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Projeto de Pesquisa: As Mulheres Chefes de 
Domicílio na Província de São Paulo, Primeira 
Metade do Século XIX

Luciana Suarez Lopes

José Paulo Zeetano Chahad apresenta o estágio atual da produtividade 
dos fatores na economia brasileira, comparando-o com o que tem ocorrido 
no cenário internacional, levando em conta alguns países selecionados.
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Rodger Antunes examina os efeitos reais da habitação popular no Estado 
de São Paulo e sua relação com o resto do país, usando a matriz inter-
regional de insumo-produto de 2009.
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Michael Tulio Ramos de França descreve de forma sintética alguns fatores 
que influenciam a localização das atividades de Pesquisa e Desenvolvi-
mento industrial. 

O NEFIN apresenta os principais fatores de risco utilizados na literatura 
(dividend yield, short interest e IVol-BR), utilizando dados brasileiros. 

Esta seção divulga a pesquisa acadêmica desenvolvida por mestrandos e 
doutorandos do Departamento de Economia da FEA/USP, publicando os 
resumos das dissertações e teses defendidas recentemente.

Carlândia Brito Santos Fernandes discute a literatura de política fiscal e 
desigualdade na distribuição de renda e apresenta algumas evidências 
para os Estados brasileiros e o Distrito Federal sobre esta relação.
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Luciana Suarez Lopes analisa a presença de mulheres chefes de fogo em 
localidades selecionadas na província de São Paulo durante a primeira 
metade do século XIX.
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Observatório do Emprego e do Trabalho

O Observatório do Emprego e do Trabalho oferece aos formuladores de políticas públicas um conjunto 
de ferramentas inovadoras para aprimorar as possibilidades de análise e de compreensão da evolução do 
mercado de trabalho.

O Observatório inova a análise do mercado de trabalho em dois aspectos importantes. Primeiro, utiliza 
um conjunto de indicadores novos, especialmente criados pelos pesquisadores da FIPE, os quais junta-
mente com indicadores mais conhecidos e tradicionais permitirão um acompanhamento mais detalhado 
do que ocorre no mercado de trabalho. Segundo, porque estes indicadores podem ser utilizados tanto 
para analisar o mercado como um todo, quanto para analisar aspectos desagregados do mercado como, 
por exemplo, uma ocupação ou um município. São indicadores poderosos, que oferecem uma visão de 
curto prazo e também podem formar uma série histórica. O conjunto de indicadores pode ser usado para 
acompanhar tanto as flutuações decorrentes das alterações conjunturais de curto prazo quanto as evolu-
ções estruturais de longo prazo. Mensalmente é divulgado um Boletim que apresenta um resumo do que 
ocorreu no mercado de trabalho do Estado. As bases de dados que originam as informações divulgadas 
pelo Observatório são: a) CAGED (MTE); b) RAIS (MTE); c) PNAD (IBGE).

O Observatório do Emprego e do Trabalho foi desenvolvido e é mantido em conjunto pela Secretaria do 
Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo (SERT) e pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas da USP (FIPE).

 
Para saber mais, acesse: 

 
http://www.fipe.org.br/projetos/observatorio/
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Nível de Atividade: Retomada Econômica Atropelada na Estrada

Vera Martins da Silva (*)

A economia brasileira estava em processo de recupe-
ração desde 2017 e seguia bem até o movimento de 
caminhoneiros paralisar e amedrontar a sociedade. 
Embora alguns números do prejuízo já terem sido 
apontados por setores específicos, os dados agregados 
sobre o tamanho do estrago só estarão disponíveis 
futuramente. Por ora, cabe apontar os últimos resul-
tados oficiais disponíveis sobre o nível de atividade 
econômica. No primeiro trimestre de 2018, segundo a 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (FIBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) apresentou 
um leve crescimento de 0,4% em relação ao último 
trimestre de 2017 e, no acumulado de quatro trimes-
tres terminado no primeiro trimestre de 2018, houve 
crescimento de 1,3%, o que sugere uma retomada da 
economia, mesmo que pequena depois da fortíssima 

recessão pela qual passou o país. Em valores corren-
tes, o PIB foi estimado em R$ 1.641,1 bilhões nesse tri-
mestre, sendo R$ 1.400,6 bilhões de Valor Adicionado 
a preços básicos e R$ 240,5 bilhões de Impostos sobre 
Produtos Líquidos de Subsídios. O Gráfico 1 apresenta 
a evolução do PIB em variação acumulada de quatro 
trimestres, mostrando a tendência de recuperação da 
economia, antes de ser atropelada pelo movimento 
dos caminhoneiros, que certamente trará resultados 
negativos para o PIB do segundo trimestre do ano, 
havendo uma expectativa generalizada de queda da 
produção e um choque e tanto na oferta de produtos, 
com impacto na inflação, desabastecimento e queda 
de receitas públicas, numa fase em que estas já apre-
sentavam melhora. 1
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Em relação aos resultados do PIB, 
acumulado em quatro trimestres, 
o crescimento de 1,3% deveu-se 
ao crescimento de 1,1% em Valor 
Adicionado e 2,2% de Impostos 
Líquidos de Subsídios.  O Valor 
Adicionado cresceu fundamental-
mente em decorrência do cresci-
mento da Agropecuária (6,1%), o 
setor de Serviços apresentou um 
crescimento modesto de 1% e a 
Indústria Geral continua estagna-
da, com crescimento de 0,6%. No 
caso da Indústria, embora tenha 
ocorrido crescimento relevante 
da Indústria de Transformação 
(2,8%) e crescimento também da 
Indústria Extrativa Mineral (1,6%), 
houve estagnação da Indústria de 
Eletricidade e Gás, Água, Esgoto e 

Limpeza Urbana (0,1%) e mais uma 
vez queda acentuada da Indústria 
da Construção Civil (-3,9%). Esta 
última foi o setor com pior desem-
penho entre todos os demais e po-
de-se dizer que  tem sido o centro 
nervoso de queda das atividades 
econômicas. Não por acaso, foram 
tomadas algumas medidas para 
ampliação dos limites de crédito 
e de redução de juros nas linhas 
para esse setor numa tentativa de 
reverter essa situação. No Gráfico 
2, apresenta-se o crescimento do 
PIB e dos grandes setores econô-
micos, taxa de variação acumulada 
em quatro trimestres em relação 
ao mesmo período imediatamente 
anterior, tendo como referência o 
primeiro trimestre de 2018, fican-

do muito claro que a Agropecuária 
continua liderando o crescimento 
da economia brasileira, em que 
pese sua participação reduzida na 
economia nacional, cerca de 7%. 
O setor de Serviços aparece como 
uma segunda fonte de crescimen-
to, e a Indústria, como de costume, 
com o pior desempenho relativo, 
ainda assim com crescimento e não 
queda. No Gráfico 3, apresenta-se o 
desempenho dos diversos setores 
industriais, com destaque para o 
péssimo resultado da Indústria de 
Construção Civil, que praticamen-
te eliminou no agregado, o bom 
desempenho da Extrativa Mineral 
e da Indústria de Transformação.

Gráfico 1 – Variação Acumulada em Quatro Trimestres do PIB (%) 1º Tri 2008 a 1º Tri 2018 

Fonte: Contas Trimestrais da FIBGE.
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Gráfico 2 - Crescimento Acumulado em Quatro Trimestres em Referência ao Primeiro Trimestre de 2018 (%) 

                                                       Fonte: FIBGE.

Gráfico 3 – Desempenho dos Setores Industriais - Crescimento Acumulado Em Quatro Trimestres  (%)  
Referência 1º Tri 2018

                                                     Fonte: Contas Trimestrais FIBGE.
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Entre os Serviços, destaca-se o crescimento do Co-
mércio (3,4%), Transporte, Armazenagem e Correio 
(2,1%) e Atividades Imobiliárias (2%). Os demais 
subsetores relevantes apresentaram estagnação, in-
cluindo Atividades de Serviços de Saúde, Educação 
e Segurança Pública, assim como o de Serviços de 

Intermediação Financeira e Seguros (-0,3% cada um). 
Houve queda em setores como Serviços de Informação 
e Comunicação (-1,8%). O Gráfico 4 apresenta o resul-
tado do crescimento dos Serviços, resultado da va-
riação acumulada em quatro trimestres, tendo como 
destaque o crescimento do Comércio.

Gráfico 4 – Desempenho dos Setores de Serviços - Crescimento Acumulado em Quatro Trimestres (%)  
Referência 1º Trimestre 2018 

                                                  Fonte: Contas Trimestrais FIBGE.

Pelo lado da despesa, tanto as Despesas de Consumo 
do Governo como a Formação Bruta de Capital Fixo 
ficaram estagnadas no acumulado de quatro tri-
mestres contra os quatro trimestres imediatamente 
anteriores, -0,6% e -0,1%, respectivamente. Uma boa 
notícia é o crescimento das Despesas de Consumo das 
Famílias (2,1%), sendo o segundo trimestre em que 
este grupo de despesas aumenta, mostrando que o 
consumo estava finalmente se recuperando depois de 
vários trimestres negativos. Esse crescimento do Con-
sumo das Famílias é a contrapartida do desempenho 
positivo das atividades de Comércio, como visto an-
teriormente. Também vai em sentido positivo o cres-
cimento das Exportações de Bens e Serviços (6,2%) e 
das Importações de Bens e Serviços (4,6%), tendo sido 
o setor externo uma das principais forças do dina-

mismo da economia brasileira. O Gráfico 5 apresenta 
o desempenho acumulado em quatro trimestres dos 
diversos componentes de despesa sob a ótica macro, 
destacando-se que os agregados ligados ao setor ex-
terno têm tido uma dinâmica muito próspera e que o 
Consumo das Famílias estava se recuperando até esse 
trimestre. O Consumo do Governo apresentou queda, 
tendo em vista a regra de expansão da maioria dos 
gastos não financeiros pela inflação do ano anterior e 
pelo controle via contingenciamentos das despesas or-
çamentárias. No Gráfico 5, a variável Formação Bruta 
de Capital aparece destacada como legenda dentro do 
próprio gráfico. Isso permite uma visualização da gi-
gantesca estagnação desse componente de gastos, pois 
seu desempenho é tão absurdamente nulo − como tem 



7análise de conjuntura6 análise de conjuntura

junho de  2018

sido ao longo dos últimos trimestres − que sua visua-
lização torna-se impraticável no gráfico em questão. 

