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Política Monetária
Roberto Luis Troster (*)

O mercado financeiro brasileiro
experimenta um momento de esperas: pelo Ano-Novo, pelo que vai
ocorrer no resto do mundo, pela
definição da política de preços da
Petrobrás e pelos próximos passos
do Banco Central. É uma oportunidade para ajustes.

A expectativa do fim do QE (Quantitative Easing), a política de juros
baixos e compra de ativos pelo
Banco Central dos Estados Unidos
(FED) fizeram com que a cotação
do dólar disparasse; houve até
quem projetasse a taxa a R$ 2,70
no fim deste ano.
O estresse foi considerável, causado pelas incertezas sobre a trajetória do câmbio e seus impactos na

inflação e na atividade econômica.
Felizmente, o pior cenário não se
materializou.

com o exterior, que é o mercado de
divisas.

Ganhou-se um tempo com menos
pressão. Mas é apenas isso, alguns
meses para fazer ajustes. A fragilidade cambial permanece e não
interessa a ninguém, um dólar
incerto e volátil é ruim para todos.
Urge fortalecer o ponto mais fraco

É t ambém onerosa a diferença
entre a taxa interna e a internacional para carregar as reservas
e, mesmo assim, o real é uma das
moedas com cotações mais voláteis
entre os emergentes. É possível
aprimorar a política de estabiliza-

O FED comunicou que as alterações no QE não ocorreriam em
2013, desvalorizando o dólar no
mundo inteiro. No Brasil, a ação
foi reforçada com um programa de
estabilização do câmbio. A cotação
da moeda norte-americana despencou, a volatilidade diminuiu e
os temores dissolveram-se.

A estratégia do Banco Central do
Brasil de estabilizar as cotações
com reservas altas e usando o mercado futuro funciona apenas num
quadro de volatilidade moderada,
como o ocorrido em agosto. Num
cenário mais turbulento, como o
de janeiro de 1999 ou setembro de
2008, é inoperante.
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ção da taxa de câmbio, reduzindo
custos e riscos.

A cotação do câmbio no Brasil depende de três conjuntos de fatores: a) o ambiente externo; b) o
lado real da economia brasileira;
e c) a estrutura do mercado de
divisas, em especial, a gestão da
liquidez internacional. Sobre o
primeiro, nada pode ser feito além
de se constatar que há nuvens no
horizonte anunciando tempos mais
difíceis num futuro pouco distante.

O segundo conjunto é o mais importante; sua dinâmica depende
de reformas, ganhos de produtividade, gastos e receitas do governo
e decisões do setor privado. Há
muito a ser feito, é fundamental
que assim seja. Agravando o quadro, o desempenho macroeconômico está aquém do potencial e há
contingências.
A mais grave de todas é a fiscal. A
dívida bruta está beirando os 60%
do PIB; é o limite considerado como
ponto de inflexão, acima do qual os
efeitos dos gastos públicos na atividade econômica são cada vez mais
danosos e pioram a percepção de
risco do País. Mas pouco ou nada
ocorrerá nesse front num ano de
eleições.
Todavia, é no terceiro conjunto, na
estrutura do mercado de divisas,
que há distorções que podem ser
corrigidas. A primeira é a política
de reservas. Na última década, o
governo trocou o endividamento

externo pelo interno. A dívida externa líquida do setor público consolidado caiu de positivos 15% do
PIB para negativos 15%.

Politicamente, rendeu frutos e até
permitiu que o Brasil emprestasse
recursos ao FMI. Todavia, financeiramente, é caro, muito caro.
Trocou-se uma dívida que custa 1%
ao ano (externa) por outra (interna) de 9% anuais. A diferença (15%
+ 15% = 30%) tem que ser paga ou
com mais impostos, ou com menos
gastos em outros setores, ou ainda
com um endividamento maior. É o
equivalente a 2,4% do PIB por ano
de recursos pagos a investidores
por conta da estratégia adotada.
Outra desvantagem financeira é
que, para fechar o caixa, busca-se
atrair investimentos em carteira
ao País, mais voláteis e incertos
do que empréstimos externos que
têm data certa para vencer. Isso
obriga a autoridade monetária a
ter um volume de reservas maior
do que o que teria financiando-se
com bônus.

É conveniente desmontar essa estratégia, uma vez que o cenário é
de que a diferença de juros com
o exterior permaneça a mesma
ou ainda se amplie um pouco e a
volatilidade dos fluxos externos
aumente.
Uma segunda distorção é o processo de formação da taxa de câmbio
no Brasil. Ela é definida pela interação de dois mercados: o futuro, flu-
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ído e eficiente, e o de negociações
à vista, anacrônico e burocrático.
Como o primeiro tem comparativamente menos restrições e volumes
maiores, é o determinante na fixação do preço do dólar.

Isso faz com que a cotação do câmbio seja determinada predominantemente por fatores financeiros,
que são mais voláteis e imprevisíveis. A solução é ampliar o mercado à vista eliminando restrições,
desburocratizando e, por que não,
permitindo contas em divisas −
dólares, euros e yuans. Além da
economia fiscal e fluxos maiores de
recursos para o Brasil, observar-se-ia uma estabilidade maior nos
preços de moedas estrangeiras.
O programa de leilões de câmbio,
anunciado pelo Banco Central do
Brasil, foi um avanço na direção de
tornar mais transparente a atuação da política cambial. Entretanto,
se ao invés de volume de vendas, a
meta fosse a variação máxima da
taxa por dia (por exemplo, 1%) com
atuação simultânea nos dois mercados (à vista e futuro), haveria
uma estabilização maior da moeda
nacional por conta da coordenação
de expectativas e um custo menor.
A incerteza sobre as variações da
taxa cambial são mais danosas
para a economia do que um patamar um pouco mais alto ou mais
baixo. O Brasil apresenta bons indicadores de solvência, reconhecido
por analistas e empresas de classificação de risco (ratings); entre-
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tanto, a gestão da liquidez é anacrônica: é do período
em que o grau de abertura da economia era baixo e o
mercado financeiro menor.

No crédito, a pressão política por juros bancários mais
baixos, sem uma redução de custos (leia-se compulsórios draconianos, tributação distorcida e regulação
anacrônica), induziu as instituições a uma escolha
óbvia: se não se pode aumentar o preço a alternativa
é diminuir o risco. Os números do setor ilustram o
ponto.
Os balanços divulgados e a nota à imprensa de operações de crédito mostram um crescimento maior no
consignado, no crédito imobiliário e em empréstimos
a grandes empresas em detrimento de operações com
risco de morosidade maior. Literalmente, os financiamentos bons são priorizados e os de risco elevado não
são renovados.

o crédito pode ajudar ou atrapalhar o crescimento,
depende de como está estruturado.
A relação crédito dos bancos privados/PIB no Brasil
deveria estar crescendo, uma vez que está bem aquém
do potencial; entretanto, nos últimos 12 meses, caiu de
27,85% para 27,41%! É um fato alarmante.

A realidade mostra, por um lado, que os bancos privados estão seguindo à risca práticas históricas para
preservar sua solidez e rentabilidade. Por outro, mostra que a política bancária brasileira é inadequada.
Uma nova estratégia para o mercado financeiro é conveniente, mas não só para ele.

O custo social dessa prática é alto, especialmente para
o pequeno tomador. Em parte, os bancos públicos
estão aliviando o problema, mas não o suficiente. Uma
em cada cinco famílias tem contas em atraso e um em
cada oito reais devidos no cheque especial ou no financiamento de automóveis está em mora.

