en-
dividados primeiro estabilizam e 
depois reduzem a dívida ao nível 
de 60 por cento do PIB em 2030, 
que é a norma dos países da União 
Monetária Europeia que aderi-
ram no Tratado de Maastrich (IMF, 
2013). Neste cenário, os superávits 
primários requeridos para atingir 
este objetivo variam entre 4 e 7 
por cento do PIB para os países 
altamente endividados (Irlanda, 
Itália, Espanha, Portugal e Grécia). 
Em artigo recente, examinando 
precedentes históricos no século 
XX, Eichengreen e Panizza (2014) 
concluem que é altamente impro-
vável que estes objetivos sejam 
atingidos. 

As lições que poderemos tirar de 
toda a discussão é de não tomar-
mos por garantido que políticas 
fiscais expansionistas ou contra-
cionistas possam dar os resultados 
desejados. Não podemos esquecer 
que as políticas econômicas não 
são adequadas ou inadequadas 
independentemente da situação 
do país naquele momento. Polí-
ticas econômicas adequadas em 
determinadas situações tornam-
-se completamente inadequadas 
em outras. Por outro lado, muito 
mais importante do que dar os 
rótulos de políticas econômicas 
contracionistas ou expansionistas 
é verificarmos exatamente quais 
os problemas que se identificam no 
país e buscar solucioná-los através 
de ações diretas que efetivamente 
possam eliminar ou reduzir as dis-
torções. À luz desses argumentos, 
devemos desconfiar da capacidade 
de colocar as contas fiscais numa 
trajetória sustentável na ausência 
de crescimento econômico. A ex-
periência recente mostra que isso 
é válido para os países europeus e 
provavelmente para o Brasil. Even-
tualmente, é mais provável que a 
ênfase fiscal das políticas recen-
tes no Brasil, sem muita atenção 
dada ao crescimento, vai criar uma 
estagnação que poderá perdurar 
por uma década. O Brasil já apre-
sentou uma significativa redução 
de sua capacidade de crescimento 
econômico nos últimos 30 anos. A 

preocupação agora é que as atuais 
estratégias propostas possam com-
prometer mais essa capacidade.
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1  Introdução

Projetos de infraestrutura envolvem vultosas somas 
de recursos financeiros. No entanto, entre o momento 
da contratação até o fim do contrato podem ocorrer 
eventos capazes de alterar as condições previamente 
acordadas e gerar desvantagens para uma das partes. 
Daí a importância de equilibrar os interesses público e 
privado na execução e operação desses projetos.

O presente artigo trata a modelagem econômico-
-financeira envolvendo contratos de infraestrutura e 
apresenta metodologia que quantifica impactos dos 
desequilíbrios e propõe métodos para obter o ree-
quilíbrio do contato. Primeiramente, é apresentada a 
metodologia para análise e reequilíbrio dos contratos. 
Em seguida, a metodologia é ilustrada com um exem-
plo.

2  Reequilíbrio do Contrato

Esta seção descreve a metodologia para cálculo de 
desequilíbrio econômico-financeiro de um projeto. A 
metodologia segue os vários passos a seguir.

2.1   Estabelecimento do Fluxo de Caixa Refe-
rencial

A partir do edital de licitação, contrato com o conces-
sionário e dados de seu plano de negócio, constrói-se o 
fluxo de caixa referencial, a partir do qual se extrai a 
taxa interna de retorno (TIR) prevista no empreendi-
mento. O fluxo de caixa referencial é conhecido como 
fluxo de caixa livre do projeto:

 

O primeiro argumento da função é o numeral zero 
para indicar tratar-se do fluxo de caixa inicial ou origi-
nal. O segundo argumento representa o fluxo de caixa 
livre extraído dos documentos já mencionados. Para 
encontrar a TIR do projeto, devemos encontrar a taxa 
que satisfaz
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2.2 Eventos de Desequilíbrio

O segundo passo da metodologia é estabelecer os 
eventos que podem gerar desequilíbrio à luz da matriz 
de risco do contrato.

Por exemplo, a antecipação de um investimento já pre-
visto inicialmente tem vários efeitos no contrato. As 
receitas a partir dessa antecipação devem aumentar, 
mas a necessidade de investir antes implica que virão 
despesas antes do previsto. Então, nesse caso há o 
efeito da antecipação de receitas e despesas no fluxo 
de caixa, o que costuma resultar num efeito positivo 
no sentido de aumentar a TIR do projeto ou tornar o 
valor presente líquido positivo. Por outro lado, a an-
tecipação do investimento no tempo reduz a TIR do 
empreendimento ou torna o seu valor presente líquido 
negativo. O efeito líquido do desequilíbrio temporal 
da antecipação em relação à diferença entre receitas e 
despesas caracteriza o desequilíbrio econômico finan-
ceiro daquele evento. É importante notar no exemplo 
que um único evento tem efeitos em todos os fluxos 
de caixa seguintes à antecipação do evento, podendo 
alterar completamente a configuração inicial prevista 
do projeto.

Os fluxos de caixa que não são atingidos pelo evento 
ou que passaram sem alteração no momento do cál-
culo são mantidos intactos para fins de apuração do 
valor econômico do evento em estudo. Assim, a apura-
ção econômica do desequilíbrio é feita, calculando-se 
primeiro o valor desse evento no período inicial do 
projeto, mantendo-se a TIR originalmente apurada no 
passo anterior. Assim, vamos imaginar que o evento de 
desequilíbrio suceda-se no período j com efeitos ime-
diatos. Nesse caso, apura-se o valor do desequilíbrio 
da seguinte forma:

A diferença entre o valor presente líquido original e o 
valor presente líquido com desequilíbrio representa o 
valor do desequilíbrio, Dj:

Esse valor pode ser avaliado numa data posterior, di-
gamos t:

 

Essa metodologia permite obter o desequilíbrio indi-
vidualizado para cada evento de desequilíbrio, mas 
não dá para obter o valor consolidado dos eventos de 
desequilíbrio considerados conjuntamente, pois os 
efeitos conjuntos são não lineares e influenciam uns 
aos outros.

2.3 Consolidando os Desequilíbrios

Para obter os eventos de desequilíbrio em conjunto, 
no caso de haver mais de um evento, é preciso levar 
em consideração o fluxo de caixa com todos os even-
tos simultaneamente e comparar como fluxo de caixa 
original.

Isto é, primeiro caracteriza-se o fluxo de caixa com 
todos os eventos simultaneamente considerados até 
a data t. Importante notar que é preciso incluir os 
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efeitos no fluxo de caixa ocorridos antes dessa data e 
a ocorrer a partir dessa data:

 

Apura-se, a seguir, o valor do desequilíbrio global 
como antes foi sugerido, mas considerando o efeito 
consolidado no fluxo de caixa:

Esse valor pode ser avaliado numa data posterior, di-
gamos t:

 

2.4 Conclusão – Reequilíbrio do Contrato

Dado o valor global de desequilíbrio, várias formas 
podem ser propostas para reequilibrar o contrato. 
Entre elas, elencamos as seguintes:

a. Reajuste na tarifa ao usuário tal que restabeleça a TIR 
original do projeto como um todo a partir daquele 
ponto em diante. Em geral, trata-se de um reajuste 
muito elevado, por isso frequentemente impraticável.

b. Aporte de capital do Poder Concedente para resta-
belecer a TIR original do projeto.

c. Reajuste escalonado na tarifa acima do reajuste 
contratual estabelecido em contrato. A magnitude 
de sobrerreajuste dependerá do desequilíbrio, mas 
a ideia é restabelecer a TIR original do projeto.

d. Reajuste escalonado na tarifa acima do reajuste 
contratual combinado com subsídios ou aportes do 
Poder Concedente por tempo limitado, de forma a 
restabelecer a TIR original do contrato.

e. Extensão do prazo da concessão de tal forma a res-
tabelecer a TIR original do contrato. Porém, essa 
alternativa é mais efetiva quanto mais próxima do tér-
mino do contrato estiver a concessão. Se a concessão 
estiver ainda nos períodos iniciais, esta alternativa 
pode estender severamente o prazo de concessão em 
razão do desconto que haveria.

3 Um Exemplo

Nessa seção, iremos aplicar a metodologia proposta 
em um exemplo ilustrativo de um contrato de conces-
são de transporte público. No exemplo, todos os cál-
culos são feitos com valores da moeda do instante de 
assinatura do contrato; portanto, efeitos de inflação já 
são considerados. 

Suponha um contrato de concessão de transporte 
público com vigência de cinco anos: contrato firmado 
com TIR de 11,75% ao ano e tarifa de R$ 3,00. O valor 
da TIR foi obtido pelo cálculo do fluxo de Caixa apre-
sentado na sequência.

3.1 Estabelecimento do Fluxo de Caixa Referencial

Seguindo os passos da metodologia, primeiro deve-se 
definir a taxa referencial. Essa taxa é a TIR calculada 
para o projeto no momento em que o contrato foi fir-
mado entre as partes envolvidas.

Para o cálculo do fluxo de caixa uma das variáveis 
mais importantes é a demanda. Assume-se que para 
estimação de demanda para o período de concessão 
foram utilizadas as informações apresentadas na Ta-
bela 1. Conforme se pode observar, temos uma deman-
da de 38 milhões no primeiro ano, seguida de um cres-
cimento para 39 milhões no segundo ano e depois 40 
milhões nos anos seguintes. Multiplicando a demanda 
pelo valor da tarifa de R$ 3,00 temos a receita anual 
estimada que acumula nos cinco anos de concessão o 
valor de R$ 591 milhões.
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Em seguida, as projeções de demanda e as projeções 
de gastos operacionais (OPEX) e gastos com investi-
mentos (CAPEX) são consolidados para elaboração 
do fluxo de caixa do projeto apresentado na Tabela 2. 
O Fluxo de Caixa foi calculado utilizando a demanda 
apresentada; o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição 

Social (CS) foram calculados com adoção do regime de 
tributação baseado no lucro presumido. As projeções 
de gastos com OPEX e CAPEX utilizados são conforme 
o fluxo aprestado na própria tabela. O resultado é a 
TIR de 11,75% ao ano conforme antecipado no início 
da seção.

Tabela 1 - Receita Tarifária

ANO 0 1 2 3 4 TOTAL
       
TARIFÁRIA 114 117 120 120 120 591

TARIFA (R$) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 -

DEMANDA (Milhões) 38 39 40 40 40 197

Tabela 2 - Fluxo de Caixa do Projeto

ANO 0 1 2 3 4 TOTAL

RECEITA 114,00 117,00 120,00 120,00 120,00 591,00
TARIFÁRIA 114,00 117,00 120,00 120,00 120,00 591,00

TRIBUTOS 11,80 11,89 11,77 11,77 13,77 61,00
ISS 2,28 2,34 2,40 2,40 2,40 11,82
INSS 2,28 2,34 2,40 2,40 2,40 11,82
PIS 0,74 0,76 0,78 0,78 0,78 3,84
COFINS 3,42 3,51 3,60 3,60 3,60 17,73
IR 2,26 2,16 1,91 1,91 3,37 11,61
CS 0,81 0,78 0,69 0,69 1,21 4,18

OPEX 77,00 81,00 87,00 87,00 87,00 419,00

CAPEX 73,00 6,00 6,00 6,00 6,00 97,00
FROTA 65,00 6,00 6,00 6,00 6,00 89,00
OUTROS 8,00 8,00

FLUXO DE CAIXA LIVRE -47,80 18,11 15,23 15,23 13,23 14,00

TIR 11,75%      

Com isso, temos a taxa de referência, a qual reflete as 
expectativas iniciais para o projeto bem como a taxa 
de remuneração esperada dadas as condições firma-
das entre a poder concedente e a concessionária.

3.2 Evento de Desequilíbrio

Suponha que a partir do ano 1 seja imposto pelo poder 
concedente que a concessionária implante uma nova 
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tecnologia sobre a sua frota de veículos. Suponha tam-
bém que essa alteração eleve os gastos anuais estima-
dos entre os anos 1 e 4 de R$ 6 milhões ao ano para R$ 
7 milhões ao ano. A alteração trata-se de um evento de 
desequilíbrio pois, uma vez que houve uma alteração 
no fluxo de caixa calculado originalmente, espera-se 
que ocorra uma alteração na TIR do projeto, conforme 
será observado.

Com o novo fluxo de gastos com a frota, ocorre altera-

ção no fluxo de gastos esperado com CAPEX. O novo 

fluxo de caixa após o aumento com gastos é apresenta-

do na Tabela 3. Como pode ser observado, a alteração 

afeta o fluxo do projeto e reduz a TIR para 8,52% ao 

ano.

Tabela 3 - Fluxo de Caixa do Projeto com Aumento no Gasto com Frota (R$ Milhões) 

ANO 0 1 2 3 4 TOTAL

RECEITA 114,00 117,00 120,00 120,00 120,00 591,00
TARIFÁRIA 114,00 117,00 120,00 120,00 120,00 591,00

TRIBUTOS 11,80 11,89 11,77 11,77 13,77 61,00
ISS 2,28 2,34 2,40 2,40 2,40 11,82
INSS 2,28 2,34 2,40 2,40 2,40 11,82
PIS 0,74 0,76 0,78 0,78 0,78 3,84
COFINS 3,42 3,51 3,60 3,60 3,60 17,73
IR 2,26 2,16 1,91 1,91 3,37 11,61
CS 0,81 0,78 0,69 0,69 1,21 4,18

OPEX 77,00 81,00 87,00 87,00 87,00 419,00

CAPEX 73,00 7,00 7,00 7,00 7,00 101,00
FROTA 65,00 7,00 7,00 7,00 7,00 93,00
OUTROS 8,00 8,00

FLUXO DE CAIXA LIVRE -47,80 17,11 14,23 14,23 12,23 10,00

TIR 8,52%

Diante do novo fluxo do projeto e sua respectiva TIR, 
podemos calcular o impacto em reais resultado da al-
teração no fluxo de gastos com frota. Para tanto, basta 
aplicar a fórmula apresentada na seção 2.2:

Na fórmula, temos que o valor presente líquido do de-
sequilíbrio deve ser calculado trazendo a divergência 
entre os fluxos pela taxa de referência do contrato. O 
impacto pode ser mensurado para qualquer período 
da concessão. No nosso caso, estimaremos o impacto 

para moeda do ano 0. Desta forma, temos o seguinte 
impacto sobre o fluxo de caixa do projeto:

 

Portanto, a alteração no fluxo de gastos com Frota impos-
to pelo poder concedente nesse exemplo implicou uma 
redução na TIR do projeto para 8,52% ao ano e queda de 
R$.3,05 milhões no fluxo de caixa do projeto. Configura-
-se, portanto, um desequilíbrio para o concessionário e 
exige a necessidade de reequilíbrio do contrato.
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Tabela 4 - Fluxo de Caixa com Tarifa Reajustada (R$ Milhões) 

ANO 0 1 2 3 4 TOTAL

RECEITA 114,00 118,20 121,23 121,23 121,23 595,89
TARIFÁRIA 114,00 118,20 121,23 121,23 121,23 595,89

TRIBUTOS 11,80 12,11 11,99 11,99 14,01 61,89
ISS 2,28 2,36 2,42 2,42 2,42 11,92
INSS 2,28 2,36 2,42 2,42 2,42 11,92
PIS 0,74 0,77 0,79 0,79 0,79 3,87
COFINS 3,42 3,55 3,64 3,64 3,64 17,88
IR 2,26 2,25 2,00 2,00 3,48 11,99
CS 0,81 0,81 0,72 0,72 1,25 4,32

OPEX 77,00 81,00 87,00 87,00 87,00 419,00

CAPEX 73,00 7,00 7,00 7,00 7,00 101,00
FROTA 65,00 7,00 7,00 7,00 7,00 93,00
OUTROS 8,00 8,00

FLUXO DE CAIXA LIVRE -47,80 18,09 15,24 15,24 13,22 14,00

TIR 11,75%

3.3 Conclusão – Reequilíbrio do Contrato

Conforme apresentado anteriormente, existem vários 
métodos para obter o reequilíbrio do contrato. Contu-
do, todos eles têm como objetivo reajustar o fluxo de 
caixa do projeto de modo a levar a TIR do contrato de 

volta ao seu valor original. Nesse exemplo, optou-se 
por reajustar a tarifa cobrada pelo usuário do trans-
porte público. Desta forma, definiu-se nova tarifa de 
modo a gerar a TIR do projeto com valor igual ao origi-
nal. O valor obtido foi de R$ 3,03. O resultado no fluxo 
obtido com a nova tarifa é apresentado na Tabela 4.