Para combinar com essa nulidade do desempenho da 
Formação Bruta de Capital, a Taxa de Investimento 
continua baixa, cerca de 16% do PIB, tanto no primei-
ro trimestre de 2017 como em 2018 e a Taxa de Pou-
pança ficou um pouco acima da Taxa de Investimento, 

16,3% no primeiro trimestre de 2018. Isto significa 

que o investimento foi tão baixo que praticamente não 

foi necessário o uso de poupança externa, situação 

insólita para uma economia com severas limitações 

de infraestrutura e com um enorme contingente de 

desempregados e subutilizados.

Gráfico 5 – Desempenho dos Componentes de Despesa Agregada- Crescimento Acumulado em Quatro 
Trimestres (%) - Referência 1º  Tri 2018 - 

Fonte: Contas Trimestrais FIBGE.

1  Sem esquecer que as medidas aprovadas pelo governo federal para 
colocar fim ao movimento dos caminhoneiros terão impacto fiscal 
sobre os Estados, com a suposta redução de ICMS e da tarifa dos 
pedágios. Os instrumentos para ajuste fiscal de Estados e Municípios 
são muito menores do que os da União, a qual, além dos tributos, pode 
modificar a estrutura de preços dos combustíveis, sendo a principal 
acionista da Petrobras e reguladora de última instância do setor. Além 
disso, o estabelecimento de quotas para transporte de mercadorias 
a partir do sistema público e de fretes mínimos devem causar novas 
distorções no mercado, o que ainda permitirá réplicas do terremoto 
econômico inicial.

(*) Economista e doutora pela USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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A Produtividade dos Fatores no Brasil à Luz do Cenário Interna-
cional: Comparando a Produtividade Brasileira com a de Outros 
Países

José Paulo Zeetano Chahad (*)

1  Introdução

Este artigo representa a continui-
dade do artigo apresentado no 
Boletim anterior.1 Naquela ocasião, 
abordou-se a produtividade dos 
fatores no Brasil, tendo em vista 
a complementação que agora se 
apresenta comparando-a com pa-
íses selecionados, como forma de 
avaliá-la à luz do que se observa no 
cenário internacional.

Para efeitos de continuidade de ra-
ciocínio relembremos aqui, sucin-
tamente, o panorama introdutório 
do texto anterior. Destacou-se que 
o país há muito tempo vem apre-
sentando baixas taxas de cresci-
mento econômico. De acordo com 
as estatísticas do FMI, na década 

de 2010, o país cresceu pífios 1,3%, 
cerca de um terço abaixo da média 
mundial, que foi de 3,8%.2 

Est á claro que uma razão que 
emerge soberana, e de uma una-
nimidade indiscutível, refere-se à 
baixa produtividade, tanto do total 
de fatores de produção quanto do 
trabalhador brasileiro, levando 
a atividade econômica a níveis 
ridículos de eficiência. Esta cons-
tatação foi o destaque dado pelas 
publicações e relatórios analíticos 
dos principais organismos interna-
cionais, e mesmo nacionais divul-
gados no primeiro quadrimestre 
de 2018.3 

Para sintetizar o que dizem estes 
documentos transcrevemos um 

trecho do prefácio do relatório do 
Banco Mundial:

O Brasil adentra o ano eleitoral de 
2018 com uma economia que se 
recupera gradualmente da mais 
profunda recessão em sua história 
recente. No entanto, para muitos 
brasileiros, essa recuperação ainda 
não se materializou em mais e me-
lhores empregos ou rendimentos 
mais elevados. O motivo por trás 
deste relatório foi a necessidade de 
entendermos possíveis fatores que 
impulsionarão o crescimento da 
renda e do emprego no futuro. Sua 
principal conclusão: o Brasil precisa 
melhorar drasticamente seu desem-
penho em termos de produtividade, 
para que o país aumente a renda de 
forma duradoura e ofereça empre-
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gos melhores para os seus cidadãos. 
(Grifo do autor)

Este artigo apresentará o estágio 
atual da produtividade dos fatores 
na economia brasileira, comparan-
do-o com o que tem ocorrido no 
cenário internacional, aqui repre-
sentado por alguns países selecio-
nados. 

1 Comparando o PIB Per Capita 
Brasileiro com o de Outros Paí-
ses Selecionados

O artigo mencionado na nota 1 
revelou um quadro dramático do 
comportamento da Produtividade 
Total dos Fatores (PTF), e da pro-
dutividade do trabalho, no caso 
brasileiro: muita ineficiência no 
uso e na combinação dos fatores de 
produção, baixa produtividade da 
mão de obra e a pouca contribui-

ção de ambas para o crescimento 
econômico e do valor adicionado 
per capita. 

Verificou-se ainda que, apesar da 
queda na produtividade na indús-
tria, houve um ganho de 0,6% na 
produtividade total, considerados 
todos os setores da atividade eco-
nômica. Isto, certamente, coloca 
o Brasil em uma posição pouco 
confortável no cenário interna-
cional. A seguir, vamos mencionar 
elementos que corroboram essa 
afirmação.

 Uma primeira medida para compa-
rações internacionais de produtivi-
dade é obtida a partir da evolução 
do PIB per capita, o que se observa 
no Gráfico 1, elaborado a partir das 
informações do FMI, em abril de 
2018.

Por essa variável, tomando-se o 
período entre 1990 e 2017, obser-
va-se que o Brasil tem tido uma 
evolução de produtividade global 
bastante abaixo de economias bem 
desenvolvidas, como por exemplo, 
Estados Unidos e Alemanha. Fica 
abaixo, também, dos chamados “ti-
gres asiáticos”, aqui representados 
pela Coreia do Sul. 

Por outro lado, quando se conside-
ra o grupo de países emergentes, 
o PIB per capita brasileiro supe-
ra seus concorrentes como Índia 
e China, embora ambos figurem 
numa faixa de baixa renda e gran-
de volume populacional. Ademais, 
são países com baixa qualidade de 
sua mão de obra. Tanto o Brasil, 
como a Índia e a China, além de 
baixa produtividade, revelam situ-
ações de estagnação dessa variável 
ao longo do tempo.

Gráfico 1 – PIB Per Capita (em Preços Correntes U.S. Dollars) para Países Selecionados: 1990-2017* 

Fonte: World Economic Outlook Database, abril 2018, International Monetary Fund (IMF).
*Gráfico elaborado pelo autor.
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Gráfico 2 – Produtividade Total dos Fatores para Países Selecionados: 1990-2014*  
(Em Paridade de Poder de Compra)

Fonte: Penn World Table. 
Ver: Relatórios Econômicos Brasil, elaborado por OCDE em Feverreiro 2018, Resumo, página 8.
*Gráfico elaborado pelo autor.

3 A PTF Brasileira Vis-à-Vis a de Países Selecionados

Um olhar sobre a PTF, outra variável a medir a efici-
ência da economia, apresentada no Gráfico 2, revela 
resultados semelhantes aos observados para a evolu-
ção do PIB per capita como indicador de produtividade. 
Com relação ao patamar da PTF, o Brasil mostra-se 
numa situação intermediária, estando bem abaixo 
dos valores observados para os países desenvolvidos 
(Reino Unido), mas acima dos emergentes concorren-
tes como Índia e China.

Com relação ao comportamento ao longo tempo (1990-
2014), parece haver uma tendência comum: desde o 
início da década de 2010 e, especialmente, a partir dos 
meados desta década, há um nítido comportamento 
de estagnação, ou mesmo de declínio da PTF, indican-
do que, a despeito do progresso técnico trazido pelos 
processos de automação, inteligência artificial, tecno-
logias da comunicação e informação, e disseminação 
massiva da era digital, têm surtido efeitos ainda pe-
quenos na eficiência global, especialmente dos países 
emergentes, ou ainda em fase de desenvolvimento.
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Ainda sob a ótica da PTF, outro 
aspecto que merece destaque, no 
entendimento do Banco Mundial, 
refere-se à constatação de que, 
entre 1997 e 2015, o crescimento 
econômico brasileiro foi marcado 
por uma grande volatilidade, com 
média de apenas 3,0%, contra 9,0% 

e 7,0% na China e Índia, respec-
tivamente. Em outras palavras, 
em média, a produtividade (PTF) 
muito volátil não contribuiu para o 
crescimento do PIB brasileiro entre 
1996 e 2015.

Durante este período, a contribui-
ção da PTF caiu 1,0%; a expansão 

da educação e da força de trabalho 
foi responsável por cerca de dois 
terços do crescimento geral. Nesse 
sentido, o Brasil precisa encontrar 
novas fontes de crescimento, uma 
vez que a transição demográfica do 
país está se esgotando (ver Gráfico 
3). 

Gráfico 3 – Crescimento Real do PIB e Contribuições, Pontos Percentuais

                               Fonte: Banco Mundial (2018, p. 19).

3 A Produtividade do Trabalho: 
Brasil Versus a de Países Sele-
cionados

Uma comparação da produtividade 
do trabalho entre países selecio-
nados aparece no Gráfico 4. Aqui 
as diferenças parecem ser maiores 
entre países desenvolvidos (EUA) 
e os emergentes, como o Brasil. No 
caso americano, o produto por tra-
balhador vem crescendo vigorosa-
mente desde o início da década de 
1990. Isto não ocorre com o Brasil, 
onde ao longo de todo período ana-

lisado (1990-2018) a produtividade 
do trabalho apresenta-se estag-
nada, e mesmo declinante após 
2010. Esta parece ser a situação da 
China, onde o patamar de produ-
tividade é baixo e estagnante nos 
últimos oito anos.

É interessante notar o comporta-
mento brasileiro com relação à Co-
reia do Sul, um país menor, mas que 
tem empreendido um modelo de 
crescimento baseado numa forte 
elevação da produtividade do tra-
balho. De fato, durante toda a déca-

da de 1990, no Brasil e na Coreia do 
Sul a produtividade do trabalho era 
muito próxima, mas passa a haver 
um nítido descolamento a partir 
de então.