Numa economia que está em pleno emprego, é um
absurdo observar inadimplência tão elevada nas camadas sociais mais baixas.
Mais grave é como isso está afetando o País. O setor,
que tem as condições de ser um propulsor da economia, está se tornando um freio. Séculos mostram que

(*) FIPE. (E-mail: robertotroster@uol.com.br).
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Nível de Atividade: Queda do PIB no Terceiro Trimestre Desanima Expectativas Sobre o Desempenho da Economia em 2013
Vera Martins da Silva (*)

Os números da atividade econômica medida pela Fundação Instituto de Geografia e Estatística
(FIBGE), para o Produto Interno
Bruto (PIB) do terceiro trimestre
de 2013 trouxeram mais desânimo
sobre o comportamento da economia em 2013, apesar da permanência de níveis relativamente baixos
de desemprego no País. A queda
do PIB entre julho e setembro
foi de 0,5%, o que, em termos nominais, representa um movimento
econômico de R$ 1.213 bilhões. Do
ponto de vista dos componentes da
demanda, o que mais contribuiu
para esse resultado negativo foi
a redução de 2,2% na formação
bruta de capital fixo e de 1,4%
no desempenho da exportação.
Há que se notar, contudo, que essas
quedas são também fruto da comparação com resultados positivos no segundo trimestre do ano,
quando a formação bruta de capital
fixo cresceu 3,6%, e a exportação,
6,8%. Sob o enfoque da oferta, a
queda do PIB reflete a redução do
setor agropecuário em 3,5% e
uma atividade relativamente estagnada tanto na indústria como
nos serviços, ambos com crescimento de 0,1%. Também no caso
da agropecuária, esse desempenho
sofrível reflete a base de compara-

ção anteriormente favorável, quando houve crescimento de 4,2% no
segundo trimestre de 2013. Esses
resultados indicam que a economia
brasileira continua se arrastando
e, no caso do terceiro trimestre de
2013, não conseguiu nem mesmo
repetir o desempenho do segundo
trimestre.
Apesar dos dados trimestrais apresentados serem o resultado das
estimativas com ajuste sazonal
− o que, teoricamente, eliminaria
os fatores específicos ao longo do
ano, mostrando a evolução através dos trimestres −, uma análise
dos acumulados no ano deve ser
também incorporada, de modo
a se extrair uma tendência mais
clara dos rumos da economia. A
taxa acumulada ao longo do ano
de 2013 em comparação com 2012
apontou um crescimento de 2,4%,
o que não é muito diferente da expectativa média do mercado para
o crescimento do PIB em 2013. É,
de fato, um crescimento baixo, especialmente se tivermos em conta
que a própria base de comparação,
o ano de 2012, foi um ano de economia fraca, cujo crescimento foi
reestimado em 1%. A formação
bruta de capital fixo, ou seja, o
investimento, apresenta no acu-
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mulado do ano um resultado positivo de 6,5%. No entanto, esse bom
desempenho se apoia numa base
de comparação fraquíssima pois,
ao longo de 2012, o investimento
apresentou seguidas retrações, de
modo que esse resultado positivo
indica mais uma recuperação do
que um movimento expressivo de
aumento de capacidade produtiva.
É também um reflexo da postura
pouco amigável do governo em relação a alguns setores produtivos,
especialmente aqueles ligados a
concessões de serviços públicos,
e também do baixo dinamismo de
outros tantos setores beneficiados
com incentivos fiscais, que, ao que
tudo indica, não têm sido os bons
“campeões nacionais”.

Fica claro, também, que boa parte
do crescimento econômico acumulado ao longo do ano vazou para
o exterior, com um crescimento
expressivo das importações, de
9,6%, repetindo uma expansão sucessiva desde o primeiro trimestre
de 2010. Já as exportações apresentam trimestres com altos e baixos,
em função da ainda presente crise
na economia internacional e da
baixa competitividade de alguns
segmentos produtivos. A apreciação cambial, ainda presente, seja
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lá qual for o indicador utilizado, tem uma influência
tanto no crescimento das importações como no instável desempenho das exportações. Há também o impacto da política de contenção dos preços de combustíveis
e derivados, o que estimula sua demanda, que tem
sido suprida em parte por importações, dado alguns
problemas na extração do óleo nacional. Além disso,
os preços represados dos combustíveis atrapalham o
fluxo de caixa da Petrobras, causando desconfiança
no mercado em relação à capacidade dessa companhia de continuar a operar normalmente e fazer os
investimentos necessários para viabilizar o petróleo
do Pré-Sal.

O consumo das famílias continua sendo um motor de
crescimento relevante, apresentando aumento desde
o primeiro trimestre de 2004, porém, já desacelerando
em 2013 (ver Gráfico 1). Esse crescimento resulta do
aumento da formalização do emprego e crescimento
dos salários em geral, e do salário mínimo em particular, que agora possui uma regra de recomposição
real. Esses dois elementos, associados à ampliação do
crédito, têm estimulado o consumo das famílias, que
parece estar se esgotando em função do já elevado
endividamento familiar e aparente equilíbrio no mercado de trabalho.
O Gráfico 2 apresenta o crescimento acumulado no
ano da importação e da formação bruta de capital, ao
longo dos trimestres, desde o primeiro trimestre de
1996. É interessante notar como essas duas variáveis
apresentam um comportamento parecido. Isto ocorre
pois boa parte das importações brasileiras refere-se
a bens de capital e matérias-primas, cuja importação
aumenta com a expansão da capacidade produtiva.
Então, o vazamento do crescimento econômico para
fora do País não é totalmente negativo, pois representa também uma situação de oferta interna mais
competitiva e uma pressão sobre o mercado cambial,
para fazer os pagamentos ao exterior, o que ajuda a
contrabalançar a apreciação do câmbio.

Gráfico 1 – Consumo das Famílias – Crescimento do
Acumulado no Ano Contra o Acumulado do Ano
Anterior – 1ª Tri 2004 – 3ª Tri 2013

Gráfico 2 – Evolução de Investimento e Importação –
Crescimento Acumulado no Ano –
1ª Tri 1996 – 3ª Tri 2013

Ainda no que diz respeito ao consumo, analisando-se
a evolução do consumo da administração pública, o
Gráfico 3 mostra a oscilação dessa variável a partir
do primeiro trimestre de 1996, período do governo
Fernando Henrique Cardoso − quando, em média, o
consumo da administração pública crescia em torno
de 1,6% ao ano entre o primeiro trimestre de 1996 e
o último trimestre de 2003 − e a mudança na política
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econômica a partir da administração petista, a partir
de 2004, quando a taxa de crescimento praticamente
dobrou, passando a 3,3% ao ano.1

Se há diferença na condução do consumo da administração pública entre os governos dos dois partidos
no poder desde os anos 90, há uma tendência comum
de ampliação da arrecadação, especialmente no que
se refere aos impostos sobre os produtos, que fazem
parte do cálculo do PIB. Vale lembrar que o Produto
Interno Bruto, a preços de mercado, é obtido pela
soma do valor agregado gerado pela economia mais
os impostos sobre os produtos. O Gráfico 4 indica que
esses impostos variam na mesma direção da produção, o que é bastante razoável, porém, têm uma alta
elasticidade em relação ao produto, crescendo ou
diminuindo de forma mais forte do que o valor agregado produzido. E apesar dos recentes subsídios ao
consumo, notadamente a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) sobre alguns setores,
o conjunto das medidas tributárias tem tido como
resultado uma contínua alta de impostos, o que tem
viabilizado o aumento do consumo da administração
pública apontado anteriormente. Então, o ajuste fiscal
do governo, em maior ou menor intensidade, tem sido
obtido fundamentalmente pela ampliação da receita governamental. Será que a letargia da economia
brasileira não está mostrando que esse modelo já se
esgotou? Tudo indica que sim, porém, dificilmente
haverá alguma mudança significativa no regime fiscal
brasileiro em 2014, ano eleitoral que deve, ao contrário, gerar maior dispêndio por parte do Poder Público.