Como se pode observar a TIR do projeto retornou a 
11,75% ao ano assim como originalmente apresentado 
na Tabela 2. Porém, com a nova tarifa ocorre um au-
mento na receita tarifária. O reajuste tarifário absorve 
o impacto do gerado pelo aumento nos gastos com 
CAPEX em relação ao orginalmente previsto e leva 
o contrato novamente ao equilíbrio entre as partes 
envolvidas.
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Um dos motivos para se fazer 
uma reforma da Previdência So-
cial é a necessidade de evitar o 
repasse de um custo muito pesa-
do para as gerações futuras para 
o financiamento do pagamento de 
benefícios previdenciários, tendo 
em vista que no Brasil predomina 
o regime de repartição simples ou 
pay-as-you-go (PAYG), no qual os 
trabalhadores ativos financiam, 
no f luxo de caixa, o pagamento 
das aposentadorias e pensões. 
Do ponto de vista da economia 
política, esta característica tende 
a dificultar a efetivação de re-
formas previdenciárias que, em 
geral, tendem a ter custos políti-
cos imediatos e benefícios para as 
gerações futuras. 

Uma forma de tentar avaliar o 
custo relativo imposto pelo finan-
ciamento dos trabalhadores inati-
vos aos trabalhadores ocupados é 
analisar a relação entre gasto com 
benefícios em relação ao valor da 
massa salarial. Uma primeira 
possibilidade de análise desta re-
lação é por meio dos microdados 
da PNAD/IBGE. Comparando-se a 
renda agregada de aposentadoria 
e pensão com a massa salarial 
dos trabalhadores ocupados de 
16 anos ou mais de idade, nota-se 
não apenas que a relação é eleva-
da, mas que tem crescido ao longo 
do tempo (Tabela 1). 

Em setembro de 1995, a relação 
entre rendimentos agregados 

de aposentadoria e pensões com 
os rendimentos do trabalho era 
de 16,4% e se elevou, em setem-
bro de 2014, para um patamar 
de 23,9%, sem considerarmos o 
Norte rural, e 24% se a referida 
região for considerada. A rigor, 
a relação cresceu de 16,4% para 
23,9%, entre setembro de 1995 
e o mesmo mês de 2014. Com a 
provável piora da relação entre 
contribuintes e beneficiários (de-
terminada pincipalmente pela 
dinâmica demográfica, que já 
retira do Brasil a alcunha de “país 
jovem”), a razão deve se elevar 
ainda mais ao longo do tempo.

Tabela 1 – Massa Agregada de Rendimentos do Trabalho e de Aposentadorias e Pensões – PNAD/IBGE de 1995 e 
2014 e projeção 2060* em R$ bilhões de set/2014

Item Set/1995 (corrigidos para 
set/14)

Set/2014 sem Norte rural Set/2014 com Norte rural Projeção 
2060*

Rendimentos de aposentadoria (1) 11,3 29,4 29,7
Rendimentos de pensões (2) 3,0 8,2 8,2
(3) = (1) + (2) 14,2 37,6 37,9
Renda do trabalho agregada (4) 86,5 157,0 158,3
Renda de todas as fontes agregadas (5) 105,2 204,0 205,8
(3) / (4) em % 16,4 23,9 24,0 56,5
(4) / (5) em % 82,2 77,0 76,9
(3) / (5) em % 13,5 18,4 18,4

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PNAD/IBGE e da projeção demográfica do IBGE.
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Há outros dados que sinalizam 
um peso grande dos inativos para 
os trabalhadores ativos. Segundo 
dados da Guia de Recolhimento 
do FGTS e de Informações à Pre-
vidência Social (GFIP), a massa 
salarial dos trabalhadores vincu-
lados ao Regime Geral de Previ-
dência Social (RGPS), no ano de 
2013, foi de R$ 1 trilhão. Neste 
mesmo ano, pelos dados de fluxo 
de caixa do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), a despesa 
com benefícios previdenciários 
foi de R$ 357 bilhões, o que resul-
ta em uma relação entre despesa 
com benefícios e massa salarial 
da ordem de 35,6% (Tabela 3). 

A análise para os regimes de pre-
vidência de servidores públicos, 
mais especificamente para o Go-
verno Federal ou a União, também 
aponta para uma relação elevada 
entre gastos com inativos e des-

pesas com ativos. Essa relação 
cresceu de 66,7%, em 1995, para 
68,3%, em 2015, segundo dados 
do Boletim Estatístico de Pessoal. 
Em 2015, de uma despesa total 
de R$ 255,4 bilhões, cerca de R$ 
151,7 bilhões foram destinados a 
trabalhadores ativos e R$ 103,6 
bilhões para inativos, incluindo 
aposentados, militares reforma-
dos ou na reserva e instituidores 
de pensão. 

Uma estimativa feita a partir da aplicação de níveis 
de ocupação por sexo e idade individual de 2014, na 
projeção demográfica do IBGE de 2060, e da relação 
de beneficiários de aposentadoria e/ou pensão tam-
bém por sexo e idade, mantida a relação observada em 
2014 entre rendimento médio do trabalho e benefício 
médio, sugere que este patamar, na ausência de uma 
reforma previdenciária, poderia chegar a 56,5% em 
2060. Claro que essa estimativa deveria ser considera-
da com muita cautela, pois foi construída com base em 
hipóteses muito simplificadoras e, não importa tanto o 
valor em si, mas a tendência que a referida estimativa 
aponta.1 

Mesmo considerando que as transferências previden-
ciárias também podem direta ou indiretamente bene-
ficiar os trabalhadores ocupados, deveria ser claro que 
uma parcela relevante é transferência da geração de 
ativos para inativos e, portanto, tal relação não pode-
ria ser muito elevada, sob pena de gerar uma grande 
carga sobre os trabalhadores ativos. 

Um possível refinamento do exercício anterior é consi-
derar apenas a massa salarial dos trabalhadores ocu-
pados que contribuíam para a previdência. Neste caso, 
a relação fica ainda pior. Como mostrado na Tabela 2, 
a referida relação cresceu de 22,9%, em 1995, para 
30,5% em 2014 (sem Norte rural). 

Tabela 2 – Massa Agregada de Rendimentos do Trabalho dos Contribuintes e de Aposentadorias e Pensões – 
PNAD/IBGE de 1995 e 2014 e projeção 2060* em R$ bilhões de set/2014

Item Set/1995 (corrigidos para set/14) Set/2014 sem Norte rural Set/2014 com Norte rural
Rendimentos de aposentadoria (1) 11,3 29,4 29,7
Rendimentos de pensões (2) 3,0 8,2 8,2
(3) = (1) + (2) 14,2 37,6 37,9
Renda do trabalho agregada (4) 62,1 123,3 123,8
(3) / (4) em % 22,9 30,5 30,6

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da PNAD/IBGE e da projeção demográfica do IBGE.
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Os dados deixam claro que o Brasil tem grandes de-
safios na área previdenciária e certamente um deles 
é aprimorar as regras de forma a evitar as aposenta-
dorias precoces que caracterizam nosso regime. Pelos 
dados da PNAD/IBGE, de 2014, quase 20% (19,7%) 
dos aposentados no País não eram idosos, ou seja, 
tinham menos de 60 anos de idade. Do total de 22,8 
milhões de aposentados, cerca de 6,2 milhões estavam 
ocupados (27% do total), ou seja, um em cada quatro, 
enquanto a proporção subia para cerca de 1/3 (35%) 
entre aqueles com menos de 60 anos. Na realidade, 

essa proporção tende a ser muito maior, porque há 
neste grupo (notadamente no denominador) aqueles 
aposentados por invalidez (Tabela 4). Isso reforça o 
diagnóstico de aposentadoria precoce para pessoas 
com plena capacidade laboral, que acumulam renda 
previdenciária e do trabalho, subvertendo o papel da 
previdência, que deveria ser de substituição de renda 
para quem perdeu capacidade laboral e não comple-
mentação de renda, inclusive, para trabalhadores com 
renda de trabalho elevada.

Tabela 3 – Massa Salarial GFIP e Despesa com Benefícios RGPS em 2013; Despesa do  
Governo Federal com Inativos e Ativos em 1995 e 2015

ITEM 2013 em R$ bilhões
Valor da Massa Salarial GFIP (1) em R$ 1.001,6
Despesa com Benefícios RGPS (2) em R$ 357,0

(1) / (2) em % 35,6 %
Despesa com Pessoal Ativo e Inativo no Governo Federal/União em R$ milhões

ITEM 1995 2015
Ativos (1) 22.738,7 151.710,5
Inativos (2) 15.156,3 103.641,1

(2) / (1) em % 66,7 68,3

Fonte: Boletim GFIP, Fluxo de Caixa do RGPS e Boletim Estatístico de Pessoal de dezembro de 2015.

Tabela 4 – Aposentados e Aposentados Ocupados PNAD/IBGE 2014

Faixa de idade Total de aposentados (1) Aposentados ocupados (2) (3) / (1) - em %
Menos de 60 anos 4.497.675 1.578.098 35,1
60 anos ou mais de idade 18.312.028 4.583.717 25,0
Total 22.809.703 6.161.815 27,0

Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD/IBGE de 2014.

Na realidade, os trabalhadores urbanos de maior 
rendimento conseguem acumular 35/30 (homens/
mulheres) anos de contribuição e cumprir os crité-
rios das aposentadorias por tempo de contribuição 
(ATCs) na faixa dos 50 anos, enquanto os urbanos 
de menor rendimento, que passam maior tempo 
na informalidade, tendem a se aposentar por idade 
(65/60 anos para homens e mulheres) se conseguem 
ao menos 15 anos de contribuição ou pelo Benefício 
de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assis-
tência Social (BPC/LOAS), aos 65 anos, caso não 
alcancem essa carência mínima. 

Portanto, na prática, há idade mínima para os traba-
lhadores urbanos de menor rendimento e não há para 
aqueles de maior rendimento. Isso gera uma distor-
ção: a idade média de aposentadoria dos trabalhado-
res urbanos é maior para as Unidades da Federação 
(UFs) mais pobres e menor para aquelas mais ricas, 
como pode ser visto pelos Gráficos 1 e 2.2 Para ambos 
os gráficos, os coeficientes de correlação calculados 
foram significativos do ponto de vista estatístico, 
sendo estimadas em -0,447 e -0,395, respectiva-
mente, ou seja, resultando em correlações negativas 
(quanto maior/menor PIB per capita menor/maior 
tende a ser a idade média de aposentadoria por UF).
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Gráfico 1 – Idade Média de Aposentadoria (Idade, ATC e BPC/LOAS) Urbanos x PIB Per capita por UF – Brasil
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Fonte: Elaboração própria dos autores. Idade média no INSS em 2014 e PIB per capita em 2013 tendo como fonte o IBGE. Foram considerados 
apenas benefícios urbanos e, no caso do BPC/LOAS, apenas o voltado para idosos.

Gráfico 2 – Idade Média de Aposentadoria (Idade e ATC) Urbanos x PIB Per capita por UF – Brasil 

Fonte: Elaboração própria dos autores. Idade média no INSS em 2014 e PIB per capita em 2013 tendo como fonte o IBGE. Foram considerados 
apenas benefícios urbanos e, no caso do BPC/LOAS, apenas o voltado para idosos.
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A explicação é que a participação das aposentadorias 
por idade e do BPC/LOAS, as quais possuem idades 
médias de aposentadorias mais elevadas (63 e 66 
anos, respectivamente, tomando-se como referência 
as concessões de benefícios em 2014), no total de con-
cessões de aposentadorias urbanas (idade, BPC/LOAS 

e ATC) é maior nas UFs mais pobres. Há o fenômeno 

inverso para as aposentadorias por tempo de contri-

buição, que possuem idade média de concessão mais 

baixa (54 anos) e estão mais concentradas nas UFs 

mais ricas, como pode ser visto pelos Gráficos 3 e 4.  

Gráfico 3 – Proporção das Concessões de Aposentadorias por Idade e BPC/LOAS no Total de Idade, BPC e ATC x 
PIB Per capita por UF – Brasil 
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Fonte: Elaboração própria dos autores. Concessões do INSS em 2014 e PIB per capita em 2013 tendo como fonte o IBGE. Foram considerados 
apenas benefícios urbanos e, no caso do BPC/LOAS, apenas o voltado para idosos.

Gráfico 4 – Proporção das Concessões de ATCs no Total de Idade, BPC e ATC x PIB Per capita por UF – Brasil 
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Apêndice

Tabela 1 A – Idade Média de Aposentadoria para Trabalhadores Urbanos em Anos no Momento da 
Aposentadoria – Brasil 2014

UF Aposentadoria por 
Idade

Aposentadoria 
por Tempo de 

Contribuição  (ATC)

BPC/LOAS Idade + BPC/LOAS Idade + BPC/LOAS 
+ ATC

Idade + ATC

Alagoas 63,3 55,7 66,1 64,5 62,1 60,3
Amazonas 63,6 56,4 66,2 65,2 63,5 61,0
Bahia 63,4 56,3 66,0 64,7 62,6 60,4
Ceará 63,3 55,9 65,8 64,6 62,6 60,6
Mato Grosso do Sul 63,9 56,0 66,6 65,3 63,5 61,4
Espírito Santo 63,2 56,0 66,4 64,1 61,2 60,1
Goiás 63,8 56,3 66,4 64,8 62,8 61,3
Maranhão 64,0 56,8 67,2 65,9 64,3 61,5
Mato Grosso 64,2 56,4 66,5 65,4 63,8 61,9
Minas Gerais 63,3 55,9 67,2 64,6 61,4 59,9
Pará 63,7 57,2 66,3 65,3 63,9 61,5
Paraíba 63,4 55,9 66,2 64,6 62,6 60,7
Paraná 63,4 54,7 66,6 64,3 60,1 58,7
Pernambuco 63,4 56,2 65,9 64,7 62,6 60,4
Piauí 63,6 56,7 66,4 64,7 62,8 61,3
Rio de Janeiro 63,2 56,2 66,4 64,2 61,5 60,2
Rio Grande do Norte 63,4 55,8 66,0 64,5 62,0 60,3
Rio Grande do Sul 63,0 53,1 66,5 63,8 57,8 56,8
Santa Catarina 62,9 53,0 66,9 63,7 57,2 56,4
São Paulo 63,3 54,6 66,6 64,1 60,0 58,9
Sergipe 63,3 55,8 66,2 64,5 61,6 59,9
Distrito Federal 63,5 56,4 66,2 64,7 62,0 60,3
Acre 64,0 57,1 66,1 65,4 63,9 61,4
Amapá 64,2 58,0 66,0 65,4 64,6 62,3
Rondônia 64,3 56,4 66,2 65,4 64,0 61,9
Roraima 63,9 57,0 66,6 65,7 64,8 62,1
Tocantins 63,9 57,3 66,6 65,2 64,3 62,6
Total 63,3 54,9 66,4 64,4 60,7 59,2

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos microdados das concessões do INSS de 2014. Foram considerados apenas benefícios urbanos e, no 
caso do BPC/LOAS, apenas o voltado para idosos.

As análises, de um modo geral, indicaram que a rela-
ção entre as transferências previdenciárias e a massa 
salarial dos trabalhadores ativos não apenas têm 
nível elevado como, a julgar pelos dados da PNAD, 
cresceram ao longo do tempo, indicando uma carga 
maior dos inativos sobre os ativos. Tal constatação é 
importante para mostrar um objetivo importante da 
reforma da previdência que é evitar um custo muito 
elevado para as gerações futuras para arcar com o 
financiamento da previdência social. 

Também foi mostrado que não há idade mínima exa-
tamente para os trabalhadores de maior rendimento 

por conta da ATC e, por essa razão, as idades médias 
de aposentadoria dos trabalhadores urbanos no INSS 
são maiores nas UFs mais pobres que nas mais ricas. 
Esta é uma distorção que precisa ser corrigida pela 
introdução da idade mínima, em especial, porque as 
UFs mais ricas tendem a ter expectativa de sobrevida 
maior e não há mais aplicação obrigatória do fator 
previdenciário para garantir equilíbrio entre contri-
buições e fluxo esperado de benefícios pelos traba-
lhadores de maior rendimento que se aposentam de 
forma precoce no Brasil. 
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1  A participação de cada componente na 
massa total de rendimentos domiciliares foi 
bastante afetada, no período, pela expansão 
no volume de outras transferências gover-
namentais, como aquelas vinculadas a pro-
gramas sociais (destaque para o Programa 
Bolsa Família).