A razão é simples: enquanto o sis-
tema educacional brasileiro (edu-
cação formal, técnica ou profis-
sional) continuou obsoleto, em 
busca de modelos mais eficientes 
e inclusivos a partir do progresso 
técnico, a Coreia do Sul havia tor-
nado, décadas antes, a educação 
uma “razão de Estado”, como forma 
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Fonte: “Output, Labor and Labor productivity, 1950-2018”, Trusted Insights for Business Worldwide, The Conference Board 2018.
 *Gráfico elaborado pelo autor.

de sair da sua situação de baixo desenvolvimento, po-
breza e fora do comércio internacional. 

Os frutos dos investimentos em educação no passa-
do vieram a maturar no último quarto do século XX, 
fazendo com que esse país se tornasse uma potência 
produtiva, voltada em grande parte para o comércio 

externo, com base na excelência da qualidade de sua 
mão de obra.

Gráfico 4 – Produtividade do Trabalho para Países 
Selecionados: 1990-2018* (por Horas Trabalhadas)   

4 Caminhos a Serem Seguidos para Melhorar a Pro-
dutividade no Brasil

Ficou claro do exposto nas seções anteriores que o 
país possui níveis muito baixos de produtividade dos 
fatores, em especial pífios valores da produtividade do 
trabalho. Isto tem se tornado um freio ao crescimento 
econômico, um viés muito negativo para a distribuição 
de renda, possuindo ainda um efeito devastador sobre 

a competitividade do país no exterior, pois impede um 
maior grau de abertura ao comércio internacional.

Vimos que a produtividade do trabalho contribuiu 
com apenas 39,0% do aumento da renda per capita (já 
bastante baixa seja do ponto de vista absoluto, seja 
quando se leva em conta o panorama internacional), 
sendo que os demais 61,0% decorrem de mudanças 
demográficas e do aumento da participação da força 
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de trabalho, ambos impulsionando a parcela emprega-
da da população. 

Isto significa que à medida que os fatores demográ-
ficos que contribuem para o crescimento da força de 
trabalho como parcela da população se esgotarem só 
restará o aumento da produtividade do trabalho para 
manter, ou mesmo elevar, a taxa de crescimento do PIB 
per capita brasileiro. 

Outro aspecto que mereceu destaque é que os baixos 
níveis de produtividade tendem a subir com maior 
incorporação de capital humano aos indivíduos, assim 
como sejam criadas condições para maiores disponi-
bilidades de capital físico aos trabalhadores. Existe 
todo um rol de reformas abrangendo a eficiência dos 
mercados financeiros, de produto, de trabalho, aspec-
tos sobre o funcionamento das empresas, desburocra-
tização dos negócios, e arranjos institucionais sem os 
quais dificilmente a produtividade do trabalho e dos 
demais fatores apresentarão o vigor necessário para 
levar ao crescimento duradouro e autossustentável.

A Figura 1 reúne suscintamente o conjunto de medi-
das sem as quais a produtividade global da economia 

brasileira dificilmente sairá do limbo em que hoje se 

encontra. Por ser uma figura autoexplicativa, restam 

poucos comentários a serem feitos, destacando apenas 

os que seguem.

Em geral interpreta-se que a elevação da produtivida-

de passa apenas, ou principalmente, pelas melhorias 

e redução das distorções no mercado de trabalho. 

Verifica-se que se trata de uma afirmação correta, mas 

apenas parte da solução do problema. São necessários 

amplos ajustes no ambiente dos negócios, assim como 

políticas de estímulos à inovação no âmbito das em-

presas. 

Por fim, a melhoria substancial da produtividade le-

vando ao crescimento deve resultar num modelo de 

compartilhamento da prosperidade, promovendo a 

produção que demande, também, competências menos 

sofisticadas, garantindo com isso a inclusão dos mais 

pobres e dos menos qualificados.
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Encerramos este artigo reprodu-
zindo a citação a seguir, que indica 
a necessidade do Brasil de elevar 
sua produtividade para ter um 
crescimento sustentável e dura-
douro:

Mais avanços nos padrões de vida 
vão girar em torno de uma nova 
estratégia de crescimento inclu-
siva e verde, garantindo que os 
benefícios do crescimento sejam 
amplamente compartilhados por 
toda população. A produtividade 
terá que se tornar o principal motor 
do crescimento, mas isso exigirá 
investimento significativamente 
maior e mais empregos de melhor 
remuneração para todos os bra-
sileiros. Há uma estreita relação 
entre aumento da produtividade 
e crescimento mais inclusivo. A 
melhora da produtividade exige 
não apenas mais capital físico, mas 
também a capacitação das pessoas, 

o que, por sua vez, facilita que todos 
contribuam para o crescimento 
da produtividade e assegura que 
os benefícios alcancem todos os 
setores da sociedade. (Relatórios 
Econômicos OCDE, 2018, p. 7-8).
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Figura 1− Caminhos para Melhorar a Produtividade no Brasil

                      Fonte: Banco Mundial (2018, p. 14).
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Política Fiscal e Desigualdade na Distribuição de Renda

Carlândia Brito Santos Fernandes (*)

Há diversos estudos sobre desi-
gualdade na distribuição de renda, 
porém, a grande parte aborda a 
relação desta com o desenvolvi-
mento e ou crescimento econômi-
co. O melhor exemplo na literatura, 
sobre esta relação, é o trabalho 
de Kuznets (1955)1 que apresenta 
um argumento de como o nível de 
distribuição de renda é afetado 
pelo desenvolvimento da econo-
mia. Inicialmente, haveria uma 
relação positiva entre essas va-
riáveis, ou seja, um aumento no 
nível de desenvolvimento levaria 
a um aumento na desigualdade na 
distribuição de renda. Esta relação 
se tornaria negativa somente após 
o nível de renda atingir um limite, 
apresentando-se no formato de U 
invertido. Isto é, nos estágios ini-
ciais de desenvolvimento de uma 
economia o crescimento gera mais 
desigualdade e nos estágios subse-
quentes, avançados, mais igualda-
de de renda. 

Os estudos sobre desigualdade na 
distribuição de renda estão rela-
cionados com desenvolvimento e 
crescimento econômico, mas essas 
abordagens podem também incluir 
questões sobre a política fiscal, 
como a relação entre desenvolvi-
mento econômico, desigualdade na 
distribuição de renda e política fis-

cal, que é abordada, entre outros, 
por: Chu, Davoodi e Gupta (2004), 
Gemmell e Morrissey (2005), Cube-
ro e Hollar (2010), Goñi, López e 
Servén (2011), Bastagli, Coady e 
Gupta (2012), Woo et al. (2013), 
Azevedo et al. (2014). Este ensaio 
discute esta literatura e apresenta 
algumas evidências para os Esta-
dos brasileiros e o Distrito Federal 
sobre esta relação.

Para Chu, Davoodi e Gupta (2004), 
Bastagli, Coady e Gupta (2012) e 
Woo et al. (2013) a desigualdade 
na distribuição de renda pode ser 
explicada pelo nível e pela progres-
sividade dos impostos e pelas po-
líticas de gastos dos governos, de 
forma que os impostos diretos e os 
gastos sociais tendem a melhorar a 
distribuição de renda da economia, 
enquanto os impostos indiretos 
tendem a aumentar a desigualdade. 

No caso específico de Woo et al. 
(2013), ao avaliarem um grupo de 
48 economias avançadas e emer-
gentes, entre 1980 e 2010, os resul-
tados indicam que maiores gastos 
sociais e um sistema tributário 
mais progressivo estão associados 
a menores níveis de desigualdade. 
Os autores esclarecem que o efeito 
positivo dos gastos sociais na de-
sigualdade ocorre através de dois 

canais: o primeiro é que parte dos 
gastos sociais consiste em transfe-
rência de renda direta, o que gera 
redistribuição de renda dos ricos 
para os pobres. O segundo é que os 
gastos sociais podem possibilitar 
o acesso dos pobres à educação e 
a outras atividades promotoras de 
capital humano. 

Grande parte dos estudos sobre 
política fiscal e desigualdade de 
renda realizam as análises em-
píricas para grupos de países de 
diferentes níveis de desenvolvi-
mento. Neste sentido, Gemmell e 
Morrissey (2005) e Cubero e Hollar 
(2010) afirmam que os impactos 
da política fiscal na distribuição 
de renda de países desenvolvidos 
e em desenvolvimento tendem 
a ser similares. Já Goñi, López e 
Servén (2011) concluem que, em 
comparação a um grupo de países 
industrializados, o sistema fiscal 
da América Latina contribui pouco 
para a redução da desigualdade 
devido a seu fraco impacto redis-
tributivo.

A América Latina tem sofrido pro-
blemas persistentes ligados à desi-
gualdade, conforme se apresenta 
em Williamson (2010) e Bértola e 
Ocampo (2012). No entanto, alguns 
estudos indicam que nas últimas 
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duas décadas a desigualdade na 
distribuição de renda foi reduzida 
na maioria dos países da região, 
apesar de ainda apresentar índices 
acima da média mundial (ECLAC, 
2010). Alguns estudos analisam a 
relação entre política fiscal e desi-
gualdade na distribuição de renda 
especificamente para esses países. 
Cornia (2012) encontra evidências 
de que impostos e gastos sociais, 
dentre outras variáveis, são fatores 
significativos para a distribuição 
de renda. Já González e Martner 
(2012) identificam um efeito po-
sitivo da política f iscal sobre a 
distribuição de renda, em particu-
lar para os gastos com educação, 
investimento e as despesas sociais, 
além de um sistema tributário pro-
gressivo.

Em estudo mais recente, Clifton, 
Díaz-Fuentes e Revuelta (2017) 
concluem que, para o subperíodo 
de 1960 a 1998, a política fiscal não 
é um fator que explica a redução 
da desigualdade na distribuição de 
renda na América Latina, o que vai 
de encontro ao resultado encontra-
do por Goñi, López e Servén (2011). 
Porém, ao analisarem o subperíodo 
1990 a 2012 os autores obtêm que 
a política fiscal tem um efeito favo-
rável à redução da desigualdade na 
distribuição de renda, principal-

mente por meio dos gastos públi-
cos com saúde e dos impostos que 
atuam progressivamente sobre a 
renda.