1 O governo Lula começou formalmente em 2003, mas, naquele ano,
ele trabalhou com o orçamento aprovado pelo governo anterior. A sua
política fiscal efetivamente passou a vigorar no ano seguinte, com a
aprovação das peças orçamentárias de sua equipe.
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Gráfico 3 – Evolução do Consumo da Administração
Pública (APU) - Variação Acumulada –
1ª Tri 1996 – 3ª Tri 2013

Gráfico 4 – Evolução do Valor Adicionado (VA) e
Impostos Sobre Produtos – Variação Acumulada no
Ano – 1ª Tri 1996 – 3ª Tri 2013

(*) Economista e doutora em economia pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Escassez de Mão de Obra: Dimensionamento e Características
em Empresas no Brasil - Parte 21
Angela Christina Lucas (*)
Tobias Coutinho Parente (**)
Wilson Aparecido Costa de Amorim (***)
André Luiz Fischer (****)

O presente artigo trata do fenômeno da escassez de
mão de obra entre as empresas no Brasil. Na primeira
parte (publicada na edição anterior), foram apresentadas as considerações teóricas sobre as mudanças demográficas e econômicas no contexto global e brasileiro e
a perspectiva organizacional brasileira em relação ao
trabalho e às políticas de gestão de pessoas. Além disso,
foram detalhados a metodologia utilizada, o perfil das
empresas pesquisadas e de seus empregados.
Nesta segunda e última parte serão apresentados os
dados sobre a escassez de mão de obra entre as em-

presas, suas práticas de gestão de pessoas e as considerações finais.

1 As Empresas e a Escassez de Mão de Obra
Uma primeira observação a partir da Tabela 1 é que a

maioria das empresas que participaram da pesquisa

declarou enfrentar escassez de mão de obra (58,9%).
Dentro do grupo das 150 Melhores, esta proporção foi
levemente maior do que as demais (62,0%).
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Tabela 1 – Proporção de Trabalhadores por Grau de Escolaridade
Empresas

Não enfrentou escassez

Enfrentou escassez

Total Geral

150 Melhores

57

38,0%

93

62,0%

150

34,4%

Demais Empresas

122

42,0%

164

58,0%

286

65,6%

Total

179

41,1%

257

58,9%

436

Fonte: MEPT (2012).

Dado que a diferença encontrada nestes dois grupos
foi pequena, torna-se interessante observar os dados
em relação ao porte, a região de atuação e ao setor. No
que se refere ao porte, nota-se que o grupo das gran-

100%

des empresas que enfrentou escassez de mão de obra
foi proporcionalmente maior do que os grupos das
empresas de médio e pequeno porte (com percentuais
de 66,2%, 56,9% e 54,8% respectivamente).

Tabela 2 – Escassez de Mão de Obra pelo Porte da Empresa

Porte da empresa
Grande

Não enfrentou escassez
47

33,8%

Enfrentou escassez

Total Geral

92

66,2%

139

100,0%

Média

47

43,1%

62

56,9%

109

100,0%

Pequena

85

45,2%

103

54,8%

188

100,0%

179

41,1%

257

58,9%

436

100,0%

Total
Fonte: MEPT (2012).

Localização da matriz

Tabela 3 – Escassez de Mão de Obra pela Localização da Empresa
Não enfrentou escassez

Enfrentou escassez

Total Geral

São Paulo

70

43,1%

112

56,9%

197

100,0%

Sul

32

33,7%

63

66,3%

95

100,0%

Sudeste

35

52,2%

32

47,8%

67

100,0%

Centro-Oeste

15

38,5%

24

61,5%

39

100,0%

Nordeste

7

25,0%

21

75,0%

28

100,0%

Norte

5

50,0%

5

50,0%

10

100,0%

Total

179

41,1%

257

58,9%

436

100,0%

Fonte: MEPT (2012).

No que se refere à localização das organizações, a
Tabela 3 indica que os grupos das empresas sediadas
nas regiões Nordeste e Sul foram aquelas que apresen-
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taram proporcionalmente maior ocorrência de problemas com escassez de mão de obra, com 75% e 66,3%,
respectivamente.
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Tabela 4 – Escassez de Mão de Obra pelo Setor de Atuação da Empresa
Setor de atuação

Não enfrentou escassez

Enfrentou escassez
75,0%

Total Geral

Serviços de Transporte e Logística

4

25,0%

12

16

100,0%

Indústria de Construção

7

30,4%

16

69,6%

23

100,0%

Indústria Química e Petroquímica

4

30,8%

9

69,2%

13

100,0%

Tecnologia e Computação

10

32,3%

21

67,7%

31

100,0%

Indústrias Diversas

13

34,2%

25

65,8%

38

100,0%

Energia

4

36,4%

7

63,6%

11

100,0%

Indústria de Alimentos, bebidas e fumo

8

38,1%

13

61,9%

21

100,0%

Bens de consumo e varejo

15

38,5%

24

61,5%

39

100,0%

Siderurgia e Metalurgia

10

40,0%

15

60,0%

25

100,0%

Serviços de Saúde

24

44,4%

30

55,6%

54

100,0%

Bancos e Serviços Financeiros

9

45,0%

11

55,0%

20

100,0%

Indústria Farmacêutica, de Higiene e Cosméticos

6

46,2%

7

53,8%

13

100,0%

26

46,4%

30

53,6%

56

100,0%

7

50,0%

7

50,0%

14

100,0%

Serviços Diversos
Comércio Atacadista
Indústria Automotiva

7

50,0%

7

50,0%

14

100,0%

Telecomunicações

8

66,7%

4

33,3%

12

100,0%

Serviços Públicos

10

76,9%

3

23,1%

13

100,0%

7

30,4%

16

69,6%

23

100,0%

179

41,1%

257

58,9%

436

100,0%

Outros
Total
Fonte: MEPT (2012).

Em relação aos setores econômicos, os cinco mais afetados pela
escassez de mão de obra foram:
Serviços de Transporte e Logística,

Indústria de Construção, Indústria

Química e Petroquímica, Tecno-

logia e Computação e Indústrias
Diversas. No geral, a área da Indústria teve proporcionalmente mais

problemas com escassez de mão de
obra do que o setor de Serviços.

Uma vez identificadas e caracterizadas as empresas que enfrentaram problemas de escassez de mão
de obra, parte-se para a observação das práticas de gestão de pessoas dentro do grupo de empresas
em que houve mais dificuldades
com a escassez de mão de obra.
Neste ponto serão apresentados
dados a respeito dos níveis de qualificação dos trabalhadores para
os quais a escassez de mão de obra
criou dificuldades (Tabelas 5 e 6).

Entre as práticas de gestão, aquelas
voltadas à retenção de mão de obra

diriam respeito à capacidade da
empresa defender seu mercado de
trabalho interno em relação ao que

acontece fora dela. As práticas de

reposição e contratação para novos
cargos diriam respeito ao quanto a

empresa seria atrativa para os trabalhadores do mercado de trabalho
externo.
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Tabela 5 – Tipos de Dificuldades Enfrentadas Pela Empresa Segundo Classificação
na Pesquisa e Nível de Qualificação do Empregado
Classificação na pesquisa

Retenção de empregados

Repor empregados demitidos

Nível de qualificação

Contratar empregados para novos cargos

Nível de qualificação

Nível de qualificação

Alta

Média

Baixa

Alta

Média

Baixa

Alta

Média

Baixa

Demais empresas

8,7%
7,3%

26,0%
26,9%

26,0%
20,3%

21,3%
10,5%

34,0%
30,8%

12,0%
14,3%

16,7%
16,1%

36,0%
28,3%

11,3%
12,2%

Total Geral

7,8%

26,6%

22,2%

14,2%

31,9%

13,5%

16,3%

31,0%

11,9%

150 Melhores Empresas

Fonte: MEPT (2012).