2  A clientela urbana foi tomada como refe-
rência em razão da concentração, no meio 
urbano, da população total, da população 
ocupada e da massa de segurados do RGPS. 
Quando a clientela rural é considerada na 
análise, as idades médias ficam menores e 
algumas UFs das regiões Norte e Nordeste 
passam a figurar entre aquelas com as meno-
res idades de aposentadoria. Nestes casos, 
contudo, as idades mais baixas estão mais 
relacionadas à precariedade da inserção 

laboral (em atividades agrícolas, nas quais 
a aposentadoria por idade, para homens e 
mulheres, pode ocorrer até 5 anos antes) 
do que à facilidade no atingimento dos 
requisitos de elegibilidade (notadamente, 
da carência contributiva).

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e 
Mestre em Direção e Gestão de Sistemas 

de Seguridade Social pela Universidade de 
Alcalá/Espanha e da Organização Iber-

oamericana de Seguridade Social (OISS). 
O Autor teve passagens pelo Ministério da 

Previdência Social (assessor especial do Min-
istro, Diretor do Departamento do Regime 

Geral de Previdência Social e Coordenador-
Geral de Estudos Previdenciários), Ministério 
do Trabalho e Emprego (assessor especial do 

Ministro e Coordenador-Geral de Emprego e 
Renda), Ministério do Desenvolvimento Social, 
IPEA e OIT. Foi membro do Conselho Nacional 

de Previdência Social (CNPS), do Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Traba-

lhador (CODEFAT) e do Conselho Nacional 
dos Direitos do Idoso (CNDI). Ganhador do 
Prêmio Interamericano de Proteção Social 
(2° lugar) da Conferencia Interamericana 

de Seguridad Social (CISS) em 2015. (E-mail: 
rogerio.costanzi@uol.com.br) 

(**) Bacharel em Ciências Econômicas pela 
Universidade de Brasília (UnB) e Mestre em 

Avaliação de Políticas Públicas pela Universi-
dade Complutense de Madri. A autora atuou 

no Ministério do Trabalho e Emprego e no 
Ministério da Previdência Social.

Tabela 2 A – Participação da Espécie de Benefício no Total de Concessões em % do Total de Idade, ATC e BPC – 
Brasil 2014

UF Aposentadoria por 
Idade

Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição  

(ATC)

BPC/LOAS Idade + BPC/LOAS PIB per capita de 
2013 em R$

Alagoas 40,8 27,3 31,9 72,7 11.277
Amazonas 32,7 18,5 48,8 81,5 21.974
Bahia 35,7 25,3 38,9 74,7 13.578
Ceará 38,3 22,6 39,0 77,4 12.393
Mato Grosso do Sul 40,0 18,9 41,1 81,1 26.715
Espírito Santo 46,7 35,2 18,1 64,8 30.485
Goiás 47,1 23,3 29,6 76,7 23.470
Maranhão 33,3 17,2 49,6 82,8 9.948
Mato Grosso 39,8 17,3 42,9 82,7 28.008
Minas Gerais 43,1 36,7 20,2 63,3 23.646
Pará 33,0 17,1 49,9 82,9 15.176
Paraíba 42,5 23,7 33,8 76,3 11.835
Paraná 38,8 44,3 17,0 55,7 30.265
Pernambuco 35,1 25,6 39,3 74,4 15.282
Piauí 46,5 24,2 29,3 75,8 9.811
Rio de Janeiro 46,1 34,0 20,0 66,0 38.262
Rio Grande do Norte 41,1 29,1 29,8 70,9 15.248
Rio Grande do Sul 33,2 56,3 10,5 43,7 29.657
Santa Catarina 31,9 60,5 7,7 39,5 32.290
São Paulo 42,8 43,8 13,4 56,2 39.122
Sergipe 39,6 33,0 27,4 67,0 16.028
Distrito Federal 38,7 32,3 28,9 67,7 62.859
Acre 27,9 17,6 54,5 82,4 14.734
Amapá 26,0 11,4 62,6 88,6 17.364
Rondônia 35,4 15,3 49,3 84,7 17.991
Roraima 29,6 10,8 59,7 89,2 18.496
Tocantins 46,5 11,4 42,1 88,6 16.086
Total 40,5 38,4 21,1 61,6 26.446

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos microdados das concessões do INSS de 2014. PIB per capita de 2013 tendo como fonte o IBGE. Foram 
considerados apenas benefícios urbanos e, no caso do BPC/LOAS, apenas o voltado para idosos.
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Liberdade, Conectividade e Precariedade: Breves Apontamen-
tos Teóricos Sobre a Uberização da Economia

Julio Lucchesi Moraes  (*)

1  Introdução

O presente artigo dá sequência à série de reflexões 
sobre as principais inflexões na Economia Europeia 
por efeito do avanço da pauta digital. A proposta é 
seguir dentro de um recorte concomitantemente te-
mático e geográfico. Tomando por locus analítico o 
contexto francês, nossas atenções se centrarão desta 
vez na problematização da Uberização da Economia. 

Compreender os efeitos de tal fenômeno envolve ir 
além da análise do impacto das caronas remuneradas 
vinculadas ao aplicativo da multinacional norte-ame-
ricana. De fato, o modelo de negócios de intermediação 
(ou, mais acertadamente, de desintermediação) de ser-
viços proposto pelo Uber abre portas para um amplo 
debate econômico, social e político. Nesse contexto, 
embora a França compartilhe com outras localidades 
do globo atritos e resistências em relação ao cresci-
mento desse gênero de atividade, no país se encon-
tram particularidades adicionais que possibilitam 
uma reflexão mais acurada da temática aqui proposta.

2  Uberização: do Mainstream ao Reformismo

Em janeiro de 2016, sindicatos de taxistas fecharam 
os acessos viários a aeroportos e estações de trem de 
Paris em oposição ao que consideraram concorrência 
desleal de motoristas vinculados ao Uber. No ano ante-
rior, a prefeitura da cidade iniciou a cobrança de uma 
taxa incidente sobre o serviço de compartilhamento 
de imóveis disponibilizado pela plataforma AirBnB. 
Também neste ano, Ted Sarandos, uma das mais altas 
figuras do Netflix, foi protagonista de um debate no 
célebre festival de cinema de Cannes. O executivo foi 

questionado sobre os impactos que a empresa estaria 
causando no ecossistema audiovisual europeu, uma 
vez que o serviço de streaming não estaria sujeito 
à mesma tributação que canais de televisão, contri-
buindo numa proporção reduzida para o subsídio da 
produção local.

 Embora aparentemente desconectados, os três even-
tos podem ser unificados em uma chave analítica 
comum. A “Economia de Plataforma”, a “Segunda Onda 
Digital” ou o “Capitalismo Digital” são alguns dos 
termos mobilizados para descrever o atual momento 
da História Econômica Global. Se essas terminologias 
tentam abarcar num guarda-chuva teórico unificado 
uma vasta gama de fenômenos, um segundo esforço 
analítico envolve a identificação de grupos e empre-
sas “modelo” no atual panorama de mutações socio-
econômicas derivadas do incremento do substrato 
digital. Bruno Teboul, professor da Universidade de 
Paris-Dauphine e membro da Cadeira de Data Science 
da École Polytechnique mobiliza alguns convenientes 
acrônimos, como o grupo dos GAFA (Google, Amazon, 
Facebook e Apple) ou dos NATU (NetFlix, Air BnB, 
Tesla e Uber):

Com o advento da internet, das redes sociais e das tec-
nologias mobile, atores econômicos que eram jovens 
há apenas uma década tornaram-se gigantes globais 
digitais: Google, Amazon, Facebook, Apple, os chamados 
“GAFA”. Seu sucesso é refletido por um valor de mercado 
astronômico, um número estonteante de usuários, uma 
notoriedade universal. A hegemonia de tais grupos, con-
tudo, levanta questões quanto a sua visão de mundo, bem 
como seus objetivos sociais. Podemos usar expressões 
como “Googleização do Mundo”, “Economia dos GAFA” ou 
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“Gafanomics”, tamanha a influência 
e o impacto cultural que tais em-
presas nos impuseram nos últimos 
dez anos. Recentemente, estamos 
lidando com a emergência de um 
novo turbilhão digital, instigado 
por inovações revolucionárias com 
efeitos devastadores sobre a Econo-
mia Tradicional, um fenômeno que 
se tornou conhecido pela expressão 
“Uberização” [da Economia].
[…] Empresas como Uber, AirBnB, 
Lyft ou TaskRabbit são construídas 
sobre plataformas de contato di-
reto entre prestadores de serviços 
(profissionais ou indivíduos) e 
consumidores (os chamados “cir-
cuitos curtos”) a partir de conexões 
imateriais de ponta a ponta (geor-
referenciamento em tempo real, 
meios de pagamento, avaliações, 
classificações etc.) (2016, p.4, tra-
dução própria).

 Mais do que uma camisa de força 
analítica, devemos ver nesse tipo 
de simplificação uma porta de en-
trada para discussões econômicas 
ampliadas. De fato, diante de um 
fenômeno de elevada envergadura, 
a proposição de qualquer termo ou 
conceito generalizador é tentadora, 
porém complexa. O que o presente 
artigo ambiciona, assim, é a pro-
blematização de certos aspectos-
-chave do contexto socioeconômico 
francês, aí enxergando caracterís-
ticas paradigmáticas da “Economia 
Tradicional” esquadrinhada por 
autores com Teboul e suposta-
mente ameaçadas pelo avanço da 
nova voga digital. Sob o termo 
“Uberização”, portanto, estaremos 

nos referindo a uma série de des-
continuidades desestabilizadoras 
cujos impactos podem ser analisa-
dos sob os mais diversos prismas 
analíticos.

Um primeiro ponto nevrálgico 
nas análises da Uberização da 
Economia (francesa, mas também 
mundial) ocorre a partir de uma 
polarização entre grandes conglo-
merados versus pequeno produtor/
prestador de serviço, modelo de 
negócios digital versus analógico 
e, em muitos casos, grupos inter-
nacionais versus atores locais.1 O 
componente digital das GAFA ou 
das NATU gera ganhos de escala – 
no mais das vezes, internacionais 
– inacessíveis a grupos tradicionais 
locais, usualmente limitados aos 
espaços (físicos, simbólicos, insti-
tucionais, regulatórios etc.) de seus 
mercados regionais. Não seria des-
cabido pensar, nesse sentido, que 
dentro dessa primeira conceptuali-
zação a problemática da nova voga 
digital figuraria como um capítulo 
adicional nos manuais de Micro ou 
Macroeconomia. A Uberização e os 
desafios dela resultantes poderiam 
ser encarados com o ferramental 
analítico tradicional.

Em oposição a esta visão continu-
ísta, uma segunda abordagem – a 
qual poderíamos nomear reformis-
ta ou institucional – reconhece 
uma descontinuidade qualitativa 
advinda da Economia Digital. O 
cerne (tanto político quanto teóri-
co) da dinâmica econômica, contu-
do, seguiria inalterado em relação 

ao arcabouço ortodoxo. Certas par-
ticularidades ou variações locais 
exigiriam a proposição de ajustes, 
tanto no plano conceitual quanto 
no desenho de políticas.

Dentro dessa abordagem, a Econo-
mia de Plataforma ou a Economia 
Digital, por exemplo, poderiam 
ser conceptualizadas como ver-
sões aprimoradas da Economia do 
Conhecimento ou da Economia de 
Redes.  Embora distinto em termos 
de escala e volume de negócios, o 
universo digital poderia ser visto 
como uma extensão do universo 
analógico. Justifica-se, sob tal abor-
dagem, uma série de políticas de 
salvaguarda das particularidades 
socioeconômicas francesas2 cujo 
cerne seria a proteção do peque-
no produtor local, supostamente 
prejudicado por uma competição 
desleal.

A regulação da atividade econô-
mica das empresas GAFA ou NATU 
poderia se posicionar, nesse senti-
do, na esteira de debates jurídicos 
e regulatórios já existentes, como o 
da proteção do pequeno comércio 
especializado versus grandes con-
glomerados generalistas ou ainda 
a justificativa de salvaguarda dos 
setores culturais, garantida pela 
célebre cláusula da Exceção Cul-
tural (posteriormente substituída 
pelo conceito de Diversidade Cul-
tural), constantemente defendida 
pela França quando da assinatura 
de tratados e acordos comerciais 
internacionais.
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3  A Classe Média Sai do Paraíso: 
Uberização em Chave Hetero-
doxa

Cedo se percebe que os efeitos da 
Uberização não se restringem ao 
âmbito da produção. É possivel-
mente no segmento da distribuição 
e/ou da mediação entre agentes 
que se concentram os elementos 
mais inovadores desse grupo de 
empresas.3 Embora essa expansão 
no escopo analítico possa parecer 
pequena, ela traz impactos pro-
fundos, uma vez que é justamente 
dentro desse grupo de setores de 
intermediação que se concentram 
algumas das atividades mais cen-
trais da dinâmica econômica glo-
bal.

Ao mobilizar as chamadas ino-
vações de desintermediação, as 
plataformas online possibilitam o 
contato direto entre consumidores 
de um lado e produtores e/ou ofer-
tantes do outro. Corretores, agen-
tes de viagem, vendedores, lojistas 
ou entregadores são algumas das 
profissões em vias de transforma-

ção por ação das novas platafor-
mas, mas a lista se estende larga-
mente: a uberização da economia 
e a crescente instauração da lógica 
on-demand vem atingindo também 
o universo dos serviços domésticos 
e de reparos (com o TaskRabbit 
ou o Handy), os serviços jurídicos 
(Axiom) e médicos (Medicast), so-
luções em TI (Upwork), serviços 
de educação (com as plataformas 
de Ensino à Distância (EAD) e as 
MOOCs, sigla em inglês para os 
cursos online abertos ao grande 
público), sem falar nas imensas 
transformações no universo finan-
ceiro, por meio de novas modalida-
des de levantamento de recursos 
(plataformas de Crowdfunding), 
aconselhamento financeiro e novos 
meios de pagamento.

O advento da Economia de Plata-
forma acarreta, portanto, mudan-
ças não apenas no universo dos 
trabalhos manuais, mas também 
nas ocupações administrativas e 
demandantes de mão de obra qua-
lificada. Dentro dessa premissa, 
o fenômeno da Uberização preci-

sa ser entendido no bojo de uma 
mutação ampliada que as novas 
ferramentas tecnológicas estão 
engendrando no mercado de traba-
lho, aí incluindo ocupações tradi-
cionalmente vinculadas às classes 
médias. Mais do que um fenômeno 
isolado a este ou aquele segmento 
econômico, portanto, lida-se aqui 
com um processo capaz de abalar 
o equilíbrio e a reprodução social 
como um todo.

O Gráfico 1, adaptado de pesquisa 
realizada pelo centro de estudos 
belga Bruegel, indica uma esti-
mativa contundente: na próxima 
década, cerca de metade dos em-
pregos do mundo correm risco 
igual ou superior a 75% de serem 
automatizados. Esse tipo de preo-
cupação já figura com centralidade 
na agenda política, econômica e 
social da França e dos demais paí-
ses europeus. O relatório O Futuro 
dos Empregos, lançado neste ano 
pelo Fórum Econômico Mundial, 
traz uma série de dados detalhados 
sobre esse fenômeno país a país 
(WEF, 2016).
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Gráfico 1 – Volume do Emprego por Ocupação e Probabilidade de Automatização 

Fonte: Adaptado de Bowles (2014).

Sob a luz de tais números, a Ube-
rização da Economia precisa ser 
vista para além de uma simples 
(e inofensiva) inflexão no desenho 
de modelos de negócios: antevê-se 
aqui uma alteração efetivamente 
estrutural. Se for aceita a hipótese 
de que a lógica da Uberização é, de 
fato, tão disruptiva quanto que-
rem crer certas leituras, não seria 
descabido propor que também 
o ferramental teórico e político 
(ortodoxo) é, também ele, inapro-
priado (ou obsoleto) para a plena 
compreensão do fenômeno e de 
suas implicações.