Azevedo et al (2014) realizam um 
estudo específico para os Estados e 
Municípios brasileiros e encontram 
que o conjunto dos gastos sociais 
(representado pelos gastos públi-
cos em educação e cultura, saúde 
e saneamento, assistência social 
e previdência) está associado a 
maiores níveis de desigualdade, 
apresentando coeficientes positi-
vos e estatisticamente significa-
tivos em todas as especificações 
econométricas.2 Santos, Cunha e 
Gadelha (2017) também realizam 
um estudo para o Brasil sobre a 
temática distribuição de renda e 
desenvolvimento econômico. Ao 
testarem a hipótese de Kuznets 
para os Estados brasileiros incluem 
uma variável fiscal nas especifi-
cações econométricas. Os autores 
encontram entre os resultados que 
os gastos sociais, representados 
por assistência social e previdên-
cia, são importantes para reduzir a 
desigualdade de renda dos Estados. 

Na verdade, a questão sobre desi-
gualdade tem apresentado lugar 
de destaque nos debates sobre 
política econômica, especialmente 

após a crise financeira global e o 
sucesso do livro de Piketty (2014). 
A política fiscal pode ser utiliza-
da com o objetivo de distribuir 
renda, pois afeta o bem-estar dos 
indivíduos através de pagamentos 
monetários (como transferências e 
impostos) e a provisão de serviços 
gratuitos (como educação e saúde), 
lembrando que algumas políticas 
de tributos e de gastos, utilizadas 
com esse objetivo, podem distorcer 
os incentivos e reduzir a eficiên-
cia econômica (CLEMENTS et al., 
2015). 

No Gráfico 1 pode ser observado o 
comportamento do Índice de Gini, 
de 2004 até 2014, que reduziu de 
0,56 em 2004 para 0,50 em 2014. 
As evidências de vários estudos 
sugerem que esta redução na desi-
gualdade da distribuição de renda 
está associada aos mecanismos de 
proteção social, principalmente 
ao Programa Bolsa Família (PBF) 
(SOARES et al., 2009; SOARES et 
al., 2010; LUSTIG, LOPEZ-CALVA 
e ORTIZ-JUAREZ, 2013). Outros 
fatores também contribuíram para 
esta redução, como o aumento real 
no salário mínimo, o aumento da 
formalização  no mercado de traba-
lho e a melhora do nível educacio-
nal dos trabalhadores (GONZÁLES; 
MARTNER, 2012).
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Gráfico 1 − Índice de Gini, Média das Unidades da Federação do Brasil, 2004-2014

                  Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Soares et al. (2010), ao investigarem o quanto o PBF 
contribuiu para a redução da desigualdade na distri-
buição de renda e da pobreza no Brasil entre 1999 e 
2009, afirmam que a transferência de renda do Bolsa 
Família foi responsável por 15% da queda do coefi-
ciente de Gini.  Nesta linha, os dados sugerem que a 

redução na variável indicativa da desigualdade pode 
estar associada ao aumento dos gastos públicos dire-
cionados às melhorias nas condições de vida da popu-
lação. Conforme se observa no Gráfico 2, os gastos das 
unidades federativas com educação, saúde, assistência 
social e previdência social cresceram no período. 

Gráfico 2 − Gastos Sociais Agregados das Unidades da Federação no Brasil de 2004 a 2014 (Milhões de R$)

                     Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Execução Orçamentária dos Estados. 
                     Nota: deflacionado pelo IPCA a preços de dezembro de 2014.



19temas de economia aplicada18 temas de economia aplicada

junho de  2018

Em conjunto, t ais gastos,  que 
podem ser nomeados sociais3, au-
mentaram em termos reais 91% 
entre 2004 e 2014, o que corres-
ponde a uma taxa de crescimento 
média anual de 7%. No entanto, a 
maior parte do crescimento desses 
gastos ocorreu em 2006 e 2008, 
com taxas de 11% e 18%, respec-
tivamente − ou seja, bem acima da 
taxa média. Em comparação, os 
demais gastos das unidades fede-
rativas registraram um aumento 
inferior, 66% no mesmo período 
− ou seja, uma taxa de crescimento 
média anual de 5,26%. 

Ao se analisar a evolução individu-
al, os gastos com assistência social 
e previdência foram os que apre-
sentaram maior taxa de crescimen-
to no mesmo período (157%). No 
entanto, os gastos com previdência 
foram os responsáveis pela maior 
parte deste crescimento, já que 
registraram um crescimento de 
160% entre 2004 e 2014, enquanto 
as despesas com assistência social 
aumentaram em 102% no mesmo 
período. 

As despesas com educação das uni-
dades federativas cresceram 86% 
no período de análise, uma taxa 
média anual de 4,5%, sendo que o 
ano de 2008 foi o que apresentou 
maior crescimento em relação ao 
ano anterior (16,12%). Porém, nos 
últimos anos do período de análise 
os gastos dos Estados e do Distrito 
Federal com essa função apresen-
taram queda, quando comparados 
ao ano anterior. Os dados indicam 

que, em termos reais, os gastos 
em educação reduziram em mais 
de 6% em 2012 e em 0,85% em 
2014. No que se refere aos gastos 
com saúde, ocorreu um aumento 
de 52% entre 2004 e 2014, com o 
ano de 2008 também apresentando 
um crescimento acima da média de 
11,75%. Mas, diferentemente dos 
gastos com educação, entre 2012 
e 2014 esses gastos cresceram, 
mesmo que abaixo da média. 

Concluindo, a política fiscal tem um 
papel importante na desigualdade 
da distribuição de renda, destacan-
do-se entre as variáveis que podem 
contribuir para a sua redução os 
gastos sociais e um sistema tribu-
tário progressivo. Os dados apre-
sentados para os Estados brasilei-
ros e o Distrito Federal, entre 2004 
e 2014, indicam que a desigualdade 
na distribuição de renda foi redu-
zida no período, o que pode estar 
associado ao aumento dos gastos 
sociais no mesmo período. A con-
firmação desta evidência depende 
de uma análise empírica detalhada, 
utilizando, por exemplo, um ferra-
mental econométrico, o que está 
reservado a pesquisas futuras.
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Rodger Antunes (*)

A construção civil é um importan-
te setor para o desenvolvimento 
econômico de um país. Essa afir-
mativa se sustenta, por exemplo, ao 
observar sua participação no valor 
adicionado, na absorção de mão de 
obra e na formação bruta de capital 
fixo, bem como sua participação 
percentual no total do valor bruto 
da produção industrial (CHENERY, 
1960; PEROBELLI et al. ,  2016). 
Nota-se também que a indústria da 
construção fornece a infraestru-
tura pública e física para muitas 
atividades produtivas no setor 
privado (POLENSKE; SIVITANIDES, 
1990). Assim sendo, o setor é capaz 
de influenciar a produtividade do 
capital por meio da oferta de infra-
estrutura e da produção de bens de 
investimento.

Ao considerar a questão habita-
cional no Brasil, a moradia alçou a 
característica de direito social ape-
nas em 2000, pela Emenda Consti-
tucional 26. Todavia, a Declaração 
Universal de Direitos Humanos 
considera a moradia um direito 
fundamental da pessoa humana 
desde 1948. A importância da mo-
radia no bem-estar dos indivíduos 
está relacionada não apenas ao 
bem per se, mas ao acesso a outros 
bens e serviços que as famílias de-

mandam, por exemplo, transporte 
público, saneamento básico, segu-
rança e saúde pública. Ademais, 
melhores condições de moradia 
têm impacto direto sobre o capi-
tal humano de longo prazo (RO-
THWELL; MASSEY, 2015), o que 
impacta também a produtividade 
da firma. 

Historicamente, no Brasil, uma 
série de políticas públicas1 investiu 
no setor de construção civil obje-
tivando melhorar a infraestrutura 
e gerar crescimento econômico. 
Esses esforços permitem eviden-
ciar a relação entre industriali-
zação e urbanização e o setor de 
construção civil. Especificamente, 
no que circunscreve a questão 
habitacional é possível destacar, 
entre outros momentos da econo-
mia brasileira, os decretos-leis no 
período Vargas, o Sistema Finan-
ceiro de Habitação (SFH), Banco 
Nacional de Habitação (BNH) e, 
o mais recente, Programa Minha 
Casa, Minha Vida (PMCMV), na es-
fera federal. 

Essas políticas públicas visam re-
duzir o déficit habitacional no país. 
Segundo o Censo de 2010, 84% da 
população brasileira vive nas cida-
des, o que aprofunda a necessidade 

de políticas direcionadas à ques-
tão habitacional. Dessa população 
urbana, a Organização das Nações 
Unidas estima que 26% da popu-
lação mundial vive em favelas, em 
geral nas periferias das grandes 
cidades. Para a grande São Paulo, 
1% da população vivia em favelas 
em 1970; em 1995, esse número se 
elevou para 20% (INSTITUTO DA 
CIDADANIA, 2000). Segundo Lima 
Neto, Furtado e Krause (2013), a 
composição do déficit habitacional 
no Brasil está concentrada essen-
cialmente entre as famílias mais 
vulneráveis, isto é, 73,6% do déficit 
total corresponde às familias com 
até três salários mínimos. Já para 
as faixas entre três e dez salários 
mínimos, a composição é de 21% 
do total. Esses dados são para o 
ano de 2012, onde o déficit total 
do país estava no patamar de 5,52 
milhões de domicílios.