Tabela 6 – Tipos de Dificuldades Enfrentadas pelas Empresas em Cada Região Segundo o Nível
de Qualificação do Empregado

Local da Matriz

Retenção de empregados

Repor empregados demitidos

Contratar empregados para novos cargos

Nível de qualificação

Nível de qualificação

Nível de qualificação

Alta

Média

Baixa

Alta

Média

Baixa

Alta

Média

Baixa

São Paulo

8,6%

26,4%

20,8%

17,3%

33,5%

11,7%

16,8%

32,0%

11,2%

Sul

6,3%

26,3%

30,5%

15,8%

34,7%

20,0%

14,7%

34,7%

20,0%

Sudeste

7,5%

29,9%

13,4%

14,9%

29,9%

3,0%

11,9%

28,4%

4,5%

Centro-Oeste

12,8%

17,9%

23,1%

20,5%

17,9%

23,1%

25,6%

28,2%

7,7%

Nordeste

3,6%

32,1%

28,6%

14,3%

35,7%

21,4%

14,3%

28,6%

14,3%

Norte

0,0%

30,0%

10,0%

10,0%

30,0%

0,0%

20,0%

10,0%

10,0%

Total Geral

7,8%

26,6%

22,2%

14,2%

31,9%

13,5%

16,3%

31,0%

11,9%

Fonte: MEPT (2012).

Inicialmente, cabe notar que entre
as práticas de gestão de pessoas,
as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas foram em
relação à reposição de empregados
demitidos e à contratação de novos
empregados tanto entre as 150
Melhores quanto entre as demais
empresas. No que se refere ao nível
de qualificação dos funcionários, os
maiores percentuais de dificuldades foram encontrados nas práticas de gestão de pessoas de reposição e contratação, principalmente
nas ocupações de nível médio. De
outra parte, houve menores percentuais de empresas que decla-

raram dificuldades de retenção de
empregados de alto nível nos dois
grupos definidos pela classificação
no Guia.

De modo geral, cabe o raciocínio de
que se as empresas enfrentam dificuldades para reter funcionários
de baixo qualificação isto significa
que tende a haver maior disposição
dos trabalhadores em trocar de
empresa. Sendo assim, a reposição
ou contratação de trabalhadores
nesta faixa de qualificação não
chega a ser um grande problema,
conforme demonstram os menores
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percentuais identificados na pesquisa.

Quando se observam os dados das
empresas segundo a sua localização, verifica-se que em quase
todas as regiões a principal dificuldade declarada por elas é na
retenção, reposição e contratação
para novos cargos de profissionais
de média qualificação. Entre as
regiões, a Nordeste teve elevados
percentuais de empresas com dificuldades em retenção e reposição
de empregados, especialmente de
nível médio de qualificação. De
outra parte, na região Sul, também
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com relação aos empregados de
média qualificação, se destacam
as empresas com dificuldades de
reposição e contratação para novos
cargos. Em São Paulo, os empregados de média qualificação também
foram a principal fonte de dificuldades para as práticas de retenção,
reposição e contratação para novos
cargos.

2 Os Dados e Algumas Questões

Kaufman (2010) pontuou que as organizações com padrões de gestão
mais sofisticados tendem a sofrer
menos com a escassez de mão de
obra, pois são menos dependentes
do ambiente externo, uma vez que
possuem tratamento diferenciado
com o seu público interno. Dentro
da MEPT, isso é possível caso se
considere que as 150 Melhores estejam próximas deste padrão. Uma
indicação deste tratamento pode
ser vista, por exemplo, na média
salarial encontrada nas 150 Melhores e nas políticas e práticas dessas
empresas, que oferecem melhores
benefícios e condições de trabalho.

Essas empresas, dada a sua classificação no Guia, mostram-se em
tese mais estruturadas em sua
gestão de pessoas, menos sujeitas
às mudanças do mercado e, quando necessário, aptas a responder
rapidamente a elas. As demais empresas teriam ainda uma atuação
mais reativa, menos estruturada
ou planejada para respostas aos
estímulos do ambiente externo.

Em outras palavras, estas empresas seriam capazes de defender
seu mercado de trabalho interno
e serem menos dependentes do
mercado externo. Desta forma, em
outro extremo, uma possibilidade
era que as empresas fora do grupo
das 150 Melhores apresentassem
proporcionalmente mais dificuldades com a escassez de mão de
obra, como argumentaram Gimpelson, Kapeliushnikov e Lukiyanova
(2010). Os dados, no entanto, contrariaram essa expectativa.
A partir dos dados apresentados,
percebe-se que a escassez de mão
de obra afetou a gestão de pessoas
de quase 60% das empresas da
pesquisa. Isto transparece quando
as empresas são divididas segundo
sua classificação na pesquisa (150
Melhores e as demais), seu porte,
localização da matriz e também
segundo seu setor (Telecomunicações e Serviços Públicos foram
exceções). Em poucas palavras, a
escassez de mão de obra, tomando
como referência o conjunto das empresas que participaram da MEPT,
mostrou-se praticamente um problema bastante disseminado.

Dessa forma, uma possibilidade
levantada é de que o aquecimento
do mercado de trabalho brasileiro
criou uma realidade na qual, do
ponto de vista externo, as políticas
de RH − mesmo entre as empresas
mais aparelhadas nesta área organizacional − não se mostraram
capazes de dar às empresas a auto-

nomia de outros tempos frente às
pressões do ambiente externo.

His tor ic a mente o merc ado de
trabalho encontra-se bast ante
aquecido. Por conta disto, seria
interessante tanto um estudo aprofundado sobre a demanda por mão
de obra por parte das empresas
quanto da oferta de mão de obra
disponível. Em outras palavras,
para melhor compreender o fenômeno da escassez de mão de obra
no Nordeste e Sul, ou nos cinco setores, anteriormente mencionados,
seria importante dar mais atenção
tanto à gestão de RH de suas empresas quanto às características
específicas de sua oferta de mão
de obra.

A situação, assim colocada em termos gerais, mostra que é importante verificar se as organizações
enfrentaram dificuldades diferentes advindas da escassez de mão de
obra com relação ao nível de qualificação do trabalhador. Dentro
deste ponto de vista, o foco mais
comum esteve entre os empregados ou cargos de nível médio. De
outra parte, conforme os resultados apresentados, verifica-se que
foi menor a proporção de empresas
que declararam ter enfrentado a
escassez de mão de obra para alto
nível de qualificação, principalmente para retenção desses trabalhadores.
Algumas inferências são possíveis
a partir destes dados. A primeira
é que há maior probabilidade de
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que existam mais (ou melhores)
práticas estruturadas de gestão de
pessoas para esses trabalhadores
do que para aqueles com baixa ou
média qualificação. A aposta aqui é
que os trabalhadores mais qualificados − dada a sua importância no
plantel da empresa − sejam mais
atraídos pelo que a empresa oferece no mercado interno do que pelo
mercado externo. Na prática, o pacote de oportunidades do emprego
atual mostra-se mais vantajoso
do que o potencial disponível no
mercado de trabalho externo para
estes trabalhadores.
Outra inferência é que as organizações patrocinam políticas de
RH que ainda não providenciaram
melhores condições de contratação
para os profissionais de média qualificação. Dadas as dificuldades encontradas em termos de escassez
para este tipo de profissional, seria
de se esperar que isto ocorresse.