Diante de tal situação, é interes-
sante perceber que também den-
tro das correntes heterodoxas a 
temática da Uberização da Econo-

mia vem ganhando centralidade. 
Novamente, a escolha da França 
como país-modelo para tais análi-
ses parece ser fortuita, haja vista 
a elevada concentração de autores 
e escolas de pensamentos dedi-
cadas à compreensão justamente 
desse tipo de fenômeno. Ballon et 
al. (2016), por exemplo, propõem 
uma interessante linha argumen-
tativa conectando a Uberização da 
Economia à Teoria da Regulação.4

Se a leitura regulacionista discute 
a (in)existência de novos mecanis-
mos estabilizadores da ordem capi-
talista em tempos de digitalização 
ubíqua, outras leituras marxis-
tas chegam a propor a existência 
mesmo de uma nova fase do modo 
de produção. Nesse veio de refle-

xões, podemos enquadrar a proble-
mática da uberização da Economia 
dentro de conceitos como o de 
Hipercapitalismo, Capitalismo al-
gorítmico ou ainda o Capitalismo 
cognitivo. As hipóteses de traba-
lho de autores como Lipovetsky e 
Serroy (2011), Boutang (2007) ou 
Bernard Stiegler5 implicam alte-
rações que implodem as barreiras 
entre as distintas Ciências Huma-
nas. Variáveis do universo econô-
mico como produção, trabalho ou 
consumo ganham em tais leituras 
uma dimensão filosófica, ontoló-
gica. Longe de figurar como uma 
evasão abstrata, evidencia-se aqui 
a urgência de repensar termos e 
conceitos desde suas origens. Vol-
taremos a este tema nos próximos 
artigos da presente série.
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1  Particularmente ilustrativa nesse sentido 
foi uma polêmica declaração de Alexandre 
Bompard, Presidente-Diretor Geral da FNAC 
que solicitava o abrandamento da legislação 
trabalhista francesa, alegando que a concor-
rente Amazon realizava 25% de seus lucros 
no domingo. 

2  Evita-se aqui a mobilização do termo “prote-
cionismo”, entendendo que o conceito pode 
ser limitador e, em muitos casos, até mesmo 
pejorativo.

3  Voltaremos a abordar essa temática em 
artigo futuro da presente série, entendendo 
em que medida a própria conceptualização 
do “setor de serviços” precisa ser repensada 
no âmbito da Economia Digital.

4  “Nosso trabalho se inscreve na passagem 
de um modo de acumulação intensiva para 
um modo de acumulação extensiva, onde 
conceito de crise desempenha um papel 
ambíguo, sendo por vezes crise endógena, 
índice de uma crise subjacente e constante-
mente adiada do modo de regulação, mas 
também como modo de funcionamento ‘nor-
mal’ baseado na transformação radical de 
setores e de territórios. Essas permanentes 
e incessantes convulsões fazem necessária a 

adição, à Teoria da Regulação (TR), de uma 
teoria da transformação […]. A TR sempre se 
interessou nas dinâmicas, concebidas origi-
nalmente como endógenas por natureza e 
como elementos não impactantes na longa 
duração. Contudo, os novos objetos sobre 
os quais nos aproximamos da TR são mais 
dinâmicos, uma vez que se inverte o foco, ini-
ciando a análise antes pelas lógicas disrup-
tivas do que pelas contradições dinâmicas 
de formas institucionais e crises endógenas. 
Aos “–ismos”, Fordismo, Taylorismo, Toyotis-
mo, sucedem-se as “–ações”: hibridização, 
globalização, europeização, regionalização 
e, mais recentemente, a uberização. […] 
[Temos aí] processos disruptivos, difusos 
e poliformes aos setores e aos territórios” 
(BALLON et al., 2016, tradução própria).

5  Ver, sobre o tema, Read (2015). Obviamente, 
podemos destacar autores de outros países 
que também abordam a temática. Além do 
próprio Jason Read, mencionado acima, 
podemos destacar a figura de Trebor Scholz, 
dentre tantos outros.
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Os Impactos do Saneamento Sobre Saúde e Educação: Uma 
Análise Espacial

Juliana Scriptore (*)

1 Introdução

A importância do saneamento bási-
co e da sua associação com a saúde 
remonta aos tempos mais antigos. 
Da civilização greco-romana aos 
dias atuais, a vida em comunidade 
pode ocasionar condições propí-
cias à disseminação de doenças.

As precárias condições de acesso 
aos serviços de saneamento bá-
sico propiciam a transmissão de 
bactérias, vírus e parasitas, que 
estão presentes nas fezes, urina 
ou vômito do doente ou portador, 
causadores de diversas doenças 
infectocontagiosas. A grande im-
portância em diminuir as taxas de 
incidência de tais doenças levou a 
Fundação Nacional da Saúde (FU-
NASA, 2004) a classificá-las em 
cinco grupos, de acordo com a pro-
posta de classificação das doenças 
de Cairncross e Feachem (1990; 
1993) e Mara e Feachem (1999). 
O conjunto de doenças de todos 
esses grupos, denominado Doen-
ças Relacionadas ao Saneamento 
Ambiental Inadequado (DRSAI), 
está associado ao abastecimento 
de água deficiente, ao esgotamento 
sanitário inadequado, à contami-
nação por resíduos sólidos e/ou às 
condições precárias de moradia. 

Em geral, os estudos sobre esse 
setor investigam o impacto do 
acesso aos serviços de saneamento 
básico sobre as taxas de mortali-
dade infantil em diversos países 
(CUTLER; MILLER, 2005; WATSON, 
2006; GERUSO; SPEARS, 2015). 
As crianças são as mais atingidas 
por causa da fragilidade dos seus 
organismos e, geralmente, vêm a 
óbito pelos efeitos devastadores 
provocados pela principal doença 
que as aflige, a diarreia.

No entanto, os impactos das con-
dições inadequadas de saneamen-
to básico vão além da destruição 
de capital humano, pois podem 
incidir no perfil de morbidade de 
uma região no longo prazo (BLE-
AKLEY, 2007; DUFLO et al., 2015; 
FEWTRELL; KAUFMANN, 2005). O 
objetivo desse estudo é demonstrar 
que, quando a incidência das DRSAI 
não leva a população a óbito, os 
sintomas de tais doenças propor-
cionam aos indivíduos um estado 
de saúde insuficiente para alcançar 
bons resultados escolares. Ou seja, 
há impactos sobre a acumulação de 
capital humano dos sobreviventes 
com graves consequências para a 
aquisição de anos de escolaridade 
e, dessa forma, comprometimento 

de produtividade e de ganhos sala-
riais no futuro.

Na próxima seção serão apresen-
tados os estudos que tratam dos 
efeitos diretos da associação entre 
saneamento e mortalidade e, em 
seguida, os estudos que tratam da 
relação entre o acesso aos serviços 
de saneamento básico e as DRSAI 
que não levam o indivíduo a óbito, 
mas que podem gerar um estado 
de saúde debilitado e, consequen-
temente, preocupantes impactos 
educacionais no longo prazo.

2 Saneamento Básico, Mortali-
dade, Morbidade e Impactos 
Educacionais 

No que se refere aos impactos do 
saneamento em relação às taxas 
de mortalidade − em especial a 
infantil − nos Estados Unidos, Fair, 
Geyer e Okun (1966) mostraram a 
similaridade e tendência histórica 
entre duas curvas no período de 
1885 a 1940: a curva que se referia 
ao decréscimo da mortalidade por 
febre tifoide e a que tratava da di-
minuição da parcela populacional 
sem acesso ao abastecimento de 
água. Ainda no contexto norte-
-americano, Cutler e Miller (2005) 
evidenciaram que a introdução da 
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tecnologia de água limpa, iniciada 
por volta de 1900, reduziu a taxa 
de mortalidade infantil por volta 
de 46%. Watson (2006), ao estudar 
os efeitos de programas sanitários 
na década de 1960, mostrou que o 
aumento de 10 pontos percentuais 
nos serviços de saneamento de 
residências de reservas indígenas 
americanas levou a uma redução 
da taxa de mortalidade infantil de 
2,5%. Além disso, a autora encon-
trou que intervenções de sanea-
mento explicaram quase 40% da 
convergência das taxas de mor-
talidade infantil em tais reservas 
desde 1970.

Quando se consideram os países 
em desenvolvimento, dos nove 
milhões de crianças que morrem 
no mundo todos os anos antes do 
seu quinto aniversário, a maioria 
é formada por crianças pobres do 
sul da Ásia e da África Subsaariana 
e, por volta de uma em cada cinco 
morre de diarreia (BANERJEE e 
DUFLO, 2011). Na Argentina, Galia-
ni, Gertler e Schargrodsky (2005) 
apresentaram evidências empíri-
cas de que a privatização do setor 
de saneamento básico, ao aumen-
tar o acesso da população aos ser-
viços e melhorar a qualidade dos 
mesmos, reduziu a taxa de morta-
lidade infantil por todas as causas 
de doenças em torno de 5% a 7%. 
Nas áreas mais pobres do país esse 
valor atingiu 26%.

Geruso e Spears (2015) encontra-
ram evidências do impacto causal 
da prática de defecação a céu aber-

to na Índia sobre a mortalidade 
infantil. Os autores utilizaram a 
variação que surge da composi-
ção religiosa dos vizinhos como 
instrumento para identificar esse 
efeito. Segundo eles, reduzir em 
média essa prática em 10 pontos 
percentuais reduziria a taxa de 
mortalidade infantil média por 
volta de 4%.

Para a realidade brasileira, ao es-
timarem um modelo de dados em 
painel estático e outro dinâmico 
(para os anos de 1970 a 2000), 
Alves e Belluzzo (2004) constata-
ram que a mortalidade infantil no 
Brasil diminuiu nesse período, mas 
que essa taxa continua alta quando 
comparada a outros países. Barufi, 
Haddad e Paez (2012) mostraram 
que a infraestrutura de saúde per-
deu importância na explicação do 
padrão de mortalidade infantil ao 
longo do período de 1980 a 2000. 
Os autores, ao utilizarem o modelo 
de determinantes proximais, veri-
ficaram a influência dos vizinhos 
na análise e destacaram que as 
variáveis socioeconômicas, em es-
pecial o maior acesso aos serviços 
de saneamento básico, foram va-
riáveis relevantes e significativas 
para explicar a redução da morta-
lidade infantil nesse período. Men-
donça e Motta (2007), por meio do 
uso da metodologia de dados em 
painel com efeito fixo para o perí-
odo 1981-2001, demonstraram que 
a redução da mortalidade infantil 
associada às doenças de veiculação 
hídrica foi alcançada com a melho-

ria na cobertura dos serviços de 
saneamento. 

Sousa e Leite Filho (2008), que 
analisaram o impacto do sanea-
mento sobre a mortalidade infantil 
na região Nordeste, concluíram, 
por meio de metodologia de dados 
em painel com informações em 
nível municipal, que a mortalidade 
de menores de um ano de idade 
nesta região foi reduzida em 31,8% 
no período de 1991 a 2000 para os 
Estados que apresentaram maiores 
ganhos no acesso à água tratada.

De acordo com Gamper-Rabin-
dran et al. (2010), intervenções de 
abastecimento de água encanada 
em áreas localizadas nos quantis 
superiores da distribuição con-
dicional da taxa de mortalidade 
infantil, quando acompanhadas de 
outros insumos básicos de saúde 
pública, podem alcançar maiores 
reduções na taxa de mortalidade 
infantil. Rocha e Soares (2012), 
sob outro ponto de vista, também 
demonstraram o efeito do sanea-
mento sobre a taxa de mortalidade 
infantil. Os autores verificaram que 
o aumento da cobertura de sanea-
mento básico reduz a resposta da 
mortalidade infantil às flutuações 
de chuvas na região do semiárido 
nordestino brasileiro.

Os estudos apontam, portanto, que 
o acesso aos serviços de saneamen-
to básico tem efeito sobre a queda 
da taxa de mortalidade infantil no 
Brasil e em outros países. 
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No tocante aos impactos de sanea-
mento básico sobre os indicadores 
de morbidez, Fewtrell e Kaufman 
(2005) realizaram uma coletânea 
de 47 estudos científicos que ti-
veram como variável explicada a 
incidência de doenças diarreicas e 
cujas intervenções foram relativas 
às ações de saneamento básico. 
Concluíram que abastecimento de 
água, coleta de esgoto e práticas 
higiênicas e também a combinação 
destas ações foram efetivas na re-
dução de tais doenças. Em relação 
às intervenções associadas à qua-
lidade da água, estas se mostra-
ram ainda mais eficientes. Porém, 
estudo de Esrey (1991) destaca 
superioridade da intervenção de 
esgotamento sanitário comparati-
vamente à oferta de água na queda 
de incidência de diversas doenças 
relacionadas a saneamento.

Duflo et al (2015) estimaram o im-
pacto de um programa integrado 
de oferta dos serviços de água en-
canada e fossas higiênicas na área 
rural da Índia. A complementari-
dade de tais serviços, juntamente 
com as externalidades que geram, 
mostrou-se efetiva para a redução 
de doenças transmitidas pela água. 
Os resultados encontrados pelos 
autores indicaram redução em 
torno de 30% a 50% dos episódios 
de diarreia aguda e, ainda que em 
menor magnitude e precisão, tam-
bém houve diminuição da incidên-
cia de malária e febre.

Banerjee e Duf lo (2011) ressal-
tam a gravidade da incidência de 

tais doenças, uma vez que têm o 
potencial de se tornar fonte de 
uma variedade de armadilhas. 
Entre elas, destacam que crianças 
que frequentemente estão doen-
tes podem ser incapazes de ter 
bons resultados escolares. Segun-
do Prado et al. (2001), as infecções 
parasitárias estão entre as mais 
disseminadas desordens que afe-
tam crianças em idade escolar que 
vivem em áreas pobres de grandes 
centros urbanos. Os efeitos patoló-
gicos diretos destes parasitas são 
diarreia crônica, má absorção dos 
alimentos e anemia ferropriva, que 
é decorrente da privação e defici-
ência de ferro dentro do organismo 
(KUNZ et al., 2008). A consequên-
cia dessas desordens é a tendência 
a comprometer o comportamento 
e a função cognitiva das crianças, 
principalmente quanto à capaci-
dade de atenção e concentração, 
que afetam o rendimento escolar e 
dificultam o aprendizado (ARAÚJO; 
SANTOS, 2009; KUNZ et al., 2008).

De acordo com o Relatório de De-
senvolvimento Humano (2006), in-
fecções parasitárias transmitidas 
pela água ou pelas más condições 
de saneamento provocam 443 mi-
lhões de faltas escolares por ano 
no mundo. 

Bleakley (2007) encontrou que 
crianças infectadas com o parasi-
ta da ancilostomose (“amarelão”) 
no sul dos Estados Unidos, que se 
desenvolveram em condições sa-
nitárias inadequadas, tinham uma 
probabilidade 20 por cento menor 

de matricular-se na escola. Além 
disso, os efeitos de longo prazo 
mostraram que a população infec-
tada durante a infância teve uma 
redução de 40% em seus salários 
após se tornarem adultos. Bleakley 
(2010) encontrou evidências, em 
vários países da América Latina, de 
que uma criança que cresce livre 
da malária ganha 50% mais por 
ano durante toda a sua vida adulta, 
em comparação com uma criança 
que tenha contraído a doença.

Miguel e Kremer (2004) encontra-
ram um efeito positivo da medica-
ção contra helmintos (“vermes”) 
intestinais sobre a frequência es-
colar de crianças quenianas. Os 
autores ressaltam a importância 
da adequada provisão de bens pú-
blicos de saneamento, uma vez que 
a transmissão de tais agentes pato-
gênicos ocorreu pela matéria fecal 
não tratada ou não disposta cor-
retamente pelos mesmos. Ou seja, 
oferecer tais serviços é uma forma 
de impactar positivamente o de-
sempenho das crianças na escola.

Para o caso brasileiro, Kassouf 
(1994) destacou o papel da infraes-
trutura residencial sobre a saúde 
das crianças em idade escolar. A 
água encanada foi importante para 
a melhoria da saúde das crianças 
na região Nordeste e no setor urba-
no. Na região Sul e no setor rural, o 
sistema de esgoto afetou positiva-
mente a saúde das crianças. , Bar-
cellos e Hacon (2007) revisaram a 
literatura publicada entre 1995 e 
2004 acerca da relação entre sane-
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amento e saúde. Encontraram que 
em 15 estudos foi observada uma 
associação positiva entre a variável 
de acesso a saneamento e a melho-
ra da variável de saúde investigada.

Barreto et al. (2010) investigaram 
por meio de um modelo hierár-
quico os efeitos epidemiológicos 
da intervenção de um programa 
de saneamento em Salvador no 
ano de 1997. Apontaram queda de 
21% na prevalência de diarreia 
nas crianças com menos de 3 anos 
de idade entre o período pré e pós 
introdução do programa. O estudo 
ainda ressaltou que essa queda 
ocorreu via aumento da cobertura 
na vizinhança, já que o programa 
conseguiu diminuir a poluição fecal 
dos vizinhos como um todo.