Tendo em vista a relevância do bem 
“habitação” e a concentração do 
déficit habitacional na faixa mais 
vulnerável das famílias brasileiras, 
o estudo se destaca por implemen-
tar um modelo inter-regional de 
insumo-produto sublinhando o 
subsetor de habitação popular por 
tipologias (apartamentos com e 
sem elevadores, casas populares, 
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conjuntos habitacionais de casas 
e de prédios com e sem elevado-
res). Nesse sentido, dado que os 
trabalhos existentes de insumo-
-produto focaram no macrossetor 
da construção civil, agregando in-
fraestrutura, imóveis (habitações 
de padrões distintos, corporativos, 
galpões etc.), manutenção e reparo 
etc., o artigo proposto busca preen-
cher essa lacuna, fornecendo infor-
mações mais focadas e detalhadas, 
abordando o papel das diferentes 
tipologias habitacionais na econo-
mia paulista.  

Assim, o objetivo desse artigo será 
responder: a) qual a estrutura de 
interações da habitação popular e 
os demais setores produtivos da 
economia? b) qual o impacto sobre 
empregos, produção, impostos 
(ICMS e IPI) e PIB? 

No presente artigo examinamos os 
efeitos reais da habitação popular 
(considerando as seis tipologias ha-
bitacionais) no Estado de São Paulo 
e sua relação com o resto do país. 
Para tanto será feito uso da matriz 
inter-regional de insumo-produto 
de 2009. Metodologicamente, se-
gundo Bon (1988), a utilização 
da modelagem de insumo-produ-
to ganha relevância por fornecer 
uma estrutura capaz de estudar 
os recursos diretos e indiretos 
bem como suas interdependências. 
A metodologia permite avaliar o 
setor sob três aspectos: a) poten-
cial de criação de empregos; b) 
papel na economia e c) identifica-
ção da estrutura de fornecedores. 

Para ter acesso à metodologia, ver 
Miller e Blair (2009). 

Sobre os dados, utilizou-se a ma-
triz de insumo-produto construída 
pelo Núcleo de Economia Regional 
e Urbana da Universidade de São 
Paulo (NEREUS-USP) para o ano 
de 2009. Nesse sistema a econo-
mia está dividida em 56 setores, 
utilizando 80 produtos – cabe des-
tacar que a matriz está a preços 
constantes de 2000. A matriz foi 
construída a partir dos dados das 
contas nacionais do IBGE seguindo 
a metodologia destacada por Gui-
lhoto e Sesso Filho (2005 e 2010). 
Informações sobre as tipologias 
foram obtidas do Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística e Caixa Econômica Federal. 

Empiricamente, para alcançar o 
objetivo proposto adiciona-se um 
setor à matriz de insumo nacional. 
Esse setor representa as tipologias 
tratadas nesse trabalho, a saber: 
apartamentos com 2 dormitórios 
com elevador (A2DCE), apartamen-
tos com 2 dormitórios sem eleva-
dor (A2DSE), conjunto habitacional 
de prédios com elevador (CHPCE), 
conjunto habitacional de prédios 
sem elevador (CHPSE), conjunto 
habitacional de casas (CHC) e casas 
populares (CP). Cada um desses 
setores está refletindo a relação 
de compra de insumos e pagamen-
to de fatores de produção. Esses 
dados derivam da SINAPI/IBGE. 

A Tabela 1 mostra os geradores 
para todas as tipologias. Conside-
rando a tipologia A2DCE2, estima-
-se que um choque de investimento, 
na quantidade especificada acima, 
gere um aumento de R$ 3.283 mi 
na economia brasileira – como 
demonstrado na Tabela 1, gerador 
de produção. Esse efeito pode ser 
desmembrado como direto, indi-
reto e induzido. O primeiro efeito 
decorre do impacto gerado pelo 
choque inicial de R$ 1 mi. O efeito 
indireto corresponde às compras 
feitas nos demais setores decorren-
tes do aumento da produção, isto é, 
R$ 659 mil são gerados na produ-
ção dos demais setores do sistema 
econômico decorrente da demanda 
induzida pelo investimento nessa 
tipologia. O efeito de gerador indu-
zido, ao endogeneizar as famílias 
no sistema, estimula a economia 
em R$ 1.624 milhões. 

Estima-se que o efeito total sobre 
o PIB, decorrente da ampliação da 
produção e renda das famílias, seja 
de R$ 1.946 milhões. Novamen-
te, os efeitos geradores também 
podem ser decompostos como des-
crito acima. R$ 622 mil derivam 
diretamente do choque inicial, 
enquanto R$ 349 mil e R$ 976 mil 
decorrem dos efeitos indireto e 
induzido. 

O impacto sobre a arrecadação de 
impostos é de R$ 112 mil via ICMS 
e R$ 217 mil via IPI para cada 1 
milhão investido.  O efeito direto é 
nulo para ICMS e IPI, dado que não 
há incidência de impostos sobre 
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Tabela 1 − Multiplicadores por Tipologias Habitacionais

Tipologia
Impacto

 Direto Indireto Induzido Total

A2DCE

Produção 1 0,6590 1,6241 3,2831
PIB 0,6216 0,3489 0,9755 1,9461

ICMS 0,0000 0,0338 0,0786 0,1124

IPI 0,0000 0,0665 0,1503 0,2168
Emprego 222,708 84,599 311,845 619,152

A2DSE

Produção 1 0,6376 1,6334 3,2710
PIB 0,6317 0,3380 0,9811 1,9508

ICMS 0,000 0,0331 0,0791 0,1122

IPI 0,000 0,0961 0,1348 0,2309
Emprego 229,887 81,588 313,193 624,668

CHPCE

Produção 1 0,6709 1,6192 3,2901
PIB 0,6180 0,3551 0,9726 1,9457

ICMS 0,0000 0,0341 0,0784 0,1125

IPI 0,0000 0,0671 0,1498 0,2170
Emprego 218,447 86,699 311,102 616,248

CHPSE

Produção 1 0,6494 1,6336 3,2830
PIB 0,6310 0,3442 0,9812 1,9564

ICMS 0,0000 0,0332 0,0791 0,1122

IPI 0,0000 0,0640 0,1511 0,2151
Emprego 225,851 85,309 313,500 624,659

CHC

Produção 1 1,1629 1,6629 3,8258
PIB 0,6191 0,3677 0,9760 1,9628

ICMS 0,0000 0,0350 0,0787 0,1137

IPI 0,0000 0,0676 0,1503 0,2179
Emprego 236,840 101,064 312,959 650,863

CP

Produção 1 0,6038 1,6651 3,2689
PIB 0,6521 0,3221 1,0001 1,9743

ICMS 0,0000 0,0313 0,0806 0,1119

IPI 0,0000 0,0600 0,1541 0,2141

Emprego 241,890 81,250 319,355 642,494

Fonte: resultados obtidos a partir da matriz de insumo-produto.
Obs: A2DCE: Apartamentos com 2 dormitórios com elevador; A2DSE: Apartamentos com 2 dormitórios sem elevador; CHPCE: Conjunto habitacional 

de prédios com elevador; CHPSE: Conjunto habitacional de prédios sem elevador; CHC: Conjunto habitacional de casas; CP: Casa popular.

a atividade inicial de investimento. Contudo, o efeito 
indireto gera um acréscimo de R$ 33.8 mil da arre-
cadação de ICMS e R$ 66.5 mil da arrecadação de IPI. 
Agora, considerando os gastos feitos, a partir da renda 
induzida pelo choque de investimento nessa tipologia, 

a arrecadação das duas taxações se eleva em 7,8% e 

15,03%, respectivamente. Ou seja, para cada 1 milhão 

investido a arrecadação de ICMS gerada é R$ 78.6 mil 

e a arrecadação via IPI é R$ 150 mil. 
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A geração de emprego decorrente 
do aumento da produção na tipolo-
gia A2DCE é de 222.78 funcionários 
envolvidos na produção desse tipo 
de imóvel. A elevação da produção 
tem um efeito indireto sobre os de-
mais setores do sistema; estima-se 
que 84.5 novos postos de trabalho 
serão gerados. Assumindo que ha-
verá aumento de consumo devido 
ao aumento da remuneração das 
famílias, estima-se que 311 postos 
de emprego são gerados. No côm-
puto total, o impacto total sobre 
a oferta de emprego é de 619,15 
novas oportunidades de emprego. 

Para uma avaliação relativa das 
tipologias, o Gráfico 1 apresenta 
o valor do efeito gerador total dos 
agregados macroeconômicos (pro-
dução, PIB, ICMS, IPI e emprego). 
Para ajustar a escala dos valores 
no gráfico, os resultados foram 
normalizados.  O gráfico de radar 
aponta para a tipologia mais repre-
sentativa. 

A tipologia CHC apresenta o maior 
impacto no sistema produtivo, es-
timando que para cada 1 milhão 
investido em habitações popula-
res dessa característica, R$ 3.825 
milhões é gerado na produção da 
economia. O Produto Interno Bruto 
responde em maior monta a inves-
timentos em casas populares (CP). 
Isso decorre do fato de que a cons-
trução de casas unitárias, isto é, 
casas fora de conjuntos habitacio-
nais, tem maior custo de produção, 
pois demanda mais insumos. Esse 
fato também justifica o porquê das 
tipologias agregadas em prédios 
apresentarem menor gerador de 
PIB. 

O maior efeito gerador de ICMS 
é observado nos Conjuntos Habi-
tacionais de Casas, enquanto em 
relação ao IPI o maior gerador fica 
a cargo da tipologia A2DSE. Impor-
tante ressaltar que as tipologias 
verticais (prédios) apresentam 
maior efeito gerador vis-à-vis as ti-
pologias horizontais (casas), subli-
nhando o fato de que mais produ-

tos industrializados são utilizados 
nas tipologias verticais (elevado-
res, por exemplo), o que é factível. 
Em uma avaliação entre geradores, 
é possível notar que o fomento de 
habitações populares no geral tem 
maior efeito multiplicador sobre o 
ICMS vis-à-vis o IPI.

Em relação à geração de empregos, 
o Gráfico 1 destaca a tipologia CHC. 
Essa característica pode ser justi-
ficada pela quantidade de casas a 
ser produzida e pelo fato de o setor 
habitacional no Brasil ser traba-
lho intensivo. A própria estrutura 
alocativa dos fatores de produção 
justifica esse resultado, ou seja, en-
quanto em tipologias verticais há a 
necessidade de construção andar 
por andar, em um contexto de con-
juntos habitacionais de imóveis ho-
rizontais é possível admitir maior 
número de operários sem retorno 
decrescente à escala, retorno que 
não seria observado em produções 
de imóveis verticais.  
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Gráfico 1 − Geradores Totais por Tipologia

                                                         Fonte: Estimação do modelo de Insumo-Produto.