3 Considerações Finais

As organizações brasileiras são
adeptas do reativismo e do modismo. Somente poucas empresas
tendem a se distanciar dessa realidade e seguir por caminhos de
antecipação e planejamento. O que
não faz com que elas estejam livres
dos problemas existentes, mas sim,
que tenham melhores condições
de enfrentá-los. O caminho para a
construção de um modelo próprio
e brasileiro ainda se encontra dis-

tante, mesmo no grupo das consideradas “Melhores”.

Ao analisar os dados, observa-se
que a maioria das empresas do
grupo das 150 Melhores enfrentou
escassez de mão de obra. O perfil
de trabalhador desse grupo de
empresas é muito específico: alto
nível de escolaridade, jovem com
experiência de trabalho (25 a 39
anos) e que recebe salários mais
altos que o mercado. Em cenário de
escassez, imagina-se que aumenta
a dificuldade para atrair e reter
esses profissionais, o que faz com
que essas empresas tenham enfrentado mais problemas com falta
de mão de obra qualificada. Porém,
os dados demonstram que a principal dificuldade das 150 Melhores
encontra-se nos profissionais de
média qualificação. Além disso, em
alguns casos, há dificuldades como
na retenção, nos profissionais de
baixa qualificação, sendo os profissionais de alta qualificação os que
apresentam menor presença de
problemas.
Este trabalho teve como objetivo
responder o seguinte questionamento: as empresas brasileiras
realmente enfrentaram o problema da escassez de mão de obra? A
resposta foi afirmativa, dado que
na amostra pesquisada constatou-se que a maioria das empresas
enfrentou problemas com escassez
de mão de obra. Esses problemas se
concentraram nos profissionais de
média qualificação, contradizendo
o senso comum de que o problema
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teria como foco os profissionais de
alta qualificação.

Após dez anos de queda nas taxas
de desemprego, era de se esperar o
desenvolvimento de um aprendizado das organizações em sua gestão
de RH com relação ao tema. Entretanto, em uma amostra do mercado
brasileiro, tanto as 150 Melhores
quanto as demais empresas declararam ter passado por problemas
com a escassez de mão de obra.
Com isto, alguns questionamentos
são necessários: a gestão de pessoas no Brasil é ainda incipiente e não
está preparada para enfrentar os
movimentos do mercado de trabalho (mesmo naquelas empresas que
se destacam na área)? A dimensão
da escassez de mão de obra é tão
significativa que deu pouca margem de manobra à gestão de RH?
Ou as duas possibilidades são válidas?

Um aspecto a ser considerado é que
houve crescimento do salário real
para grande parte das categorias
em todas as regiões do País conforme demonstram dados do DIEESE
a respeito dos acordos coletivos
(AMORIM, 2010). Seria de esperar
que as políticas de RH, indo além
do básico em termos de remuneração (ou seja, aumentos reais) também iniciassem – na intenção de
atrair e reter – uma diferenciação
em termos de concessões de outros
benefícios ou direitos.
A s respost as a est as questões
apontam para mais estudos. Futu-
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ras pesquisas com os gestores dessas empresas poderiam esclarecer melhor a situação: as empresas que
declararam problemas com escassez sentiam-se ou
sentem-se aparelhadas para lidar com este fenômeno?
Além disso, poderiam ser realizados testes para identificar se existem relações estatísticas entre escassez
de mão de obra e o perfil das empresas.
Em termos mais gerais, o próprio perfil demográfico
do mercado de trabalho está se alterando e trazendo
novos elementos condicionantes para a atração/retenção de trabalhadores. Portanto, novos fatores relacionados à escassez de mão de obra poderão surgir.

Para Cruz, Sarsur e Amorim (2012) há pressão para
o trabalhador se qualificar para a sua inserção no
mercado de trabalho, e até aqui empresas e governo
têm assumido pouca responsabilidade de atuação
neste aspecto. Todavia, o fenômeno da escassez de
mão de obra pode ter alterado esse cenário. Os dados
apresentados revelam dificuldades das empresas com
trabalhadores de média qualificação. Será que as organizações estão se mobilizando para desenvolvimento
e qualificação de seus funcionários e até da comunidade/sociedade?

A maior participação da mulher no mercado de trabalho, o envelhecimento da população e a elevação
de sua escolaridade são alguns dos dados que devem
alterar o equilíbrio do mercado de trabalho brasileiro
no futuro. Ao verificar que há queda da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida no Brasil (ARBACHE, 2010), emerge outra questão: para enfrentar

a escassez de mão de obra, as empresas começaram a
buscar pessoas mais velhas e mais experientes?

A relatada experiência de outros países que passaram
por mudanças demográficas e instabilidades econômicas reforça esta necessidade. Estudos longitudinais
poderão medir como as empresas estão se relacionando com o mercado de trabalho e que tipo de políticas
elas adotarão para lidar com as questões externas
relacionadas à mão de obra.

Desta maneira, é preciso que essas empresas sejam
monitoradas, pois a demografia e a economia sofrem e
sofrerão mudanças ao longo do tempo e a administração de RH deve acompanhar estas mudanças.

1 As referências completas indicadas nesta segunda parte do artigo
encontram-se na edição anterior do Informações Fipe.

(*) Doutoranda da FEA-USP. (E-mail: angela.lucas@uol.com.br).
(**) Mestrando da FEA-USP. (E-mail: tobiascoutinho@gmail.com).
(***) Professor da FEA-USP. (E-mail: wamorim@usp.br).
(****) Professor da FEA-USP. (E-mail: afischer@usp.br).
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Das Biografias ao Big Data: Fronteiras de Informação na Economia da Cultura
Julio Lucchesi Moraes (*)

1 Introdução
A falta de dados para a composição
de bases estatísticas setoriais não
é exclusividade do segmento cultural. Para diversos setores da economia, a obtenção de informações
– etapa fundamental para o planejamento e gestão de atividades –
continua bastante difícil. A relativa
abrangência do setor cultural, bem
como algumas particularidades
intrínsecas à atividade adicionam,
contudo, alguns desafios peculiares ao segmento. Em continuidade
à nossa série de reflexões sobre
os limites e potencialidades da
Economia da Cultura, buscaremos apresentar alguns dos temas
atuais desses debates, discutindo
problemas enfrentados quando da
procura e acesso à informação no
universo cultural. Destacaremos
algumas das questões mais prementes da atualidade, contextualizando tanto o caso nacional quanto
o internacional.

2 Dos Dados ao Big Data: Computando o Setor Cultural
Em outubro deste ano, foi lançada
mais uma edição do Sistema de Informações e Indicadores Culturais.
O caderno é uma parceria entre

o Ministério da Cultura e o IBGE
e vem se consolidando como uma
das mais importantes publicações
oficiais sobre o setor cultural. Ao
longo de suas páginas, a pesquisa
apresenta informações das mais
diversas, destacando dados sobre
o consumo e produção cultural
no País, o tamanho do setor, além
de informações como nível salarial, escolaridade, sexo e cor dos
profissionais de cultura no País.
Valendo-se de uma compilação de
bases diversas, o trabalho analisa
também aspectos do universo público, mensurando o engajamento
dos entes com gastos culturais.