Os dois estudos a seguir tiveram 
como foco o Estado da Bahia. Além 
disso, trataram de duas variáveis 
de saneamento pouco estudadas 
− manejo de resíduos sólidos e de 
águas pluviais − em termos de im-
pactos que ambas exercem sobre 
os indicadores de saúde. Moraes et 
al. (2003), a partir de três regiões 
preestabelecidas, mediu os impac-
tos do saneamento ambiental sobre 
doenças diarreicas. A incidência 
de diarreia nas crianças em vizi-
nhança que contavam com apenas 
os serviços de drenagem de águas 
pluviais foi de dois terços em com-
paração às regiões que não tinham 
esse serviço. A incidência daquelas 
que tinham drenagem e esgota-
mento sanitário foi menos que um 
terço também em comparação a 

regiões que não tinham nenhum 
desses dois serviços. Rego, Mora-
es e Dourado (2005) mostraram 
que crianças expostas ao lixo no 
ambiente em que vivem tiveram 
probabilidade 3,98 vezes maior de 
ter diarreia, quando comparadas a 
crianças que não são expostas.    

De forma geral, os estudos apon-
tam o efeito positivo de ações de 
saneamento sobre a queda da in-
cidência de DRSAI, com destaque 
para a diarreia. Além disso, tais 
estudos ressaltam que o motivo da 
doença compromete o rendimento 
escolar das crianças no futuro. Ou 
seja, as características domiciliares 
associadas a saneamento, ao tornar 
debilitado o estado de saúde dos in-
divíduos, são importantes para ex-
plicar os indicadores educacionais. 

(continua...)
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A Descentralização dos Postos de Emprego como Mecanismo 
de Política Pública: Uma Breve Discussão

Rodger Barros Antunes Campos (*)

A alteração da paisagem intraurba-
na está condicionada aos movimen-
tos do processo econômico da cida-
de. A descentralização dos postos 
de trabalho no espaço urbano é um 
dos fatores que gera tal processo, 
impactando os salários médios, os 
preços dos imóveis, a demanda por 
transporte, o tempo de desloca-
mento do trabalhador etc. (HAR-
TWICK; HARTWICK, 1974; FUJITA; 
OGAWA, 1982; ANAS; KIM, 1990; 
HELSLEY; SULLIVAN, 1991). 

Muitos economistas urbanos, tanto 
os pioneiros da escola alemã (THÜ-
NEN, 1966[1826]; CHRISTALLER, 
1966) quanto os pioneiros da Nova 
Economia Urbana (ALONSO, 1964;  
MUTH, 1969; MILLS, 1967, 1972), 
assumiram que a concentração da 
atividade econômica está localiza-
da em um único centro de negócios 
(Center Business District, CBD), 
desfrutando assim do ganho de 
aglomeração. No entanto, a evidên-
cia empírica nas grandes cidades e 
os modelos teóricos das gerações 
seguintes passaram a considerar 
o padrão policêntrico e a estudar 
seus efeitos sobre questões de eco-
nomia urbana. 

Na literatura brasileira, o foco da 
descentralização dos postos de tra-

balho avaliou o processo na escala 
regional (AZZONI, 1985; DINIZ, 
1993; LEMOS; DINIZ; GUERR A, 
2003). Todavia, poucos trabalhos, 
na literatura econômica nacional 
têm se voltado à questão da subur-
banização do emprego no espaço 
intraurbano, tais como o surgimen-
to e identificação de subcentros 
e impactos desse espraiamento 
sobre questões de Economia Ur-
bana.  

Segundo Glaeser e Kanh (2001), o 
processo de descentralização do 
emprego na escala urbana decorre 
do processo de suburbanização, 
isto é, o crescimento econômico se 
espraiando do centro das cidades 
para as periferias em busca de 
benefícios decorrentes da redução 
do custo de transporte, do salário 
e do preço da terra (McMILLEN; 
SMITH, 2003). McMillen (2001b) 
aponta que o próprio crescimento 
das cidades abre espaço para o 
surgimento de grandes concen-
trações de emprego fora do CBD. 
O padrão espacial de distribuição 
em regiões específicas (residên-
cias e comércios) estaria, mais 
recentemente, sofrendo alterações, 
passando a apresentar caracterís-
ticas de uso misto do solo. Garre-
au (1991), comentando sobre as 

alterações no padrão espacial das 
cidades americanas, nota que os 
subúrbios não são apenas pontos 
de localização de residências, mas 
contam com mais escritórios, mais 
áreas comerciais e mais empregos 
– em algumas cidades superando o 
centro histórico (CBD). Esses novos 
centros têm efeito significativo na 
estrutura espacial da cidade. A lite-
ratura de Economia Urbana se refe-
re a esses novos postos de aglome-
ração de emprego como subcentros 
de emprego (SBD – Small Business 
District). 

Em uma cidade monocêntrica, o 
gradiente de preço da terra decli-
na monotonicamente a partir do 
centro para as franjas, refletindo o 
conflito entre custo de locomoção 
e demanda por espaço para mora-
dia. Em um modelo policêntrico, ao 
contrário, as subcentralidades al-
teram esse padrão de distribuição, 
introduzindo outras forças para a 
determinação do preço da terra.

No que tange ao município de São 
Paulo, a partir da década de 1960, 
o setor de serviços inicia seu êxodo 
do centro antigo da cidade (centro 
histórico) em direção às Zonas 
Leste e Sul da cidade, começando 
pelo distrito de Jardim Paulista, 
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seguindo para o bairro de Cerquei-
ra César e Itaim Bibi (destaque 
para a Avenida Faria Lima, nos 
anos 1970). O processo seguiu em 
direção do bairro da Vila Olímpia 
(corredor da Avenida Luís Carlos 
Berrini) e, mais recentemente, a 
atividade tem se espraiado em 
direção ao extremo sul da cidade, 
região de Santo Amaro, e se dire-
cionado para a zona oeste (distri-
to da Vila Leopoldina) (MEYER; 
GROSTEIN; BIDERMAN, 2004). 

Especificamente no caso de São 
Paulo, o espraiamento dos postos 
de emprego e sua aglomeração em 
outras regiões da cidade implicam 
concorrência entre famílias e fir-
mas pelo uso da terra (CAMPOS, 
2014). Dessa tensão pelo uso do 
solo, os preços do aluguel da terra 
tendem a se elevar e dão início a um 
processo de descentralização de fa-
mílias de baixa renda dessas novas 
regiões centrais. Derivada dessa 
questão está atrelada a necessi-
dade de ampliação da oferta de 
transporte público nas regiões pe-
riféricas, visando atender a deman-
da que, em parte, é decorrente da 
expansão do tecido urbano (devido 
à ampliação dos preços do aluguel 
da terra). Assim, o histórico padrão 
de transporte viário-concêntrico 
tenderia a se descaracterizar dado 
o espraiamento da concentração 
dos postos de trabalho. Todavia, a 
questão do deslocamento pendular 
casa-trabalho não parece clara, 
pois não há garantia de que a dis-
tância será reduzida em função do 
deslocamento dos SBD (trabalha-

dores com postos de trabalho pró-
ximos a sua residência) ou de que 
haverá cross-commuting (trabalha-
dores com emprego distante da sua 
residência, mesmo havendo SBD 
mais próximo de sua casa).  Estas 
questões ainda não respondidas 
pela literatura nacional sublinham 
a necessidade de determinação das 
subcentralidades no município.  

Embora a discussão tenha aponta-
do para o município de São Paulo, o 
fato de o Brasil concentrar 84% da 
população nas cidades e mais de 43 
milhões de habitantes em apenas 
17 municípios, cuja participação 
no PIB nacional é de 34,7% (IBGE, 
2013), torna a questão de subcen-
tralidades (concentração dispersa 
de postos de trabalho) relevante 
na escala nacional pois correla-
ciona questões relevantes para o 
desenvolvimento microeconômico. 
Portanto, olhar para o padrão de 
aglomeração dos postos de tra-
balho permite discutir questões 
importantes que impactam a es-
trutura de custo da firma (conges-
tionamento, acesso à mão de obra, 
preço do solo etc.) e produtividade 
e bem-estar dos trabalhadores 
(segregação espacial, deslocamen-
to pendular, salários, oferta de 
mão de obra etc.). Ademais, os SBD 
podem atuar como instrumento 
de política pública por parte das 
prefeituras. Essas políticas podem 
atuar fomentando novas áreas cen-
trais (SBD) visando ativar canais 
que reduzam congestionamentos, 
reequilibrando espacialmente os 
preços da terra (tanto para famí-

lias como para firmas), bem como 
reajustando o padrão de oferta de 
transporte público, dos impostos 
territoriais e prediais etc.
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Indicadores Sobre a Importância da Indústria na Economia: Uma 
Contribuição da Análise Insumo-Produto

Jaqueline Coelho Visentin (*)

1  Introdução e Discussão

No que diz respeito à discussão 
sobre a desindustrialização no 
Brasil, uma das primeiras ques-
tões que emerge se refere ao modo 
como a importância da indústria 
na economia nacional tem sido 
mensurada. Porém, antes de se 
tratar desse ponto específico é 
preciso resgatar o cenário no qual 
a questão se insere. Afinal, quais 
os problemas associados à espe-
cialização de um país em direção à 
produção de bens primários? 

Em geral, uma economia que se 
especializa em bens primários – 
os quais apresentam elasticidade 
renda da demanda menor do que 
um – pode sofrer uma deterioração 
dos seus termos de troca ao longo 
do tempo de modo a caminhar, por-
tanto, em direção a uma trajetória 
de crescimento de longo prazo 
aquém daquela de um país especia-
lizado em bens manufaturados – os 
quais, em geral, apresentam elasti-
cidade renda da demanda maior do 
que um. (ROS, 2013)

Nesse contexto, destaca-se a teoria 
da Doença Holandesa. De acordo 
com Corden (1984), a primeira re-
ferência ao termo é encontrada no 

artigo intitulado “Dutch Disease” 
publicado no The Economist em 
1977, segundo o qual a primeira 
descoberta de grandes quantida-
des de gás natural na Holanda em 
1959 deu origem a uma apreciação 
da taxa de câmbio real de modo a 
reduzir a rentabilidade do setor 
manufatureiro e, consequentemen-
te, a acumulação de capital no país. 

De outro modo, um fator exógeno 
como um boom de recursos na-
turais – seja a descoberta de uma 
nova jazida de petróleo ou, sim-
plesmente, o aumento nos preços 
dos produtos primários – pode di-
namizar o setor de bens primários 
de modo a aumentar sua demanda 
por mão de obra. Por sua vez, essa 
maior demanda por trabalhadores 
pressionará os salários para cima 
de modo a incentivar a migração 
dos mesmos do setor manufaturei-
ro em direção ao setor primário, 
até que o equilíbrio no mercado de 
trabalho seja restabelecido. 

Além disso, com o aumento da 
renda proveniente dos recursos 
primários, haverá crescimento da 
demanda por bens não comerciali-
záveis (non-tradables) aumentando, 
portanto, seu preço relativo – pro-
cesso que Corden (1984) denomi-

nou spending effect – traduzindo-se 
em uma apreciação do câmbio real, 
conforme o mecanismo descrito a 
seguir.

ε = E * Pt /Pnt                                                                                                     (1)

Onde: 

ε: taxa de câmbio real;

E: taxa de câmbio nominal;

Pt: preço dos bens comercializáveis 
(tradables);

Pnt: preço dos bens não comercia-
lizáveis.

Assim, com a apreciação real do 
câmbio o setor manufatureiro so-
frerá uma perda de competitividade 
de modo a desestimular sua produ-
ção e, portanto, a sua acumulação 
de capital. Em consequência, a refe-
rida economia estará a caminho de 
um equilíbrio de longo prazo com 
menor participação do setor manu-
fatureiro, enquanto o setor de bens 
primários ocupará uma posição de 
destaque – processo que  Corden 
(1984) denominou desindustriali-
zação indireta.    
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De acordo com a abordagem ana-
lítica empregada por Ros (2013), 
a desindustrialização direta, por 
sua vez, se daria por mecanismo 
análogo. Isto é, diante de um boom 
nos recursos naturais o capital 
empregado no setor manufatureiro 
migrará para o setor primário, ca-
racterizando, portanto, um proces-
so de desindustrialização direta, 
visto que independe da apreciação 
da taxa de câmbio real.

Assim, a teoria da Doença Holan-
desa sugere que países que se es-
pecializam em bens intensivos em 
recursos naturais ficarão expostos 
a efeitos perversos, tais como: (i) 
desencadeamento de um processo 
de desindustrialização; e/ou (ii) 
trajetória de crescimento de longo 
prazo aquém daqueles países que 
se especializaram em bens manu-
faturados. 

Em contrapartida, destaca-se a 
chamada Staple Thesis. De acordo 
com essa abordagem, uma abun-
dância de recursos naturais e/ou 
um rápido crescimento das expor-
tações primárias não necessaria-
mente produzem efeitos adversos 
sobre a expansão da indústria. 
(ROS, 2013). 

Desse modo, uma pequena eco-
nomia aberta com dois setores, a 
saber: (i) agricultura, operando 
sob retornos constantes de escada; 
e (ii) manufatura, operando sob 
retornos crescentes de escala, pode 
atingir um estado estacionário 
onde o estoque de capital e o salá-

rio real sejam maiores em compa-
ração com o seu nível inicial, após 
um boom de recursos naturais.

Assim, diante das diferentes abor-
dagens teóricas, a questão que se 
coloca é: afinal, a economia brasi-
leira se enquadra em alguma das 
visões mencionadas? Para respon-
der à referida questão é preciso, 
em primeiro lugar, estudar sobre 
a participação da indústria na eco-
nomia nacional para, se verificada 
a redução do seu papel frente à 
economia, investigar a causa dessa 
consequência.

Neste sentido, a literatura indica 
que a partir de meados dos anos 80 
a indústria de transformação bra-
sileira iniciou um processo de re-
dução da participação no Produto 
Interno Bruto (PIB), que perdurou 
até 1998, com intervalo entre 1999 
e 2004, o qual não foi suficiente 
para repetir o crescimento robus-
to verificado entre 1930 e 1980. 
(MORCEIRO, 2012). 

De acordo com Morceiro (2012), 
existem inúmeras abordagens em 
relação à desindustrialização, tais 
como: (i) participação do emprego 
e do valor adicionado manufaturei-
ro na economia; (ii) composição do 
emprego e do valor adicionado; (iii) 
estrutura do comércio internacio-
nal; (iv) evolução dos coeficientes 
de importação e exportação; (v) 
evolução da agregação de valor; 
entre outras, as quais podem pro-
duzir resultados contrastantes 
para um mesmo país, fazendo da 

análise baseada em apenas um 
indicador uma evidência bastante 
frágil acerca desse processo. 

Segundo o autor, os referidos in-
dicadores se concentram em três 
áreas, a saber: (i) produção; (ii) 
emprego e (iii) comércio inter-
nacional. No entanto, no Brasil o 
debate sobre a desindustrialização 
é centrado na questão da produção 
ou valor adicionado, a qual utiliza 
as duas definições a seguir: (i) par-
ticipação do valor adicionado ma-
nufatureiro no PIB; e (ii) participa-
ção do valor agregado interno no 
PIB, ou razão valor da transforma-
ção industrial pelo valor bruto da 
produção industrial (VTI/VBPI). 

Utilizando tais medidas, verificou-
-se que houve uma forte contração 
do PIB manufatureiro em relação 
ao PIB da economia brasileira entre 
1985 e 1998, de 9% a 20% medido 
a preços correntes, e aumento do 
conteúdo importado em decor-
rência da alteração do modelo de 
desenvolvimento econômico pro-
movido nos anos 90.   

Sobre tais indicadores, Torres e 
Silva (2012) chamam a atenção 
para alguns pontos críticos. De 
acordo com os autores, a participa-
ção da indústria de transformação 
no PIB apresenta bruscas oscila-
ções devido às mudanças meto-
dológicas sofridas pelas séries de 
dados e mudanças organizacionais 
ocorridas no interior da própria in-
dústria. Adicionalmente, a relação 
VTI/VBPI mostra-se muito sensível 
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às variações cambiais, além de não 
captar as diferenças intersetoriais. 
Diante deste cenário, os autores su-
gerem que uma boa fonte de infor-
mações para o estudo do tema aqui 
explorado pode ser obtida através 
da análise insumo-produto.

Diante disso, o presente ensaio 
propõe uma aplicação utilizando 
a metodologia de insumo-produto. 
Sugere-se aqui um indicador com-
plementar, baseado na evolução da 
demanda final, para compreensão 
da evolução do papel da indús-
tria no PIB nacional. Desse modo, 
espera-se poder contribuir para a 
discussão sobre se há, ou não, um 
processo de desindustrialização 
em marcha no País.