Outro ponto relevante a ressaltar são os encadeamen-
tos para trás (BL) e para frente (FL) desses setores. 
O maior encadeamento para trás e o menor encade-

amento para frente derivam de construções do tipo 
CHC e CP, respectivamente, como demonstrado no 
Gráfico 2 a seguir.  

Gráfico 2 − Encadeamentos por Tipologia

                                                       Fonte: Estimação do Índice de Hirschman-Rasmussen a partir da matriz de Insumo-Produto.
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Os indicadores Hirschman-Rasmussen apontam para 
a característica de baixos encadeamentos para frente 
em todas as tipologias. Esse resultado é comum pois 
os imóveis, em sua grande maioria, são ofertados para 
a demanda final, como destacado por Pietroforte e Bon 
(1999). Para todas as tipologias, a posição no ranking 
entre FL setoriais é sempre a última colocação. 

O indicador BL é geralmente utilizado como uma 
medida do grau de relação intersetorial. Para essa 
avaliação, em nenhuma tipologia o indicador foi maior 
do que um, demonstrando uma integração abaixo da 
média no que tange à construção de imóveis populares 
com o restante da economia. Todavia, na economia 
paulista, é possível apontar que as construções habi-
tacionais do tipo A2DCE apresentam encadeamentos 
para trás maiores que os setores de minério de ferro 
(46), saúde pública (49), administração pública (50), 
comércio (53).3 Esses resultados podem derivar da ca-
racterística trabalho-intensiva do setor da construção 
habitacional no Estado de São Paulo, como no caso do 
sistema produtivo italiano. 

Assim, dentro dos objetivos propostos, o trabalho 
foi capaz de apontar objetivamente a capacidade de 
respostas da economia para as diferentes tipologias 
de construção de habitação popular. Dentro de um 
contexto de custo de oportunidade, o trabalho fornece 
um ferramental de análise, tanto para policy makers 
quanto às incorporadoras, quanto à capacidade de 
ativação da economia. 
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Localização das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento 

Michael Tulio Ramos de França (*)

1  Introdução

Este texto tem como objetivo des-
crever de forma sintética alguns 
fatores que influenciam a locali-
zação das atividades de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) indus-
trial.1 Como se sabe, este tipo de 
atividade é central no processo 
de inovação e representa o traba-
lho criativo que é realizado com o 
intuito de aumentar o estoque de 
conhecimento.   

Empresas que se encontram nos 
estágios iniciais de desenvolvi-
mento tecnológico não têm, em 
geral, necessidade de montar um 
departamento formal de P&D. En-
tretanto, assim que essas empresas 
progridem, é provável que se torne 
necessária a criação de um depar-
tamento que lhes permita monito-
rar, importar, desenvolver e imple-
mentar novas tecnologias. Assim, o 
papel de um departamento de P&D 
cresce à medida que a empresa 

tenta, de forma sistemática, se de-
senvolver tecnologicamente para 
introduzir novos produtos, proces-
sos e formas de organização. Estes 
tipos de instalações tornam-se 
uma parte essencial do processo de 
aprendizagem e, num contexto de 
rápida e complexa mudança tecno-
lógica, a estrutura organizacional 
das instalações de P&D (e as suas 
relações com os demais departa-
mentos da empresa) se transforma 
num fator crucial nas estratégias 
competitivas empresariais (UNC-
TAD, 2005).

2   Multinacionais e P&D

As empresas multinacionais (MNs) 
e a mudança tecnológica estão 
entre as principais forças condu-
zindo o processo da globalização 
(MILLER, 1994; NARULA; ZANFEI, 
2004; OECD, 2008). Estas empre-
sas afetam de forma significativa 
o desenvolvimento e a difusão das 

inovações ao redor do mundo por 
meio de uma série de mecanis-
mos: (i) IDE (Investimento Direto 
Estrangeiro), (ii) comércio, (iii) li-
cenciamento de tecnologia, (iv) ati-
vidades de patenteamento cruzado 
e (v) colaborações internacionais 
tecnológicas e científicas (NARU-
LA; ZANFEI, 2004).

As empresas multinacionais são 
protagonistas nos gastos globais 
em P&D. Ademais, as maiores MNs 
desempenham um papel dominan-
te nas atividades inovativas dos 
seus respectivos países de origem 
e têm também uma participação 
crescente na parcela do gasto total 
das atividades de P&D realizadas 
fora dos seus países de origem 
(NARULA; ZANFEI, 2004). Em re-
lação aos países, existem diversas 
maneiras pelas quais estes podem 
participar do fluxo internacional 
de conhecimento (ver Quadro 1).
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Quadro 1 − Uma Taxonomia da Globalização da Inovação

Categorias Atores Formas

Exploração Internacional de Inovações 
Produzidas Nacionalmente

Empresas (nacionais e multinacionais e 
indivíduos com fins lucrativos)

Exportação de mercadorias inovadoras
Concessão de licenças e patentes
Produção no exterior de mercadorias 
inovadoras projetadas e desenvolvidas 
internamente

Criação Global de Inovações MNs

P&D e atividades inovativas tanto nos 
países de origem como no hospedeiro
Aquisições de laboratórios de P&D 
existentes ou investimento em novos nos 
países hospedeiros

Colaboração Tecno-Científica global

Universidades e Centros de Pesquisa 
Pública

Projetos científicos comuns
Trocas científicas (ano sabático)
Fluxos internacionais de estudantes

Empresas Nacionais e Multinacionais

Joint ventures para projetos inovativos 
específicos
Acordos produtivos com troca de 
informação técnica e/ou de equipamento

Fonte: Narula e Zanfei (2004).

Além disso, é importante destacar que as MNs têm 
progressivamente internacionalizado suas atividades 
inovativas. Embora o dispêndio das filiais estrangeiras 
em atividades de P&D ainda se concentre nos países 
desenvolvidos, a parcela efetuada nos países em de-
senvolvimento tem se expandido, especialmente nas 
chamadas economias emergentes (NARULA; ZANFEI, 
2004). Vale ressaltar que este grau de internacionali-
zação está associado, basicamente, a dois fatores: (i) 
a complexidade dos sistemas nacionais de inovação e 
o enraizamento das atividades das MNs no ambiente 
doméstico; (ii) a necessidade de coesão interna dentro 
das MNs e a alta qualidade da infraestrutura e regi-
mes de apropriação que as atividades de P&D tendem 
a exigir. Portanto, estes fatores explicam, pelo menos 
parcialmente, por que as atividades de produção se 
encontram mais internacionalizadas do que as de ino-
vação (MILLER 1994; UNCTAD, 2005).

As atividades de P&D possuem uma natureza tácita e 
complexa, o que as torna uma das atividades menos 
móveis das MNs (OECD, 2008). Debates sobre a con-
centração e dispersão das atividades de P&D não são 
novos. No entanto, a novidade tem sido a aceleração 
dos investimentos em P&D nos países em desenvol-
vimento e, em alguns casos, tais investimentos estão 
indo além da mera adaptação da tecnologia às condi-
ções locais. (UNCTAD, 2005; OECD, 2006; OECD, 2008). 
Segundo Narula e Zanfei (2004), a extensa literatura 
sobre o referido assunto pode ser resumida pela visão 
de que as atividades inovativas das MNs são afetadas 
por forças centrífugas e centrípetas, que determinam 
se as MNs centralizam ou se internacionalizam as suas 
atividades de P&D, criando novos centros no exterior 
(ver Quadro 2). Estes autores destacam dois amplos 
motivos microeconômicos que, segundo a literatura, 
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impulsionam o investimento em P&D destas empresas 
no exterior: 

i. Exploração de ativos: as empresas internacionalizam 
sua P&D para melhorar a maneira pela qual os ativos 
existentes são utilizados; 

ii. Crescimento de ativos: as empresas usam este tipo 

de investimento de P&D para melhorar os ativos 

existentes ou adquirir (e internalizar) ou ainda criar 

novos ativos tecnológicos por meio das instalações 

de P&D localizadas no exterior. 

Quadro 2 − Os Determinantes da Internacionalização da P&D

Forças centrífugas Forças centrípetas

Fatores conduzidos pela demanda:

•	 Necessidade de proximidade com os clientes locais
•	 Necessidade de adaptar produtos para o mercado local

Economias de escala e escopo em P&D

Medo de perder tecnologias-chave

Melhor coordenação e controle dos custos

Base forte em forças comparativas no país de origem e na 
inércia histórica

Fatores conduzidos pela oferta:

•	 Acesso ao pessoal científico altamente qualificado

•	 Proximidade com renomadas universidades e laboratórios 
privados de P&D

•	 Proximidade com potenciais parceiros (clientes e 
fornecedores)

•	 Acesso a um quadro de funcionários em P&D de baixo 
custo

Fonte: OECD (2008).

Adicionalmente, Narula e Zanfei (2004) destacam 
quatros principais fatores que afetam a concentração 
e a dispersão das atividades inovadoras, tanto no nível 
macroeconômico quanto no nível microeconômico:

O custo de integração das atividades no contexto local: 
um dos motivos para as empresas instalarem labora-
tórios de P&D no exterior são os ganhos que elas po-
derão vir a ter com ativos complementares que são es-

pecíficos ao local, através da internalização de alguns 
aspectos do sistema de inovação do país hospedeiro. 
Com este intuito, estas empresas precisam realizar 
um grande esforço para criar, desenvolver e manter 
uma ligação eficiente com uma rede externa, processo 
que é, em geral, custoso e demorado.