A pesquisa se afigura como uma
das fontes mais interessantes à
disposição dos pesquisadores em
Economia da Cultura no País. Todavia, o trabalho ainda apresenta
uma série de desafios e questões
metodológicas, indicando dificuldades de delimitação do objeto de
estudo. A inclusão, por exemplo,
de gastos com telefonia e aquisição
de eletrodomésticos na rubrica
“gastos culturais” é compreensível,
mas certamente não é consensual
entre os economistas da cultura.
Cabe precisar, além disso, que as
grandes dimensões da pesquisa
e sua dependência de bases con-
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vencionais (oriundas de diferentes
órgãos do governo) fazem com que
subsista considerável espaçamento
entre as edições de cada caderno,
dificultando o estabelecimento de
comparações temporais de maior
agilidade (a atual edição versa
sobre o período 2007-2010).
É fato que a necessidade de obtenção de informações sobre o
setor afeta tanto o universo público quanto o universo privado, sempre sequioso da obtenção de dados
sobre o mercado em tempo real.
As recentes investigações da NSA,
a Agência de Segurança Nacional
dos Estados Unidos, e as denúncias
de espionagem a ela vinculadas
(juntamente com outros órgãos de
segurança internacionais) indicam
uma das fronteiras (éticas, inclusive) da obtenção de dados sobre
usuários pelo mundo.

O curioso é que, para além de questões de segurança nacional, o uso
da chamada Big Data, como o monitoramento de e-mails, celulares
e redes sociais, vem despertando
o interesse de agentes públicos e
privados, inclusive do universo
cultural. Um dos casos de maior
destaque é o serviço de assinatura
de conteúdos audiovisuais online
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NETFLIX. A empresa obtém dados
em tempo real sobre os produtos
visualizados mundo afora, colhendo e minerando milhões de informações sobre os usuários e suas
preferências de consumo (TRYON,
2013). Os algoritmos atualmente
empregados pelo grupo suplantam
os métodos anteriores de monitoramento de audiência e consumo.

Cabe precisar, obviamente, em que
medida esse tipo de informação
pode ser incorporado (ou acessado) por parte de agentes públicos
ou acadêmicos além, é claro, dos
limites desse tipo de informação
em termos de respeito à privacidade dos usuários. Tudo leva a crer,
contudo, que os adventos tecnológicos de monitoramento por Big
Data revolucionarão os métodos de
coleta e análise de informações em
grande escala.

3 Lei de Acesso à Informação e a
Polêmica da Biografias: Limites
de Acesso

Os debates sobre os limites éticos
de obtenção de dados vêm sendo
realizados também numa segunda
frente. O acesso (ou bloqueio) a
informações opera também por
outros canais, menos tecnológicos
do que o Big Data, mas igualmente

inacessíveis, sobretudo nos países
em desenvolvimento.

Referimo-nos ao impedimento de
acesso a dados da administração
pública e/ou de arquivos históricos. No caso brasileiro, foi fundamental a promulgação da Lei de
Acesso à Informação, em 2011, que
possibilitou o acesso a uma série
de informações das esferas do Executivo, Legislativo e do Judiciário a
todo e qualquer cidadão mediante
requisição presencial ou online. A
disponibilização desses dados –
incluindo-se aí informação sobre
o aparato estatal ligado à cultura
– vem auxiliando pesquisadores
da Economia da Cultura. Parte das
informações continua inacessível
ao cidadão. As dificuldades e impedimentos apresentados são particularmente nítidos nos âmbitos
estaduais e municipais, que ainda
claudicam na liberação de dados.
Mais polêmico, contudo, é o debate
sobre a necessidade de autorização prévia de biografias, querela
atualmente em debate no Supremo
Tribunal Federal. Não deixa de ser
bastante curioso que a questão
tenha surgido no meio artístico,
com a mobilização de figuras públicas temerosas de terem suas
vidas vasculhadas e publicadas. A
situação, todavia, não se restringe
a esse grupo, e a deliberação do

STF sobre a legalidade de tais biografias abrirá precedente para a
publicação de estudos sobre outras
figuras públicas do País. Se aprovada a proposta, é possível que o universo cultural – incluindo-se aí elementos de sua dinâmica econômica
– ganhe fôlego com o lançamento
de novas publicações e pesquisas
acadêmicas voltadas ao tema.
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Medidas Macroprudenciais em Um Modelo DSGE: Ancorando o
Requerimento Contracíclico de Capital
Leonardo N. Ferreira (*)

1 Introdução
A recente crise econômica internacional destacou a deficiência da
estrutura regulatória então vigente no sistema financeiro. Muitos
pesquisadores atribuíram esse
episódio à falta de uma abordagem macroprudencial à regulação.
Enquanto a abordagem microprudencial visa evitar a quebra de instituições financeiras isoladamente,
a abordagem macroprudencial
pretende preservar o sistema financeiro como um todo (HANSON;
K ASHYAP; STEIN, 2011). Nesta
abordagem, o risco não pode mais
ser visto como algo exógeno, independente do comportamento individual dos agentes, e passa a ser
endógeno, dependente do comportamento coletivo (BORIO, 2003).
Portanto, práticas que parecem
prudentes sob uma perspectiva
micro poderiam ser inibidas sob
uma perspectiva macro.
De acordo com o Comitê da Basileia, uma das principais razões por
trás do aprofundamento da recente
crise econômica e financeira foi a
excessiva alavancagem do setor
bancário. Esta foi acompanhada
pela destruição de capital que,
junto com os insuficientes buffers

de liquidez, dificultaram a absorção de perdas pelo setor bancário.
Adicionalmente, a crise foi amplificada pelo processo procíclico de
desalavancagem e pela interconectividade do sistema financeiro,
contaminando a economia real
(BASEL COMITTEE ON BANKING
SUPERVISION, 2010b).

Visando lidar com as falhas de mercado expostas durante a crise, o
Comitê da Basileia tem introduzido
diversas reformas fundamentais.
O nome dado ao amplo conjunto
de reformas é Basileia III. Elas
procuram fortalecer a regulação,
a supervisão e o gerenciamento
de risco do setor bancário (BASEL
COMITTEE ON BANKING SUPERVISION, 2010d). Na dimensão temporal, o Comitê da Basileia sugere a
construção de um buffer de capital
nos “bons tempos” capaz de absorver as perdas inesperadas em
períodos de estresse econômico
quando o buffer deve ser liberado
prontamente. Este buffer contracíclico de capital ainda oferece o
benefício adicional de moderar, via
aumento do custo do crédito, seu
crescimento nos “bons tempos”
(BASEL COMITTEE ON BANKING
SUPERVISION, 2010a).
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Concomitantemente, muitos estudos têm avaliado a introdução
de política macroprudencial em
um Modelo Dinâmico Estocástico
de Equilíbrio Geral (DSGE). No
entanto, a maioria deles foca na
interação das políticas monetária e
macroprudencial sem se aprofundarem na própria política macroprudencial (e.g., ANGELINI, NERI e
PANETTA, 2012; AGÉNOR, ALPER e
SILVA, 2011; KANNAN, RABANAL e
SCOTT, 2012; QUINT e RABANAL,
2011; SUH, 2012).

Por outro lado, Drehmann, Borio
e Tsat saronis (2011) usam um
Método de Extração de Sinais para
investigar o desempenho de diferentes variáveis como âncoras para
determinar o nível do buffer contracíclico de capital para os bancos.
Para eles, estas âncoras são utilizadas como indicadores antecedentes para os períodos de ascensão,
quando o requerimento de capital
deve ser aumentado, e indicadores
coincidentes para crises de crédito,
quando o buffer deve ser liberado
imediatamente.