2  Metodologia e Resultados

Análise insumo-produto é o nome 
dado pela abordagem analítica de-
senvolvida por Wassily Leontief no 
final da década de 1930 pela qual 
recebeu o prêmio Nobel de Eco-
nomia em 1973, tornando-se um 
instrumento de análise amplamen-
te difundido a partir da década de 
1950. Sua versão mais tradicional 
permite analisar a interdependên-
cia entre as indústrias de uma dada 
economia, mediante um sistema de 
equações lineares que descreve a 
distribuição de produtos de cada 
indústria. (MILLER; BLAIR, 2009). 

No que se refere ao estudo sobre 
uma possível desindustrialização 

no Brasil, o referido instrumento 
oferece diferentes possibilidades 
que podem auxiliar uma avaliação 
mais robusta. Entre elas, desta-
cam-se as seguintes: (i) verificar 
a composição das importações 
brasileiras, as quais podem ser dis-
tinguidas entre consumo interme-
diário, consumo das famílias, for-
mação bruta de capital fixo, entre 
outros; (ii) calcular o coeficiente 
de importação de insumos comer-
cializáveis e totais de acordo com 
grupos tecnológicos; (iii) calcular 
o coeficiente de importação de 
insumos comercializáveis e totais 
de acordo com a divisão da Clas-
sificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE); (iv) calcular, 
conforme sugerido por Morceiro 
(2012), o Coeficiente de Importa-
ção da Demanda Final (CIDF), o 
qual se refere à participação dos 
bens acabados importados no total 
de bens acabados demandados no 
Brasil; (v) calcular o coeficiente 
de importação da demanda final, o 
qual pode ser distinguido do modo 
mais conveniente para o estudo em 
questão; (vi) verificar qual o conte-
údo estrangeiro na demanda final; 
entre outros. 

Conforme verificado, os indicado-
res mais utilizados para o estudo 
sobre a importância da indústria 
na economia brasileira são, predo-
minantemente, voltados à questão 
da produção. Neste sentido, o pre-
sente ensaio propõe uma medida 
baseada na análise da evolução da 
demanda final. Será que o estu-

do sobre a demanda pelos bens e 
serviços industriais também pode 
contribuir para uma melhor avalia-
ção sobre a evolução da importân-
cia da indústria na economia, visto 
que um consenso ainda não se faz 
predominante no debate apresen-
tado? 

Com base em uma série de matrizes 
insumo-produto que compreende o 
período entre 1995 e 2009, as quais 
estão disponíveis na homepage do 
Núcleo de Economia Regional e 
Urbana (NEREUS) da Universidade 
de São Paulo (USP), foi calculado 
quanto a demanda final por bens 
da indústria de transformação 
gerou de valor adicionado na eco-
nomia nacional em cada ano do 
período de análise. 

Esse procedimento, por sua vez, se-
guiu os seguintes passos: (i) calcu-
lar os coeficientes técnicos diretos 
de valor adicionado de cada um dos 
42 setores da economia contempla-
dos nas matrizes para os quinze 
anos analisados; (ii) considerar, 
para cada ano de análise, apenas 
a demanda final por produtos da 
indústria de transformação; e (iii) 
estimar o valor adicionado gerado 
pela demanda final por bens da 
indústria de transformação, con-
forme descritos a seguir.

VAgm = Cva
j*(I-A)-1*ym (2)

Onde: 
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VAgm: valor adicionado gerado pela demanda final por 
bens da indústria de transformação;

Cva
j: coeficiente técnico direto, diagonalizado, do valor 
adicionado para cada setor j;

I: matriz identidade;

A: matriz de coeficientes técnicos diretos;

(I-A)-1: matriz inversa de Leontief;

ym: demanda final por bens da indústria de transfor-
mação.

Os resultados obtidos mostraram que ao longo dos 
quinze anos analisados o valor adicionado pela deman-
da final por produtos da indústria de transformação 
apresentou pequena queda, passando de 24,79% para 
23,43% do valor adicionado total gerado na economia. 
O período, porém, foi caracterizado por três ciclos: (i) 
no primeiro, entre 1995 e 1999, o indicador apresen-
tou redução, passando de 24,79% para 21,97%; (ii) no 
segundo ciclo, entre 2000 e 2005, houve crescimento 
do indicador, passando de 23,79% para 26,97%, com 
exceção do ano de 2002; e (iii) no terceiro, entre 2006 
e 2009, houve novamente queda no indicador, passan-
do de 25,89% para 23,43%, com exceção do ano de 
2008, conforme apresentado a seguir.

Gráfico 1 - Participação do Valor Adicionado pela Demanda Final por Produtos da Indústria de  
Transformação no Total do Valor Adicionado da Economia

Fonte: dados da pesquisa.

Apesar das três importantes oscilações no que se re-
fere à tendência do indicador sugerido, os referidos 
resultados demonstraram certa estabilidade na par-
ticipação do valor adicionado pela demanda final por 
bens da indústria de transformação no valor adicio-
nado total da economia. Isto é, pode-se verificar que, 
no que se refere à estrutura agregada do dispêndio da 

demanda final, não houve oscilações significativas no 
período analisado. 

Desse modo, os resultados apontam para a manuten-
ção de um certo padrão no indicador, sugerindo que a 
questão sobre a redução da importância da indústria 
de transformação na economia pode ser menos dra-
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Gráfico 2 - Proporção do Consumo das Famílias de Bens Produzidos pelos  
Três Grandes Setores da Economia em 2004

Fonte: dados da pesquisa.

mática, pelo menos quando analisada pela ótica da 
demanda.

Desse modo, merecem atenção outras explicações 
sobre a suposta queda da importância da indústria de 
transformação no PIB, verificada quando se analisam 
dados sobre a produção. Por exemplo, os resultados 
nessa direção podem estar muito mais relacionados 
com o crescimento da eficiência tecnológica, da ter-
ceirização e até mesmo da renda agregada do que com 
um processo de desindustrialização.

Quanto a esse último aspecto, isto é, sobre o papel do 
crescimento da renda agregada na redução da parti-
cipação da indústria de transformação na economia 
nacional, realizou-se um exercício analítico adicional 
neste ensaio. Com base na matriz insumo-produto 
de 2004, verificou-se que conforme mais alta a classe 
de renda das famílias, maior é a proporção da renda 
destinada à aquisição de serviços, em detrimento, por-
tanto, da proporção destinada ao dispêndio com bens 
da indústria de transformação e do setor primário, 
conforme os dados apresentados no Gráfico 2. 

3  Conclusão

Assim, diante do debate ainda bastante controverso 
presente na literatura acerca de um processo de de-
sindustrialização no Brasil, é importante dispor não 
apenas de indicadores sobre a evolução da produção, 
emprego e comércio internacional, mas também con-
siderar os indicadores de demanda. Nesse sentido, é 
importante estudar a evolução do padrão da demanda 

final na economia a fim de entender a importância 
da indústria não somente pela ótica do seu processo 
produtivo, mas também do seu mercado consumidor.

Diante disso, por meio da análise de insumo-produto, 
verificou-se que, entre 1995 e 2009, a participação 
do valor adicionado gerado pela demanda final por 
bens da indústria de transformação não apresentou 
oscilações significativas. De qualquer modo, alguma 
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redução nesse indicador pode estar associada ao au-
mento de renda da população, a qual, sob tais condi-
ções, passa a demandar mais serviços em detrimento 
de bens industriais.

Portanto, quando verificada uma redução da parti-
cipação do setor industrial na economia, possivel-
mente a mesma pode estar muito mais relacionada à 
evolução natural de uma economia em processo de 
crescimento do que necessariamente a algum tipo de 
Doença Holandesa, cuja hipótese deve ser verificada 
utilizando um conjunto diversificado de medidas, tais 
como as sugeridas neste ensaio.
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Programas de Transferência Condicionada de Renda: da Teoria à 
Prática

Gustavo Pereira Serra (*)

1  Introdução

Nos últimos anos, sobretudo na 
América Latina, os Programas de 
Transferência Condicionada de 
Renda (PTCR) ganharam ênfase 
em alguns países como uma forma 
de política pública com o intuito 
de reduzir seus níveis de pobreza. 
Eles consistem, sumariamente, 
em uma transferência monetária 
a famílias em situação economica-
mente desfavorável, condicionada 
ao cumprimento de determinadas 
contrapartidas, por exemplo, aque-
las referentes à frequência escolar 
das crianças e adolescentes das 
famílias beneficiadas.

O objetivo deste artigo será abor-
dar brevemente parte da literatura 
econômica sobre distribuição de 
renda, armadilha da pobreza e 
igualdade de oportunidade que 
proporciona embasamento teóri-
co ao desenvolvimento dos PTCR. 
Em seguida, são apresentados al-
guns exemplos desses programas 
na América Latina, com destaque 
para o caso brasileiro do Programa 
Bolsa Família, de modo a permitir 
uma comparação entre suas formu-
lações e a teoria econômica sobre 
o tema.

A distribuição da renda sempre 
foi objeto de estudo da Economia 
Política. A divisão do produto eco-
nômico entre as diferentes formas 
de remuneração (salários, juros e 
aluguéis), bem como as relações 
entre as classes que recebem cada 
uma delas, sempre foi de suma re-
levância na análise do crescimento 
econômico.

Apesar dessa preocupação com o 
tema, a pobreza não era entendida 
como uma restrição ao sucesso 
econômico; por alguns autores, ela 
era considerada necessária para 
que a economia pudesse crescer 
(RAVAILLON, 2015, p. 1968). Su-
mariamente, havia a percepção de 
que a pobreza representava um 
incentivo ao trabalho e mantinha 
os salários baixos, o que favorece-
ria a competitividade econômica 
(RAVAILLON, 2015, p. 1969). Desse 
modo, os economistas clássicos 
consideravam que o patamar nor-
mal dos salários estava próximo do 
nível de subsistência dos trabalha-
dores (LEWIS, 1958, p. 20).

Como apresentam Boadway e Keen 
(2000, p. 683), a literatura sobre 
política econômica mantinha a per-
cepção da existência de um trade-

-off entre eficiência e equidade: 
políticas de redistribuição sempre 
teriam efeito negativo sobre o cres-
cimento. Segundo os autores, esse 
pensamento somente passou a ser 
alterado após verificação empírica 
de que redistribuição e eficiência 
não são necessariamente confli-
tantes, como o caso dos Tigres 
Asiáticos.

Ravaillon (2015, p. 1985) apresen-
ta que os economistas clássicos 
mais influentes (dentre eles, o autor 
menciona Smith, David Ricardo e 
Malthus) não apresentaram suporte 
a políticas de combate à pobreza, 
defendendo que tais medidas de-
sestimulariam trabalho e poupança, 
criando pobreza em vez de reduzi-
-la. Como destaca Myrdal (1963), 
para aqueles economistas, políticas 
econômicas que objetivassem ate-
nuar a pobreza apresentariam re-
sultado contrário ao seu propósito, 
acarretando consequências desfa-
voráveis aos próprios indivíduos 
focalizados. 

Após a Segunda Guerra Mundial, 
com uma maior preocupação quan-
to à situação econômica e social 
dos países então considerados de 
“Terceiro Mundo”, o estudo acer-
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ca do tema foi realizado por uma 
quantidade maior de atores. En-
tretanto, grande parte optou por 
tratar a pobreza (ou o crescimento 
econômico) sem abordar a questão 
distributiva, como em em Rosens-
tein-Rodan (1943) e Solow (1956).

Outra ideia que predominou no 
pensamento econômico nesse pe-
ríodo foi aquela que sugere um au-
mento da desigualdade como sendo 
uma consequência dos primeiros 
estágios do desenvolvimento eco-
nômico (LEWIS, 1954, p. 159). Ku-
znets (1955) observa esse compor-
tamento na história econômica dos 
países então considerados desen-
volvidos, implicando um processo 
comum no qual a desigualdade 
tenderia a aumentar antes que as 
forças de nivelamento a estabili-
zassem e a reduzissem (KUZNETS, 
1955, p. 24). Novamente, não se 
considera a possibilidade de que 
políticas econômicas contenham 
essa tendência dentro do processo 
de desenvolvimento (KUZNETS, 
1955, p. 25).

Como indica Lindert (2000, p. 173), 
a verificação da existência ou não 
dessa curva em formato de “U” 
invertido no processo de desenvol-
vimento econômico, como sugeri-
da por Kuznets (1955), dominou 
grande parte do debate econômico 
sucedente. Galor e Tsiddon (1997), 
por exemplo, defendem que a de-
sigualdade de renda pode ser um 
“ingrediente necessário” para o 
crescimento econômico, de modo 
que os países subdesenvolvidos 

seriam confrontados com a escolha 
entre igualdade em curto prazo 
seguida por estagnação em longo 
prazo, ou desigualdade em curto 
prazo seguida por prosperidade e 
igualdade em longo prazo (GALOR; 
TSIDDON, 1997, p. 93).

Outros autores são céticos quanto 
a esses resultados. Piketty (2015, 
p. 28), por exemplo, destaca que 
“essa forte redução da desigualda-
de observada ao longo do século XX 
não é de forma alguma consequên-
cia de um processo econômico ‘na-
tural’”, sendo resultado de choques 
sofridos no período, sobretudo por 
conta das Guerras Mundiais, da 
inflação e da crise dos anos 1930. O 
autor ainda ressalta que o aumento 
da desigualdade verificado nos pa-
íses ocidentais a partir da década 
de 1970 contradiz a relação entre 
desigualdade e desenvolvimento 
defendida por Kuznets.

A partir da contestação de que 
haveria uma relação direta entre 
crescimento econômico e pobreza, 
algumas correntes do pensamento 
econômico passaram a conside-
rar a possibilidade de que deter-
minadas políticas econômicas de 
combate à pobreza poderiam apre-
sentar resultados favoráveis, sem 
perda de eficiência. Por exemplo, 
Myrdal (1963) contesta a visão 
de que existiria um conflito entre 
crescimento econômico e refor-
mas redistributivas, baseando-
-se nos fatos ocorridos nos países 
ricos na primeira metade do século 
XX. Cogitada essa possibilidade a 

respeito do impacto de políticas 
redistributivas sobre a economia, 
grande parte da literatura voltou-
-se ao assunto, tendo como ponto 
em comum, principalmente, a ques-
tão da igualdade de oportunidade 
e seu efeito sobre a pobreza e o 
progresso econômico, como será 
abordado mais adiante. A literatu-
ra resultante dessa nova concepção 
inf luenciou a implementação de 
políticas sociais em muitos países, 
sendo dois exemplos dessas políti-
cas os Programas de Renda Mínima 
e os PTCR.

2 Armadilha da Pobreza

 Um argumento que justif ica o 
entendimento da pobreza como 
uma barreira ao desenvolvimento 
econômico é o seu efeito circu-
lar, segundo o qual a pobreza não 
permitiria a criação de condições 
que garantissem sua superação, 
levando a uma situação de armadi-
lha. Como destacam Bowles, Dur-
lauf e Hoff (2006, p. 1), as teorias 
econômicas tradicionais, baseadas 
no princípio da competição per-
feita, pressupõem oportunidades 
econômicas iguais a todos os agen-
tes, de modo que uma situação 
inicial de pobreza sempre poderia 
ser superada pelo esforço próprio, 
e a inércia, por si só, não permitiria 
a perpetuação da riqueza. Contudo, 
os autores ressaltam a existência 
de patamares críticos de capital 
humano e riqueza que deveriam 
ser atingidos antes que as forças 
do mercado competitivo pudessem 
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atuar (BOWLES; DURLAUF; HOFF, 
2006, p. 2). Assim, a depender de 
suas condições iniciais, para es-
capar de uma situação de pobreza, 
o indivíduo pode depender não 
somente de condições próprias a 
ele, como poupança e esforço, mas 
também de condições externas que 
serão decisivas para a determina-
ção da produtividade de sua mão 
de obra e para a sua renda.

O conceito apresentado no pará-
grafo anterior representa a ex-
plicação para a persistência da 
pobreza em determinados países 
baseada na existência de armadi-
lhas da pobreza. Nelson (1956) e 
King e Rebelo (1993), por exemplo, 
tratam da existência de necessi-
dades básicas que devem ser su-
pridas pelos indivíduos, levando à 
existência de um patamar para a 
renda per capita correspondente a 
esse nível de subsistência, abaixo 
do qual a economia não apresenta 
poupança positiva.