Oportunidades e restrições tecnológicas locais: as em-
presas geralmente se deparam num cruzamento onde 
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há dois caminhos possíveis para 
seguir: (i) se manter enraizada no 
sistema de inovação do país de ori-
gem; ou (ii) enfrentar o alto custo 
de integração em um sistema de 
inovação estrangeiro. No entanto, 
estes custos de integração podem 
progressivamente diminuir, pois 
uma vez desenvolvidos, as ligações 
ou redes com instituições estran-
geiras são menos custosas para 
manter. Além disso, o desenvolvi-
mento de tecnologias pode se bene-
ficiar da diversidade e heterogenei-
dade da base de conhecimento, a 
qual talvez venha de competidores, 
da interação com clientes ou de 
outras tecnologias complementa-
res em locais estrangeiros. Geral-
mente, um único sistema nacional 
de inovação é incapaz de oferecer 
toda a faixa de ativos tecnológicos 
exigidos para o desenvolvimento 
de um produto.

Tamanho da firma e estrutura do 
mercado: desenvolver instalações 
de P&D no exterior é um proces-
so caro, lento e arriscado, o qual 

exige considerável volume de ca-
pital e experiência administrativa, 
ou seja, fatores produtivos que a 
maioria das empresas pequenas 
não possui em proporção desejável. 
Além disso, muitas firmas peque-
nas operam na cadeia de forneci-
mento doméstico para as firmas 
maiores e, logo, precisam que estas 
empresas maiores se internacio-
nalizem e cativem clientes para 
depois se internacionalizarem. 
Fatores industriais específ icos 
também interferem na localização 
das atividades inovativas. Se de 
um lado tecnologias maduras não 
exigem interação próxima com os 
clientes, de outro a rápida mudança 
tecnológica em novas tecnologias 
pode exigir maior interação entre 
produção e P&D.

Questão organizacional: um fator 
estimulante para a concentração 
das atividades inovativas é a di-
f iculdade para administrar ati-
vidades de P&D no exterior. Não 
adianta uma filial estrangeira in-
ternalizar spillovers se não existir 

uma estrutura organizacional que 
possa difundir de forma eficiente 
o conhecimento adquirido no inte-
rior da multinacional. Complexas 
ligações, dentro das MNs  − entre a 
rede de suas filiais e a rede interna 
− necessitam de complexa coorde-
nação para que possam fornecer 
vantagens. Esta coordenação exige 
experiência, gestão e recursos fi-
nanceiros que geralmente estão 
disponíveis somente em grandes 
empresas.

Em Miller (1994), encontramos 
outro excelente resumo do debate 
sobre os fatores que afetam a lo-
calização das atividades de P&D 
(ver Quadro 3). Segundo esse autor, 
numerosos estudos enfatizam que 
estas atividades estão se disper-
sando e que este fenômeno está 
ligado ao volume de vendas no ex-
terior, à experiência internacional 
prévia, à orientação de mercado, 
aos bolsões de inovação e ao custo 
relativo da P&D.
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3   Considerações Finais

Apesar de existir uma ampla litera-
tura que discute as diversas forças 
que podem levar as empresas a 
internacionalizar parcialmente 
as suas atividades inovativas, os 
dados sugerem que a P&D ainda 
está concentrada em poucos pa-
íses. Apesar disso, as atividades 
de P&D realizadas em países em 
desenvolvimento estão, pelo menos 
em certos casos, mudando gradati-
vamente de características. O que 
anteriormente se restringia apenas 
a atividades de adaptação das tec-
nologias importadas às condições 
locais está progressivamente in-
corporando também P&D relacio-
nada ao desenvolvimento de novos 
produtos e processos, incluindo 
também, em alguns casos, desen-

volvimento de tecnologias para 
mercados regionais e mundiais 
(UNCTAD, 2005). 

Referências

FRANÇA, M. Mudança tecnológica e a des-
centralização da P&D no segmento das 
montadoras de automóveis. Monografia. 
Araraquara-SP, UNESP, 2010. www. re-
positorio.unesp.br.

MILLER, R. Global R&D networks and 
large-scale innovations: the case of the 
automobile industry. Research  Policy. 
North-Holland, v. 23, p. 27-46, 1994. 

NARULA, R.; ZANFEI, A. Globalization of in-
novation: the role of multinational enter-
prises. The Oxford Handbook of Innovation, 
p. 318-345, 2004.

OECD. Recent Trends in the internationaliza-
tion of R&D in the enterprise sector, 2006.

______. The internationalization of business 
R&D – evidence, impacts and implications, 
2008.

UNCTAD. World investment report: transna-
tional corporations and the internation-
alization of R&D. New York and Geneva: 
United Nations, Unctad (Internet edition), 
2005.

1 	Texto	adaptado	da	monografia	de	graduação	
de	França	(2010).	Bolsa	nº	2009/50306-3,	
Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	
de	São	Paulo	(FAPESP). As opiniões, hipó-
teses e conclusões ou recomendações ex-
pressas neste material são de responsa-
bilidade do autor e não necessariamente 
refletem a visão da FAPESP.

 
(*) Mestre em Economia pela Universidade 
de São Paulo (USP). Doutorando em Teoria 

Econômica na Universidade de São Paulo 
(USP). (E-mail: michaeltulioramos@usp.br).

Quadro 3 − Fatores que Afetam a Concentração e a Dispersão das Atividades de P,D&E

Concentração das atividades de P,D&E Dispersão das atividades de P,D&E

A presença de economias de escopo e escala em P,D&E e a 
larga-escala no desenvolvimento de produtos

A natureza desestruturada e intangível de certos tipos de 
informação de P,D&E necessita de interações pessoais

A necessidade para manter as estratégias corporativas e as 
atividades de desenvolvimento do produto tão escondidas para 
os competidores quanto possível 

A experiência acumulada na sede e rede tecnológica com 
fornecedores

Dificuldades de comunicação e coordenação em segmentos 
desestruturados e criativos das atividades de P,D&E necessitam 
de proximidade 

A necessidade do controle estratégico de ativos intangíveis 
assim como o desenvolvimento tecnológico

A necessidade de transferir know-how de engenharia para 
instalações de produção ou para compra

A necessidade de interagir com fornecedores em bolsões de 
inovação ou distritos industriais

Personalização, compreensibilidade e adaptação para neces-
sidades do mercado local

Aumento no volume de vendas no exterior
Pressão e incentivos do governo hospedeiro para conduzir 

P,D&E localmente ou para manter as instalações de P,D&E 
existentes

Vigilância e acesso aos talentos de engenharia ou de projeto 
disponíveis em áreas específicas com as alianças, vínculos e a 
presença física da empresa

Redução do tamanho econômico mínimo e aumento da divisi-
bilidade das instalações de P,D&E

Fonte: Miller (1994).
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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 - 15/06/2018)

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana 0,24% -1,88% -1,10% -2,48%

Mês atual -1,05% -3,84% -3,76% -7,57%

Ano atual -10,88% 9,13% 3,51% -12,04%

2010-2018 -45,46% -22,80% 363,13% -37,67%
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Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 15/06/2018)

Tabela 2 

 Dez Maiores Dez Menores
 
 Papel Preço-Dividendo Papel Preço-Dividendo 

1.   EQTL3 532,37 EZTC3 6,12

2.   CESP6 421,29 QGEP3 7,98

3.   PETR4 304,39 CSMG3 11,77

4.   MGLU3 285,91 ECOR3 12,85

5.   LAME4 205,98 ITSA4 13,25

6.   JBSS3 187,14 ITUB4 13,35

7.   EMBR3 184,31 CMIG4 13,42

8.   LINX3 170,47 BRSR6 13,55

9.   USIM5 168,15 HGTX3 14,34

10.   BBDC4 165,34 BBSE3 14,37

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 2 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.
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Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 15/06/2018)

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   CPLE6 6,53% GOLL4 24,51%

2.   GOAU4 5,90% IRBR3 20,73%

3.   EZTC3 5,88% CIEL3 16,38%

4.   VLID3 5,76% BRDT3 15,83%

5.   POMO4 5,74% SANB11 15,49%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   CVCB3 1,28% IRBR3 10,96%

2.   CYRE3 1,19% BOBR4 9,20%

3.   HGTX3 0,83% MGLU3 9,01%

4.   KROT3 0,69% BRPR3 8,18%

5.   LIGT3 0,68% PDGR3 7,77%

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).
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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 os índices, apurando 
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 - 29/05/2018)

A

B

1  O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda oca-
sionada 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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Escolha de Campeões e Produtividade: Triunfo de Curto Prazo, 
Misallocation no Longo Prazo

 Filipe da Silva Vasconcelos

Resumo

Este trabalho apresenta um modelo com firmas heterogêneas e aprendizagem. As predições desse modelo 
mostram que, sob certas condições, as políticas de desenvolvimento podem gerar aumento de produtividade 
no curto prazo, masmisallocation e perda de produtividade agregada no longo prazo. Isso ocorre caso um com-
ponente de produtividade de longo prazo seja imperfeitamente observável no curto prazo devido a choques 
temporários, e o capital seja específico e irreversível em alguns setores. Os resultados mostram que o ideal 
seria aprender sobre componentes de longo prazo da produtividade antes de investir. No entanto, acelerar 
investimentos nos setores de maior produtividade gera ganhos de produtividade no curto prazo, uma vez que 
maior produtividade no curto prazo está correlacionada com maior produtividade no longo prazo. Como será 
discutido, este fato poderia motivar governos a incentivar setores de alta produtividade observada, ainda que 
estes incentivos fossem socialmente subótimos.
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O Impacto da Exposição a um Choque de Comércio sobre o Tra-
balho Infantil e a Escolaridade no Brasil 