Não temos conhecimento de nenhum estudo que utilize um modelo DSGE para investigar o efeito
de diferentes âncoras sobre a regra
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do requerimento contracíclico de
capital sobre algumas importantes
variáveis macroeconômicas. Os
estudos disponíveis tomam como
dada determinada regra, e então
seguem para o passo em que avaliam o seu efeito e a sua relação
com a política monetária.
A fim de preencher essa lacuna e
juntar as duas literaturas, diferentes regras macroprudenciais foram
introduzidas no modelo DSGE proposto por Gerali et al. (2010), que
apresenta algumas características
interessantes para o nosso propósito. Primeiro, ele incorpora
um setor bancário em competição
imperfeita e sua interação com a
economia real. Segundo, ele é estimado, permitindo a recuperação
dos parâmetros responsáveis pela
dinâmica dos bancos.

Para comparar regras macroprudenciais alternativas, analisa-se
a política maximizadora de bem-estar usando a aproximação de
segunda ordem do equilíbrio como
em Schmitt-Grohe e Uribe (2007).
O bem-estar é medido como a esperança da utilidade condicional ao
estado estacionário inicial: quanto
maior o bem-estar, melhor a variável âncora.

A variável âncora que apresenta o
melhor resultado é o crescimento
do crédito. Esta variável é a mais
eficaz em reduzir o repasse à taxa
de juros dos altos custos ligados à
posição de capital que os bancos

enfrentam após um choque como
uma destruição de capital e, consequentemente, em abrandar o
enfraquecimento da demanda por
crédito.

Como modelos DSGE podem ser
usados para analisar e entender os
mecanismos através dos quais choques exógenos (como destruição
de capital bancário) são transmitidos à economia real, como variáveis macroeconômicas reagem a
choques agregados e os canais de
transmissão de diferentes políticas
econômicas, consideramos importante complementar a análise feita
por Drehmann, Borio e Tsatsaronis
(2011) tratando da escolha da variável âncora em um modelo DSGE
(BASEL COMITTEE ON BANKING
SUPERVISION, 2012). Ademais, só
temos conhecimento de um estudo
que mede o impacto das medidas
macroprudenciais no Brasil usando um modelo DSGE (KANCZUK,
2012).

Este trabalho é organizado da seguinte maneira. A seção 2 trata
das medidas macroprudenciais.
A seção 3 descreve o modelo. A
seção 4 trata da aplicação. A seção
5 apresenta a conclusão.

2 Medidas Macroprudenciais

Parte do debate anterior à crise
era se a taxa de juros deveria, ou
não, ter seu papel estendido a fim
de lidar com preços de ativos. Para
Blanchard, Dell’Ariccia e Mauro

(2010), entretanto, esse parece
ser o modo errado de enfrentar o
problema, pois, ainda que a taxa de
juros seja capaz de reduzir alguns
preços de ativos excessivamente
altos, isso seria feito à custa de um
grande gap do produto.

Segundo Blanchard, Dell’Ariccia
e Mauro (2010), há outros instrumentos disponíveis no arcabouço
do formulador de políticas, como o
requerimento contracíclico de capital, que tendem a ter um impacto
mais focado na variável que se
pretende afetar. Dessa maneira, é
preferível usar a taxa de juros para
lidar com inflação e produto e instrumentos específicos para lidar
com objetivos específicos.

Outro ponto importante levantado por Blanchard, Dell’Ariccia e
Mauro (2010) diz respeito ao efeito
de taxas de juros muito baixas na
tomada de risco. Se taxas de juros
baixas levam a alavancagem e tomada de risco excessivas, na ausência de outro instrumento, o banco
central poderia se ver obrigado a
elevar a taxa de juros mesmo quando a regra de juros não o levasse a
fazer isso. Ter mais “graus de liberdade” é notadamente importante
em economias emergentes, a fim
de evitar descasamentos cambiais
e vultosos influxos de capital (MORENO, 2011; TURNER, 2009).
Esta seção apresenta as alterações
relevantes introduzidas por Basileia III e, na sequência, traz uma
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breve discussão sobre os objetivos da política macroprudencial.

• Elevação gradativa do requerimento mínimo do

Basileia III é um conjunto abrangente de medidas
reformadoras desenvolvido pelo Comitê da Basileia
de Supervisão Bancária. As reformas miram duas
abordagens complementares: a microprudencial e a
macroprudencial. A microprudencial visa aumentar a
resiliência de instituições bancárias individuais a períodos de estresse e a macroprudencial visa introduzir
elementos na estrutura de capital que ajudem a conter
riscos sistêmicos provenientes da prociclicidade e da
interconectividade das instituições bancárias (BASEL
COMITTEE ON BANKING SUPERVISION, 2010d). O
foco deste trabalho está nos elementos da estrutura
de capital que visam mitigar a prociclicidade. O núcleo
destes elementos são as novas exigências de requerimento de capital (BASEL COMITTEE ON BANKING
SUPERVISION, 2010b). A Figura 1 as resume:

• Elevação gradativa do requerimento mínimo de

2.1 Basileia III

Figura 1 – Novos Requerimentos de
Capital Sob Basileia II

Capital Principal (Core Tier 1) de 2% para 4,5% dos

ativos ponderados pelo risco. O Capital Principal é
formado primordialmente pelas ações.

capital Nível I (Tier 1) de 4% para 6% dos ativos

ponderados pelo risco. O Nível I é definido como a
soma de duas parcelas: o Capital Principal e o Capital

Complementar (Additional Tier 1). O Capital Comple-

mentar é composto por instrumentos assemelhados
aos instrumentos híbridos de capital e dívida que

satisfaçam a vários critérios determinados pelo Comitê da Basileia.

Adicionalmente, há duas mudanças que afetam as três
colunas da Figura 1, inclusive o Patrimônio de Referência. O Patrimônio de Referência é definido como a
soma de duas parcelas, o Nível I e o Nível II. O Nível II é
formado por instrumentos de dívida aptos a absorver
perdas em casos de liquidação da instituição financeira. Essas mudanças, que aumentam significativamente
o montante de capital exigido, são as seguintes:

• Introdução de um novo buffer de conservação para
absorver perdas em tempos de estresse econômico
e financeiro. Os bancos deverão manter um buffer
adicional de 2,5% nos “bons tempos”, que deve ser
composto exclusivamente por Common Equity.

1

• Introdução de um buffer contracíclico que varia entre 0% e 2,5%, de acordo com as circunstâncias da
economia.

Ao exigir uma parcela adicional do capital de melhor
qualidade, as duas primeiras mudanças aprimoram a
composição do capital que será utilizado como referência. As mudanças são as seguintes:
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De modo geral, as mudanças obrigam os bancos a
manter mais capital e capital de melhor qualidade,
internalizando, assim, o risco de suas decisões. Digna
de nota é a grande elevação do Capital Principal que
mais do que triplica quando se considera o buffer de
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conservação (sobe de 2% para 7%),
passando a ter um papel predominante no Nível I (82,3%).

Além disso, quando necessário,
pode-se fazer uso do buffer contracíclico e exigir que os bancos
retenham ainda mais capital. A
autoridade relevante é a responsável por decidir, com base em sua
percepção dos riscos sistêmicos,
em que patamar da faixa de 2,5% o
buffer contracíclico deve estar.

O Comitê da Basileia elaborou um
guia com o intuito de auxiliar as
autoridades nacionais a operacionalizar o buffer contracíclico.
Contudo, tal guia serve apenas
como referência, uma vez que as
autoridades locais não são obrigadas a segui-lo estritamente e são,
inclusive, aconselhadas a aplicar
certo julgamento ao determinar
o buffer em sua jurisdição usando
a melhor informação disponível
(BASEL COMITTEE ON BANKING
SUPERVISION, 2010c).