Dessa forma, a existência de uma 
armadilha da pobreza tem im-
pactos macroeconômicos desfa-
voráveis, levando a um círculo 
vicioso de baixo crescimento por 
conta do baixo nível de poupan-
ça agregada proporcionado. Isso 
ocorre pelo fato de que somente 
uma pequena parcela da população 
tem a possibilidade de poupar, por 
ter rendimentos acima de seu nível 
de subsistência. Assim, o nível de in-
vestimentos e, consequentemente, o 
produto dessa economia são relati-
vamente baixos.

Análise semelhante sobre a existên-
cia de ‘patamares críticos’ para 
o progresso econômico é desen-
volvida por Prebisch (2000). Ao 
recomendar medidas para que os 
países da América Latina superem 
a situação do subdesenvolvim-
ento, o autor sugere a necessidade 
do capital estrangeiro, visto que 
“a produtividade desses países é 
muito baixa, porque falta capital; e 
falta capital por ser muito estreita 
a margem de poupança, em vir-
tude dessa baixa produtividade.” 
(PREBISCH, 2000, p. 109).

Como é explicado pelo Estudo 
Econômico da América Lat ina 
no mesmo ano, elaborado pela 
Comissão Econômica para a Améri-
ca Latina e o Caribe (Cepal), esse 
capital estrangeiro deve ser usado 
no aumento da produtividade, 
problema este que se apresenta 
sob “dois aspectos intimamente 
relacionados: por um lado, o inves-
timento da poupança em bens de 
capital e, por outro, o investimento 
da poupança na capacitação de 
homens que saibam aproveitar efi-
cazmente esses bens nas diferen-
tes fases do processo produtivo” 
(CEPAL, 2000, p. 176).

Embora essa abordagem com-
preenda uma relação entre países 
desenvolvidos e aqueles países 
considerados ‘subdesenvolvidos’, 
pode-se adaptá-la à situação de um 
único país com elevado nível de 
desigualdade de renda, no qual a 
população se divide entre aqueles 
que dispõem de recursos que lhes 

proporcionam uma margem de 
poupança satisfatória e outros que 
estão presos em uma armadilha 
de baixa produtividade. Assim, a 
existência de uma transferência 
do primeiro para o segundo grupo, 
de modo que esses recursos pos-
sibilitem a capacitação produtiva 
deste (pressuposto pelas contra-
partidas exigidas pelos PTCR), 
pode levar, em longo prazo, a uma 
ruptura desse círculo vicioso da 
pobreza, implicando maiores níveis 
de produtividade e de renda para 
toda a economia.

Alguns autores ressaltam a existên-
cia de outros fatores que podem 
implicar armadilhas de pobreza. 
Rosenstein-Rodan (1943) analisa 
as consequências de retornos cres-
centes à escala sobre o crescimento 
econômico, resultando na neces-
sidade de quantidades mínimas 
de investimento para que um país 
passe a apresentar um crescimento 
autossustentado. Winslow (1951) 
realiza uma avaliação dos impac-
tos de fatores referentes à saúde 
da população sobre a economia de 
um país. Em suma, esses autores 
indicam a existência de fatores 
que são, ao mesmo tempo, causa e 
consequência do processo descrito, 
gerando um círculo vicioso da po-
breza, resultado que leva à tautolo-
gia de Nurkse (1953, p. 4), de que a 
causa da pobreza de um país seria 
a sua própria pobreza.

Vale ressaltar outro fator relevante 
à análise de círculos viciosos da 
pobreza, referente aos impactos da 
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formação de capital humano sobre 
a distribuição de renda e sobre o 
crescimento econômico em longo 
prazo. A intuição é que indivíduos 
com níveis de escolaridade mais 
elevados podem almejar empregos 
com remunerações mais altas ao 
ingressarem no mercado de tra-
balho, ao passo que indivíduos 
com baixo nível de capital humano 
não terão a mesma possibilidade. 
Dessa maneira, famílias com baixo 
nível de capital humano tenderiam 
a encontrar-se com maior proba-
bilidade em situação de pobreza, 
situação que, mais provavelmente, 
poderia levar ao trabalho infantil 
(PSACHAROPOULOS, 1997).

Assim, considerando a existência 
de uma correlação positiva entre 
anos de escolaridade e nível sa-
larial, os filhos das famílias ricas 
serão mais bem remunerados fu-
turamente, em comparação aos das 
famílias pobres, por estes ingres-
sarem prematuramente no mer-
cado de trabalho e não poderem ter 
o mesmo nível de escolaridade dos 
primeiros, o que se repetiria nas 
gerações seguintes. Desse modo, a 
formação de capital humano pode 
representar um fator importante 
na superação do fenômeno da po-
breza.

3  Igualdade de Oportunidade

Os autores citados anteriormente 
sugerem que a dependência do 
trabalho infantil para atingir um 
nível de renda condizente com sua 

subsistência leva a um baixo nível 
de escolaridade dessas crianças 
no futuro e, como afirma Bowles 
(1973), grande parte da literatura 
sobre transmissão intergeracional 
de situação econômica indica que a 
situação econômica é transmitida 
intergeracionalmente por desigual-
dade de oportunidade ao estudo 
(BOWLES, 1973, p. 347). Nesse sen-
tido, parte da perpetuação da desi-
gualdade de renda é decorrente da 
desigualdade de oportunidade que 
afeta os membros dessas famílias 
durante a infância.

Barros et al. (2009), por exem-
plo, definem igualdade de opor-
tunidade como uma situação na 
qual todos os indivíduos terão as 
mesmas oportunidades durante 
suas vidas, independentemente de 
circunstâncias exógenas. Nesse 
aspecto, a verificação de que os 
antecedentes familiares têm influ-
ências distintas sobre a formação 
das crianças, induzindo parte delas 
a um baixo nível de escolaridade no 
futuro por motivos que indepen-
dem de suas decisões, revela uma 
violação dessa igualdade.

Além do seu efeito na infância, Bar-
ros et al. (2009, p. 13) demonstram 
que a desigualdade de oportunida-
de no acesso a serviços básicos (não 
somente educação, mas também 
energia elétrica, saneamento básico 
e outros) implicará outras diferen-
ças de oportunidade ao longo da 
vida, como no acesso à educação su-
perior ou na obtenção de empregos 
altamente qualificados. 

A seção anterior contemplou di-
ferentes formas de armadilha da 
pobreza. A análise feita nesta seção 
pode levar à conclusão de que a 
desigualdade de oportunidade 
representa um dos fatores que 
são, ao mesmo tempo, causa e con-
sequência do círculo vicioso da 
pobreza. A existência de desigual-
dade de oportunidade no acesso 
a recursos básicos (destacando-
-se, nesta análise, a educação) faz 
com que parte dos indivíduos não 
desenvolva todo o seu potencial, 
comprometendo a competitividade 
no mercado de trabalho e o concei-
to de meritocracia. Vale ressaltar 
que a igualdade de oportunidade 
entre os indivíduos não implica 
igualdade de renda; entretanto, na 
ausência de desigualdade de opor-
tunidade, diferenciais de renda são 
reflexo somente de distinções em 
esforço, escolhas, sorte e talento 
(BARROS et al., 2009, p. 41). 

4  Programas de Transferência 
Condicionada de Renda na 
América Latina: Resultados e 
Controvérsias

Dentre os PTCRs existentes, o 
Programa Bolsa Família (PBF) é 
reconhecido entre aqueles que 
obtiveram êxito na redução da de-
sigualdade de renda e da miséria 
extrema. Criado pela Medida Pro-
visória nº 132 de 2003, posterior-
mente convertida na Lei nº 10.836 
de 2004, o PTCR brasileiro atende 
atualmente cerca de 14 milhões de 
famílias, segundo dados de abril de 
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2016 do Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome 
(MDS). O PBF foi criado para uni-
ficar diversos programas sociais 
existentes no Brasil, entre eles o 
Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil (Peti), o Bolsa Escola 
e o Cartão Alimentação, e concede 
auxílio pecuniário a famílias em 
situação de pobreza (com renda 
mensal per capita entre R$ 77,01 e 
R$ 154,00) e em pobreza extrema 
(com renda mensal per capita de 
até R$ 77,00), sob o cumprimento, 
por parte dos beneficiários, de 
condicionalidades relativas à edu-
cação, saúde e assistência social. O 
valor do auxílio pode variar a de-
pender da quantidade de filhos e da 
renda per capita da família, sendo 
que o benefício médio concedido 
atualmente é de R$ 167,00.

A transferência do PBF varia con-
forme o perfil da família inscrita 
no Programa, havendo quatro clas-
ses de benefício. As famílias em 
situação de pobreza extrema rece-
bem o Benefício Básico de R$ 77,00. 
Os Benefícios Variáveis têm valor 
de R$ 35,00 cada, sendo pagos até 
cinco por família. Essa classe con-
tém três tipos de transferência: i) 
o Benefício Variável Vinculado à 
Criança ou ao Adolescente de 0 a 15 
anos, sob a contrapartida de aten-
dimento a uma frequência escolar 
mínima de 85% para as crianças 
e adolescentes entre 6 e 15 anos 
de idade componentes da família; 
ii) o Benefício Variável Vinculado 
à Gestante, transferido em nove 
parcelas mensais; e iii) o Benefício 

Variável Vinculado à Nutriz, pago 
às famílias com crianças com idade 
entre 0 e 6 meses. Para as famílias 
que contenham adolescentes entre 
16 e 17 anos, há o Benefício Variá-
vel Vinculado ao Adolescente (R$ 
42,00), limitado a dois por família, 
sob a condicionalidade de atingi-
rem uma frequência escolar míni-
ma de 75%. Àquelas famílias que, 
mesmo após os outros benefícios, 
permaneçam com renda por pes-
soa abaixo de R$ 77,00, concede-se 
ainda o Benefício para Superação 
da Pobreza Extrema, cujo valor 
será definido de modo que a renda 
da família ultrapasse aquele nível.

Ao lado do Brasil, o México des-
taca-se pelo seu pioneirismo na 
elaboração de PTCR. Atualmente 
vigente no país, o Prospera1 atende 
mais de 6 milhões de famílias2 e, 
semelhante ao PBF, não há um pe-
ríodo máximo determinado para 
o recebimento da transferência, 
sendo que esta é condicional ao 
cumprimento de contrapartidas 
relacionadas à saúde e à educação 
das famílias beneficiadas.

Outro PTCR que tem apresentado 
resultados positivos é o Chile So-
lidario. Optando por uma atuação 
focalizada, o programa chileno 
apresenta menor cobertura que 
os programas brasileiro e mexi-
cano. Em contrapartida, o Chile 
Solidario promove assistência psi-
cossocial às famílias beneficiadas, 
para adaptar as condicionalidades 
a serem cumpridas às caracterís-
ticas de cada caso. Em contrapar-

tida, as famílias permanecem no 
programa por um período máximo 
de 5 anos.

Estudos como o de Barros, Car-
valho e Franco (2007) mostram 
resultados favoráveis do PBF e 
de outros programas públicos de 
transferência para a redução da 
desigualdade de renda nos últimos 
anos.3 Todavia, apesar dos indica-
dores positivos apresentados pelo 
Programa, este ainda é passível 
de críticas, sendo a principal delas 
relacionada à criação de “portas de 
saída”, visto que alguns autores4 
contestam a afirmação de que o 
PBF permite à família beneficiada 
criar condições que sustentem me-
lhoras contínuas de sua situação 
econômica. Segundo esses auto-
res, a permanência das famílias 
em uma situação acima da linha 
de pobreza extrema dependeria 
permanentemente da manutenção 
do benefício, ao passo que este 
deveria representar apenas um 
auxílio emergencial e provisório. 
Assim, evidenciar-se-ia o caráter 
de dependência do beneficiário 
em relação ao auxílio recebido, de 
modo que o mecanismo ótimo seria 
a definição de um período máxi-
mo de permanência da família no 
programa, como ocorre no caso do 
Chile Solidário.

Outros autores partem no senti-
do contrário, considerando que 
a opção por um período máximo 
de recebimento do benefício inibe 
a criação de condições para que 
a família melhore sua situação 
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financeira, conceito por trás do 
programa mexicano, o Prospera 
(BICHIR, 2010, p. 128). O principal 
argumento que sustenta essa críti-
ca é que o combate à pobreza im-
plica investimentos de longo prazo, 
sobretudo em capacitação humana, 
partindo-se do conceito de que a 
pobreza representa um problema 
multidimensional, não podendo 
ser combatida apenas com medidas 
pontuais.

Ainda que o PBF não atinja diver-
sos fatores responsáveis pela situa-
ção de pobreza, como a restrição ao 
crédito por parte das famílias ele-
gíveis ao Programa, seus benefícios 
podem ser estendidos a diversas 
faces do problema. Quanto a elas, 
podem-se destacar alguns resulta-
dos favoráveis observados, como o 
aumento da frequência escolar de 
crianças5, redução da repetência 
escolar6 e a melhora de índices de 
nutrição infantil.7

Uma das áreas de atuação dos 
PTCR é a redução do trabalho in-
fantil. Segundo a OIT (ILO, 2014, 
p. 13), a criação de uma rede de 
proteção social, que inclui os PTCR, 
possibilita à família reduzir sua 
vulnerabilidade econômica, que 
representa uma das causas do tra-
balho infantil. Contudo, a condi-
cionalidade da frequência escolar 
da criança para que a família re-
ceba o benefício não representa, 
por si, uma garantia de redução 
do trabalho infantil: em diversos 
casos, verifica-se uma conciliação 
entre escola e trabalho por parte 

da criança. Todavia, embora alguns 
autores citados anteriormente ve-
rifiquem esse fato para o Brasil, 
a OIT menciona que esse efeito é 
menor no país (ILO, 2014, p. 13).

Nesse sentido, pode-se dizer que 
os PTCR têm o intuito de amenizar 
parte da desigualdade de oportu-
nidade enfrentada pelas crianças 
de famílias em situações econô-
micas menos vantajosas. Como 
foi abordado na análise sobre as 
formas de armadilha da pobreza, 
a redução do trabalho infantil e a 
melhora dos indicadores escolares 
são etapas essenciais na superação 
do fenômeno da pobreza.

5  Conclusão

No presente artigo, abordou-se bre-
vemente uma amostra represen-
tativa da literatura econômica que 
fundamenta a elaboração dos PTCR. 
Em seguida, foram apresentados, 
também sinteticamente, os resul-
tados para esses programas em 
alguns países, com ênfase no caso 
brasileiro. Os estudos mencionados 
indicam melhores indicadores, em 
diferentes magnitudes, de frequên-
cia escolar, redução do emprego da 
mão de obra infantil e efeitos positi-
vos para a renda e para a redução de 
sua desigualdade.

A compação entre a parcela da 
literatura aqui apresentada sobre 
desigualdade de renda, armadilha 
da pobreza e igualdade de oportu-
nidade demonstra um alinhamento 

entre esta e as principais estru-
turas dos PTCR. A maior ênfase a 
esse tipo de programa, principal-
mente na América Latina, ocorreu 
em um período no qual grande 
parte da literatura econômica via 
a desigualdade de renda e de opor-
tunidades como um entrave ao 
desenvolvimento econômico. Vale 
ressaltar também o foco, na elabo-
ração desses programas, na forma-
ção de capital humano, por meio de 
contrapartidas atreladas à escola-
rização das crianças e adolescentes 
das famílias beneficiadas.

Os resultados verificados indicam 
efeitos econômicos importantes 
de PTCR para o curto período em 
que estão implementados. Embo-
ra essa forma de política pública 
seja passível de críticas, como as 
mencionadas neste artigo, os PTCR 
demonstraram-se uma ferramen-
ta potencialmente importante na 
redução do trabalho infantil e no 
combate à pobreza em longo prazo.
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chamar Prospera em 2014.

2  Segundo dados de 2015 da Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol).

3  Soares et al. (2009) indicam que os 
PTCR vigentes na América Latina 
apresentam resultados favoráveis em 
escolaridade, saúde e redução da mor-
talidade infantil, do trabalho infantil e 
da pobreza para os beneficiados pelos 
programas. 

4  Bichir (2010) reúne alguns trabalhos 
que realizam críticas quanto à existên-
cia de “portas de saída” no PBF.

5  Cacciamali, Tatei e Batista (2010) res-
saltam os resultados positivos do Pro-
grama sobre a frequência escolar, em-
bora não tenham encontrado impactos 
significativos em favor da redução do 
trabalho infantil. Resultados favoráveis 
em relação a esse último tópico foram 
registrados por Pedrozo (2007).