 Arthur Augusto Viaro

Resumo

Trabalho infantil ainda é um problema relevante nos países em desenvolvimento, e entender o modo como 
as famílias respondem a incentivos no mercado de trabalho decidindo como alocar o tempo das crianças tem 
importantes implicações em termos de política. Neste trabalho, exploro um choque plausivelmente exógeno 
sobre o mercado de trabalho causado pelo comércio internacional para avaliar como mudanças no retorno do 
trabalho afetam a alocação de tempo das crianças no Brasil. Para medir mudanças exógenas sobre os retornos 
do trabalho adulto e infantil proponho uma estratégia que distingue entre choques no emprego que afetam 
diferentemente adultos e crianças. Os resultados sugerem um efeito assimétrico sobre as decisões das famílias 
com relação à alocação de tempo das crianças a depender da fonte do choque. Primeiramente, choques de impor-
tação sobre os trabalhadores adultos diminuem a proporção de crianças na escola, enquanto choques adversos 
sobre as crianças que trabalham têm um efeito positivo sobre a escolaridade, mas as estimativas não são esta-
tisticamente significantes. Por outro lado, ambos os choques diminuem a proporção de crianças trabalhando. 
Entretanto, choques sobre os adultos aumentam a ociosidade, enquanto choques sobre as crianças aumentam 
a dedicação exclusiva aos estudos. Forneço evidências de que a pobreza e a composição do emprego são dois 
possíveis mecanismos por trás dos resultados. Encontro, ainda, que choques adversos nas crianças possuem 
efeitos positivos sobre a proficiência em matemática no exame nacional de avaliação do ensino básico (Saeb) e 
que os efeitos são mais fortes em crianças que moram nas áreas rurais.
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Democracia, Redistribuição e Contrato Social: Uma Discussão 
Sobre o Tamanho e os Gastos do Governo no Brasil após a Re-
democratização 

Elson Rodrigo de Souza Santos

Resumo

A proposta da tese é explorar como a interação entre abertura política, redemocratização e mudança no 
contrato social contribuíram para o aumento do tamanho do governo e do gasto no Brasil. Dessa forma, a 
tese sugere a persistência de um padrão de política fiscal que prevaleceu após a Constituição Federal de 
1988, padrão esse encontrado no governo central e nos governos subnacionais, e formado por: i) pressão 
pelo aumento do tamanho do governo; ii) crescimento da despesa corrente em relação ao investimento; iii) 
comportamento pró-cíclico do gasto e presença do efeito voracidade. A hipótese explorada na tese é que o 
padrão de política fiscal possui como origem o equilíbrio que emergiu com a abertura política e a redemo-
cratização na década de 1980, em que foram incorporadas as demandas por bens públicos (educação, saúde, 
proteção social, por exemplo) e a maior ênfase pelas políticas redistributivas, oriundas do aprofundamento 
da democracia e da presença do sufrágio universal. Ao mesmo tempo, o equilíbrio sugere a necessidade de 
acomodar os grupos de interesse (elites empresariais e do funcionalismo público, por exemplo) que apa-
relham o Estado e buscam defender e ampliar seus privilégios, especialmente em relação aos benefícios 
tributários, acesso aos recursos orçamentários e prioridade no direcionamento do gasto do governo. Assim, 
a viabilidade do equilíbrio depende do crescimento do tamanho do governo que serve para minimizar os 
conflitos entre grupos de interesse, assim como preservar a paz social e a estabilidade política. No entan-
to, o equilíbrio contribui para fortalecer a percepção de ilusão fiscal sobre as limitações e as restrições de 
curto e de longo prazos que a política fiscal está submetida, eclipsando como são distribuídos os custos e 
os benefícios das ações do governo. A contribuição da tese é aprofundar a discussão sobre como o funcio-
namento de uma democracia iliberal (nova democracia ou democracia não consolidada) e a alteração no 
contrato social em um ambiente de instituições frágeis são capazes de influir sobre o tamanho do governo 
e o comportamento do gasto no curto e no longo prazos. Além disso, a tese busca explorar quais seriam os 
problemas fiscais, as potenciais fragilidades, os canais e mecanismos de transmissão que relacionam uma 
democracia não consolidada e os problemas fiscais, tomando como estudo de caso a experiência brasileira.
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Projeto de Pesquisa: As Mulheres Chefes de Domicílio na 
Província de São Paulo, Primeira Metade do Século XIX

Luciana Suarez Lopes (*)

Nos últimos anos, o conhecimento 
que se tem sobre nossa sociedade e 
cotidiano escravista em muito tem 
avançado. Todavia, ainda pouco 
estudadas são as dinâmicas en-
volvendo o elemento feminino no 
mencionado contexto. Subordina-
das a seus maridos ou a aparenta-
dos do sexo masculino, as mulheres 
livres raramente assumiam po-
sição de protagonistas na socie-
dade brasileira oitocentista, seja 
como chefes de domicílio ou até 
mesmo tutoras de seus próprios 
filhos numa eventual viuvez. Dessa 
forma, o presente projeto propõe 
a análise das mulheres chefes de 
fogo em localidades selecionadas 
na província de São Paulo durante 
a primeira metade do século XIX.  

“Mulheres sem História” elos de 
uma memória possível de ser re-
construída nos manuscritos e de-
poimentos de seu tempo, não ra-
ramente penetravam nos espaços 
masculinos, se considerarmos 
como rígidos os papéis sociais 
concebidos para ambos os sexos. 
Para o homem o espaço público, o 
domínio e o sustento da família e 
para a mulher, o âmbito da casa e a 
condição de tutelada [...] (SAMARA, 
1992, p. 170)

Em trabalho pioneiro publicado em 
1992, Eni de Mesquita Samara, ao 
estudar as mulheres chefes de fogo 
na cidade de São Paulo, encontrou 
que dos 492 domicílios recense-

ados em 1827, 144 (29,3%) eram 
chefiados por mulheres. Dessas, 
42 (29,2%) eram fiandeiras e 47 
(32,6%) lavradoras. Ao encontrar 
além das fiandeiras mulheres li-
vres e pobres, brancas e pardas, 
dedicadas ao desempenho de ou-
tras atividades ligadas ao comércio 
interno, Samara afirmou

[...] ao que tudo indica, as mulheres 
geriam as economias domésticas 
e participavam ativamente do co-
mércio. A sobrevivência ganhava 
espaço nas ruas, no vaivém cons-
tante das escravas ganhadeiras e 
das pardas e brancas pobres que 
ofereciam os seus serviços para a 
população. (Cf. SAMARA, 1992, p. 
169) 
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Mas não foi somente em São Paulo 
que as mulheres compunham nú-
mero considerável dos chefes de 
fogo. Estudos desenvolvidos por 
Donald Ramos sobre Minas Gerais, 
mais especificamente a localidade 
de Vila Rica no ano de 1804, identi-
ficaram que 45% dos chefes de fogo 
era do sexo feminino. (Cf. SAMARA, 
1992, p. 170) Nas regiões mine-
radoras e naquelas novas regiões 
produtoras de gêneros de abas-
tecimento após a decadência das 
minas, “[...] a presença de mulheres 
como chefes de família é significati-
va nos vários contextos econômicos, 
exceto em uma área em expansão.” 
(SAMARA, 1992, p. 170-171) 

Os resultados alcançados pelos es-
tudos sobre a cidade de São Paulo 
e sobre as localidades mineiras 
seriam também válidos para as 
pequenas vilas e freguesias pau-
listas? Será que os mencionados 
resultados seriam encontrados 
também em cidades menores, com 
dinâmicas econômicas voltadas ao 
mercado interno e mais afastadas 
dos centros administrativos pro-
vinciais? 

A fim de responder a essa ques-
tão, um projeto de pesquisa em 
andamento no Departamento de 
Economia da FEA/USP pretende 
analisar, a partir de algumas lo-
calidades selecionadas no interior 
paulista oitocentista, o conjunto 
de mulheres chefes de domicílio, 
identificando suas ocupações, es-
truturas familiares, a presença 
ou não de escravos em seus fogos 

e outras informações disponíveis 
na documentação selecionada: as 
listas nominativas de habitantes. 
As localidades serão selecionadas a 
partir da disponibilidade de fontes, 
selecionando um ano em comum a 
fim de facilitar uma posterior aná-
lise comparativa. 

Para essas localidades, levantar-se-
-á todo o conjunto de informações 
disponíveis sobre os domicílios 
chefiados por mulheres, constantes 
nas “listas nominativas de habi-
tantes”. Essas informações incluem 
desde sexo, idade, estado conjugal, 
atividades desenvolvidas, relações 
de parentesco, entre outras. Ainda 
que os arrolamentos nominativos 
nem sempre apresentem a mesma 
riqueza de informes, são muitas as 
informações disponíveis. 

Além disso, as informações rela-
cionadas nos Mapas Resumo que 
acompanham em muitos casos as 
listas nominativas dos habitantes 
possibilitarão avaliar a importân-
cia relativa das mulheres chefes 
de fogo em termos demográficos, 
assim como avaliar a participação 
de sua produção no total das res-
pectivas localidades selecionadas. 

Como mencionado anteriormente, 
as principais fontes primárias de 
pesquisa são as listas nominativas 
de habitantes, documentos manus-
critos que se acham preservados e 
disponíveis para consulta no Ar-
quivo do Estado de São Paulo. Tais 
arrolamentos foram parcialmente 
digitalizados nos últimos anos, o 

que facilitou o acesso dos pesquisa-
dores e consequentemente a coleta 
de dados. 

Num primeiro momento, foram 
previamente selecionadas loca-
lidades situadas em regiões dis-
tintas do espaço paulista, a saber: 
Guaratinguetá (Vale do Paraíba), 
Campinas (“Oeste” histórico) e 
Apiaí (Vale do Ribeira). O recense-
amento escolhido, disponível nos 
três casos, é o referente a 1809. 

Espera-se que essa pesquisa seja 
apenas a primeira etapa de um 
projeto mais amplo. Etapas pos-
teriores aumentarão o rol de lo-
calidades estudadas, iniciando-se 
assim a conformação de um amplo 
painel acerca das mulheres chefes 
de domicílio da capitania, depois 
província de São Paulo na primeira 
metade do século XIX. 

O projeto foi inscrito no Programa 
Unificado de Bolsas da USP, sendo 
aguardada sua habilitação. Após 
os trâmites necessários, espera-se 
contar com a aprovação de três 
bolsistas de graduação, que traba-
lharão com as fontes, cada um se 
dedicando a uma localidade especí-
fica. Dessa forma, além de avançar 
no conhecimento que se tem sobre 
as mulheres como chefes de do-
micílio na São Paulo oitocentista, 
a presente pesquisa promoverá a 
formação de três novos pesquisa-
dores da história das mulheres no 
contexto escravista paulista.
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