6  Oliveira e Soares (2013) encontram 
resultados favoráveis para o indicador.

7  Ver Camelo, Tavares e Saiani (2009).

(*) Mestre em Teoria Econômica  
pela FEA-USP.  
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Relatório de Indicadores Financeiros1

Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

Em 02/jan/2012, foram (teoricamente) investidos R$ 
100 em quatro carteiras long-short tradicionais da 
literatura de Economia Financeira. O Gráfico 1 apre-
senta a evolução dos valores das carteiras. (1) Carteira 
de Mercado: comprada em ações e vendida na taxa de 
juros livre de risco; (2) Carteira Tamanho: comprada 
em ações de empresas pequenas e vendida em ações 
em empresas grandes; (3) Carteira Valor: comprada 

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-
-valor de mercado” e vendida em ações de empresas 
com baixa razão; (4) Carteira Momento: comprada em 
ações de empresas vencedoras e vendida em ações de 
empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do 
NEFIN, seção “Fatores de Risco”: <http://nefin.com.br/

risk_factors.html>. 

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long-Short) (02/01/2012 - 14/10/2016)

20

60

100

140

180

220

260

300

340

380

420

460

jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul-15 jan-16 jul-16

Tamanho Valor Momento Mercado

                
Tabela 1

 TAMANHO VALOR MOMENTO MERCADO 
Semana -0,15% 0,83% 1,02% 0,76%

Mês atual 0,17% 1,60% 2,23% 4,61%

Ano atual 23,05% 24,48% -32,22% 27,80%

2010-2016 -51,99% -38,57% 297,05% -34,92%
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O Gráfico 2 apresenta a evolução histórica do dividend 
yield do mercado acionário brasileiro: razão entre o 
total pago de dividendos nos últimos 12 meses pelas 
empresas e o valor total das empresas hoje. Essa é 
tradicionalmente uma variável estacionária (rever-
te à média) e é positivamente correlacionada com o 
retorno futuro esperado dos investidores. Ou seja, é 
alta em momentos ruins (de alto risco ou alta aver-

são ao risco), quando os investidores exigem retorno 
esperado alto para investir no mercado, e baixa em 
momentos bons. A Tabela 1 apresenta o inverso do di-
vidend yield, conhecido como Razão Preço-Dividendo, 
de algumas empresas. Ordenam-se os papéis da última 
semana de acordo com essa medida e reportam-se 
os papéis com as dez maiores e dez menores Razões 
Preço-Dividendo.    

 Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 14/10/2016)
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Tabela 2

 Dez Maiores Dez Menores

 

 Papel Preço-Dividendo Papel Preço-Dividendo
 

1.   PCAR4 3572,62 BRPR3 4,25

2.   EVEN3 386,63 FIBR3 5,60

3.   LIGT3 345,92 BRSR6 14,27

4.   LAME4 300,85 LEVE3 16,04

5.   SMLE3 298,78 BBSE3 18,50

6.   RADL3 230,63 MPLU3 18,55

7.   FLRY3 194,16 GRND3 18,97

8.   LINX3 189,79 DIRR3 20,50

9.   SBSP3 140,72 HGTX3 20,54

10.   GGBR4 137,96 BRKM5 20,76
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O Gráfico 3 apresenta a evolução histórica do short in-
terest do mercado acionário brasileiro e a taxa média 
de aluguel de ações. O short interest de uma empresa 
é dado pela razão entre a quantidade de ações em alu-
guel e a quantidade de ações outstanding da empresa. 
Mede assim o estoque de vendas a descoberto reali-
zadas com as ações da empresa, tendendo a ser maior 
em momentos de expectativa de queda no valor da 

empresa. O short interest do mercado, apresentado no 
gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short in-
terest individuais. A Tabela 3 reporta os cinco maiores 
short interest individuais e taxas de aluguel da semana 
passada, tanto em nível como primeira diferença (no 
caso deste último, são excluídos os papéis que tiveram 
variação negativa).

Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 14/10/2016)
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Tabela 3

 Cinco Maiores da Semana

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   VALE5 7,05% JBDU3 75,00%
2.   CYRE3 5,57% MGLU3 46,01%
3.   POMO4 5,32% BPHA3 39,28%
4.   PCAR4 5,26% BRIN3 34,32%
5.   PETR4 5,21% DASA3 25,00%

 Variação no short interest Variação na  taxa de aluguel
 

1.   PCAR4 0,93% JBDU3 65,23%
2.   VALE5 0,30% OGSA3 9,44%
3.   ELPL4 0,29% LUPA3 8,05%
4.   ESTC3 0,29% GPCP3 7,75%
5.   ECOR3 0,29% BRIN3 6,00%
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O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada 
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do 
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVES-
PA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura espera-
da para o mercado americano calculado pela CBOE®. 

O Gráfico 4A apresenta ambas as séries. O Gráfico 
4B apresenta a diferença entre o índices, capurando 
assim a evolução da incerteza especificamente local. 
Para detalhes, visite o site do NEFIN, seção “IVol -Br”: 
<http://nefin.com.br/volatility_index.html>.

Gráfico 4  – Volatilidade Forward-Looking  (01/08/2011 - 31/08/2016)
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1  O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda oca-
sionado pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar 
reproduzir total ou parcialmente o conteúdo deste relatório, está 
autorizado desde que cite este documento como fonte.

 O Nefin agradece à FIPE pelo apoio financeiro e material na elaboração 
deste relatório.

2 VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options 
Exchange.

 
 

 
(*) <http://nefin.com.br/>.
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economia & história: relatos de pesquisa

eh

Dinâmicas de Acumulação por Meio dos Inventários Post-Mortem: 
Uma Introdução 

Luciana Suarez Lopes (*)

A partir da década de 1970, uma 
série de estudos têm buscado, com 
base em fontes primárias, desven-
dar as particularidades e as varia-
das dinâmicas de nossa sociedade 
pretérita. Tal movimento revisio-
nista buscou, em sua origem, ques-
tionar a interpretação tradicional 
acerca de nossa formação econômi-
ca e social, tradicionalmente carac-
terizada como sendo fruto de uma 
estrutura colonial montada a fim 
de dar suporte a uma metrópole 
em expansão comercial, resultando 
numa economia completamente 
voltada para fora, com dinâmica 
interna reduzida e com baixo po-
tencial para acumulação endógena 
de capital. Tal estrutura colonial 
teria sido transmitida ao Império 
sem grandes transformações, haja 

vista a organização produtiva das 
atividades voltadas ao mercado ex-
terno, assentada ainda nas grandes 
propriedades, monocultoras e no 
trabalho escravo.1 

Essa estrutura começaria a se mo-
dificar a partir da década de 1850. 
Com a abolição do tráfico de escra-
vos, um sério problema se colocou: 
a substituição do trabalho cativo 
e a introdução do trabalho assa-
lariado no Brasil. Em especial no 
último quartel do século XIX, crises 
políticas envolvendo a questão da 
mão de obra passaram a compor 
um quadro de crise política maior, 
que em última instância passava a 
colocar em xeque inclusive a con-
tinuidade da instituição imperial 
no País. Tais processos correlatos 

e interdependentes ocorreram 
justamente no momento de maior 
expansão da cafeicultura no Brasil 
oitocentista. Abolido o trabalho 
escravo no Brasil e proclamada 
a República, o último decênio do 
Oitocentos viu-se contaminado por 
ajustes econômicos e importantes 
mudanças sociais. E é justamen-
te nesse contexto que a pesquisa 
que deu origem a este relato de 
pesquisa encontra-se inserida. Um 
momento de consolidação da ca-
feicultura paulista, nos momentos 
iniciais da República no Brasil; um 
estudo que tem como base fontes 
primárias, com o objetivo princi-
pal de avançar na compreensão 
de uma dinâmica interna que por 
muito tempo foi deixada em se-
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gundo plano pela historiografia 
tradicional.

A fonte primária empregada no es-
tudo, os inventários post-mortem, 
começou a ser utilizada como fonte 
de dados para o desenvolvimento 
de estudos históricos ainda na 
primeira metade do século XX. Ao 
publicar “Vida e morte do bandei-
rante” em 1929, Alcântara Macha-
do (2006) tornou-se o pioneiro na 
utilização dos inventários post-
-mortem e dos testamentos – fontes 
documentais até então não explo-
radas – na pesquisa histórica. Mas 
o pioneirismo de Alcântara Ma-
chado não se resumiu à sua fonte. 
Pertencente a uma geração de his-
toriadores acostumados a escrever 
sobre a cronologia dos fatos, ou 
sobre a biografia de homens ilus-
tres, o mencionado autor inovou 
ao analisar os bandeirantes, não se 
limitando aos expoentes daquela 
sociedade, mas sim buscando com-
preender a dinâmica da população 
paulista dos séculos XVI e XVII.

Por mais diversas que fossem, as 
atividades bandeirantes não per-
mitiram a acumulação de grandes 
cabedais. Ao contrário, Alcânta-
ra Machado encontrou pessoas 
simples, que desempenhavam, na 
maioria dos casos, atividades liga-
das ao campo, sendo notada certa 
atividade comercial. Com a desco-
berta do ouro em Minas Gerais, a 
então capitania de São Paulo se viu 
transformada pelo constante trân-
sito de comerciantes em direção da 

região mineratória. Por São Paulo 
passavam os animais vindos do sul 
e seus caminhos canalizavam gran-
de parte dos gêneros responsáveis 
pelo abastecimento das gerais.2 
Contudo, com a abertura do Cami-
nho Novo, no início do Setecentos, 
a região paulista se viu privada 
de grande parte desse intenso co-
mércio, como mostram os censos 
elaborados durante o governo de 
Morgado de Mateus.3

Todavia, no início do século XIX, 
com o renascimento agrícola do 
final do período colonial e a intro-
dução de um novo cultivo, o café, 
São Paulo retomaria sua trajetória 
ascendente. Foi justamente essa 
sociedade modificada pelo café o 
objeto de estudo de Zélia Maria 
Cardoso de Mello em sua tese de 
doutorado Metamorfoses da Rique-
za. São Paulo, 1845-1895. Tendo 
como base os inventários post-
-mortem, o estudo mostrou uma 
sociedade em mudança, na qual 
as formas tradicionais de riqueza 
começaram a ceder espaço para as 
chamadas formas modernas de ri-
queza. A partir da década de 1870, 
começou a declinar a participação 
dos escravos na composição dos 
patrimônios, elevando-se, em con-
trapartida, a participação dos das 
propriedades imobiliárias. “Mas 
não foi somente esta que ampliou 
seu lugar na riqueza; novas formas, 
ou valores mobiliários, particular-
mente as ‘ações’ aumentaram sua 
participação”. (MELLO, 1990, p. 
87) Ou seja, a renda passou a se 

concentrar cada vez mais em imó-
veis e ações; concomitantemente, 
aumentou a presença nos inven-
tários dos ativos chamados pela 
autora de abstratos, tais como as 
já mencionadas ações; valores em 
papel moeda; moedas de ouro, 
prata, cobre; contas em banco; dí-
vidas ativas e letras bancárias. (Cf. 
MELLO, 1990, p. 89-90)

Com a proliferação dos estudos de 
caráter monográfico, tais como o 
de Mello (1990), resultados vincu-
lando a cafeicultura com a elevação 
dos patrimônios familiares torna-
ram-se mais comuns. Renato Leite 
Marcondes, por exemplo, ao ana-
lisar Taubaté, constatou ter sido o 
café responsável pela elevação do 
patrimônio de um número conside-
rável de indivíduos da localidade. 
Ao acompanhar essas trajetórias 
familiares, tendo como ponto de 
partida a lista nominativa de 1829, 
Marcondes chegou à conclusão 
de que os “cafeicultores desempe-
nharam um papel fundamental na 
evolução patrimonial da localidade 
e da nossa amostra”. (MARCONDES, 
1998, p. 185) Resultados semelhan-
tes foram também encontrados por 
Luciana Suarez Lopes, ao analisar 
Ribeirão Preto na segunda metade 
do século XIX. No artigo Café, ri-
queza e famílias, a autora constatou 
ter sido de fato o café “a principal 
atividade geradora de riqueza em 
Ribeirão Preto”. (LOPES, 2008, p. 
155) Ao analisar os inventários de 
algumas famílias selecionadas com 
base na disponibilidade de pro-
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cessos, foi possível acompanhar, 
na ausência de outras fontes tais 
como as listas nominativas de ha-
bitantes, as trajetórias familiares 
de enriquecimento ou empobreci-
mento. E mais, dada a relevância da 
cafeicultura na localidade, mesmo 
indivíduos ou famílias não envol-
vidos diretamente com sua produ-
ção acabaram por se beneficiar da 
renda gerada pela sua produção. 
Dessa forma, a autora conclui,

[...] após cuidadosa análise pode-se 
afirmar que o café teve importan-
te papel na elevação dos níveis 
e na modificação das formas de 
alocação da riqueza em Ribeirão 
Preto, sendo responsável direto 
pelo enriquecimento de famílias 
e indivíduos. Sua influência foi tão 
grande que não ficou restrita aos 
seus produtores, atingindo também 
os demais moradores da localidade, 
quer pela valorização das terras 
e dos imóveis urbanos quer pelo 
clima de euforia gerado por ele. 
(LOPES, 2008, p. 155)

Não obstante o grande número de 
estudos monográficos, são poucos 
os trabalhos que se dedicaram ao 
estudo das dinâmicas econômicas 
do nordeste paulista durante a se-
gunda metade do século XIX, com-
parando as dinâmicas econômicas 
do período escravista com as do 
período republicano.4 Nessa linha, 
temos dois trabalhos de Lelio Luiz 
de Oliveira, ambos sobre a cidade 
de Franca. Em sua dissertação de 

mestrado, Economia e História. 
Franca – século XIX, o autor carac-
teriza, com base em 96 inventários 
post-mortem, as atividades econô-
micas e os padrões de alocação e 
acumulação de riqueza dos fran-
canos comparando dois períodos: 
1822/1830 e 1875/1885. Segundo 
o autor, na comparação entre esses 
dois momentos foi possível cons-
tatar,

Decadência do preso relativo do 
item escravos, que passou de 37,1% 
para 26,7% da riqueza. [...] O acrés-
cimo na participação dos bens de 
raiz no volume da riqueza, que no 
início do século era de 33% pas-
sando para 53,4% [...] O peso dos 
semoventes (gado bovino, prin-
cipalmente) permaneceu quase 
inalterado. (OLIVEIRA, 1997, p. 75)

Sobre as atividades econômicas 
geradoras dessa riqueza, o autor 
afirmou terem sido a atividade 
de produção de gêneros de sub-
sistência e a comercialização dos 
excedentes dessa produção nos 
mercados do centro-sul brasileiro 
as responsáveis. Tais atividades 
proporcionaram, para a região de 
Franca, “[...] um crescimento eco-
nômico gradativo durante todo o 
século passado, sendo sua economia 
favorecida pelo caráter mercantil, 
ambiente que propiciava aos pro-
prietários francanos recursos ne-
cessários à acumulação de riqueza”. 
(OLIVEIRA, 1997, p. 135)

Em sua tese de doutorado, Oliveira 
revisita a história econômica fran-
cana dando, contudo, ênfase num 
período posterior. Buscando um 
entendimento maior da economia 
cafeeira na localidade, Oliveira 
concentrou-se nos primeiros anos 
republicanos, entre 1890 e 1920, 
momento em que se observa a in-
trodução e o desenvolvimento da 
cafeicultura na região. Em Franca, 
a cafeicultura dividiu espaço com 
a primitiva produção de gêneros 
de subsistência, realizada por seus 
habitantes desde a primeira meta-
de do século XIX, e a essa estrutura 
produtiva imprimiu novo ritmo. 

Concomitante às resistências, a 
cafeicultura ditou a nova lógica 
econômica. Mais dinâmica, ligou 
o município ao mercado externo e 
promoveu a retroalimentação dos 
setores destinados ao abasteci-
mento interno. Com isso, as velhas 
forças não foram destruídas, pelo 
contrário, foram beneficiadas. A 
cafeicultura, sem se tornar mono-
cultura, por conseguinte, reestru-
turou a pecuária e a agricultura 
de abastecimento interno, dando 
maior fôlego, inclusive, às ativida-
des urbanas. (OLIVEIRA, 2003, p. 
16-17)

Sendo escassos os estudos com 
esse perfil comparativo para a 
região em questão, a pesquisa ora 
desenvolvida busca contribuir para 
um melhor entendimento dos im-
pactos da cafeicultura na acumu-
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lação e na alocação da riqueza em 
uma importante localidade do nor-
deste paulista, durante os primei-
ros anos republicanos. 
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