O guia sugere o gap da relação crédito ao setor privado/PIB como variável âncora por apresentar várias
características interessantes:
1) Uma definição ampla de crédito é
necessária para que se capturem

todas as fontes de financiamento
do setor privado. Dessa maneira,

o buffer se torna imune a mudanças nos tipos de financiamento

bem como nas entidades que
ofertam fundos ao setor privado.

2) Sendo expressa como proporção
do PIB, a variável é normalizada

pelo tamanho da economia. Desse
modo, a regra não é influenciada
pelo padrão cíclico usual da demanda por crédito.

3) Por ser uma razão de níveis, é
mais suave do que a diferença de

níveis (crescimento do produto,

por exemplo) minimizando assim
a volatilidade do indicador.

4) Finalmente, por estar expresso

em termos de desvios, é possível

depreender seu comportamento

em relação a sua tendência de
longo prazo (BASEL COMITTEE
ON BANKING SUPERVISION,
2010c).

2.2 Objetivos da Política Macroprudencial
Apesar das várias conferências
realizadas e dos vários artigos que
têm sido publicados sobre política
macroprudencial, as pesquisas
sobre política macroprudencial
ainda são incipientes e estão longe
de prover um suporte analítico
minimamente consensual para a
avaliação de políticas (GALATI;
MOESSNER, 2011).
Não há sequer um consenso sobre
qual deva ser especificamente o
objetivo da política macroprudencial. Contudo, uma importante referência nessa literatura é o
trabalho publicado pelo Banco da

Inglaterra. Segundo esse estudo,
em termos gerais, a estabilidade
financeira está fundamentalmente
relacionada à manutenção da provisão estável de serviços de intermediação financeira à economia
(BANK OF ENGLAND, 2009).

Objetivos mais ambiciosos, como
ev it a r bolha s, são defendidos
por alguns autores como Landau
(2009). Segundo ele, essa seria
uma atribuição tanto pragmática
como legítima à supervisão macroprudencial. Um grande obstáculo
a essa abordagem, entretanto, é
a dificuldade em reconhecer com
certeza se as mudanças nos valores
dos ativos resultam de mudanças em fatores subjacentes fundamentais ou não (AGÉNOR; ALPER;
SILVA, 2011). Dada essa dificuldade, o Banco da Inglaterra argumenta que, ao refrear crescimentos
exuberantes da oferta de crédito,
a política macroprudencial pode
ajudar a limitar bolhas de ativos −
pelo menos aquelas originadas pela
expansão do crédito.

Um ponto bastante relevante suscitado pelo Banco da Inglaterra é se o
objetivo da política macroprudencial é mais bem “traduzido” como
‘proteger os bancos do ciclo ou proteger a economia real dos bancos’.
Afirmam ainda que é verdade que
a resiliência do sistema financeiro
afeta o crédito que, por sua vez,
afeta as condições econômicas, ou
seja, que protegendo os bancos do
ciclo, protege-se também a econo-
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mia real. No entanto, dependendo da “tradução” escolhida, as implicações são diferentes.

Em períodos de ascensão, por exemplo, quando se
elevam as exigências de requerimento de capital, a
resiliência do sistema financeiro provavelmente reforça o oferta e o custo do crédito. Por outro lado, em
tempos de colapso do crédito e do preço dos ativos, o
regulador prudencial tende a elevar as exigências, ao
passo que o regulador macroprudencial, pensando sistemicamente, tende a reduzir as exigências. Enquanto
a interação entre as políticas monetária e macroprudencial tem sido fortemente investigada pela literatura, a interação entre a regulação macroprudencial
e microprudencial ainda carece de aprofundamento
para responder a essas e a outras perguntas.

3 Modelo

Modelos DSGE são complexos sistemas de equações
não lineares que apresentam algumas características interessantes: são microfundamentados supondo
agentes maximizadores forward looking e são construídos para serem consistentes com suas hipóteses
permitindo, assim, a captura das interações entre as
famílias, as firmas e os formuladores de política. Devido a essas características, modelos DSGE são fortes
candidatos para avaliar se as medidas macroprudenciais são eficazes em cumprir um dado objetivo. De
acordo com estudo do Comitê da Basileia, essa classe
de modelos é a melhor para tratar de questões como o
papel das políticas monetária e macroprudencial em
evitar ou mitigar crises financeiras e a importância
global dos choques financeiros no ciclo (BASEL COMITTEE ON BANKING SUPERVISION, 2012).
O modelo DSGE utilizado para desenvolver a análise
deste trabalho é o construído por Gerali et al. (2010).
Angelini, Neri e Panetta (2012) já introduziram uma
regra macroprudencial neste modelo, mas seu foco
primordial não está na escolha da variável âncora.
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Gerali et al. (2010) incorporam bancos em competição
monopolística em um modelo com fricções financeiras e restrições a empréstimos como em Iacoviello
(2005) e uma série de fricções nominais e reais como
em Christiano, Eichenbaum e Evans (2005) e Smets e
Wouters (2003). Tal especificação se adapta bem ao
Brasil, onde há evidência de que os bancos apresentam
certo poder de mercado (NAKANE, 2002).
Nesse modelo, a economia é povoada por famílias
pacientes e impacientes, e por empreendedores. As
famílias pacientes depositam sua poupança nos bancos. As famílias impacientes e os empreendedores
tomam emprestado, sujeitos a uma restrição de colateral ativa. Todas as famílias consomem, trabalham e
acumulam habitação, enquanto os empreendedores
produzem bens de consumo e investimento usando
capital e trabalho.

Os bancos determinam a taxa de juros dos depósitos e
dos empréstimos a fim de maximizar lucros. Seus ativos são os empréstimos às firmas e às famílias, e seu
passivo são os depósitos e capital bancário. Os bancos
também estão sujeitos a uma restrição no seu balanço:
há uma meta para a relação capital/ativos que deve
ser observada. Esta meta (fixada em um determinado
valor em Gerali et al. (2010) é precisamente o instrumento macroprudencial deste trabalho.
As principais equações para o pleno entendimento
do modo como a política macroprudencial opera são
apresentadas a seguir.2
Supõe-se que o Banco Central siga uma regra de Taylor
padrão:
rt=

(1 −rr ) r + (1 −rr ) χp ( pt − p ) + χ y ( yt − yt −1 ) + rr rt −1 (1)

em que r é a taxa de juros em estado estacionário, r r
mede a inércia nos movimentos da taxa de juros, χ p
mede a resposta de desvios da inflação pt em relação
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à meta ( p ) e χ y mede a resposta ao crescimento do
produto (yt).

O instrumento macroprudencial adotado é o requerimento contracíclico de capital. Assim como em Angelini, Neri e Panetta (2012), supõe-se a seguinte regra:

vt=

(1 −rv ) v + (1 −rv ) χv ( xt − xt −1 ) + rv vt −1 ( 2 )

em que v é o valor de estado estacionário de vt , r v
mede a inércia no ajuste do requerimento contracíclico de capital, xt é uma variável macroeconômica com
sensibilidade χ v . xt é a variável âncora. Variáveis âncora podem ser vistas como proxies para a ciclicalidade
que o instrumento macroprudencial pretende mitigar.

Angelini, Neri e Panetta (2012) ressaltam que o requerimento de capital é um bom instrumento macroprudencial por duas razões. Porque, baseado na
experiência recente, crises sistêmicas afetam o capital
bancário e a oferta de crédito direta ou indiretamente,
e porque o capital bancário é o núcleo do debate atual
sobre a reforma regulatória.

As políticas monetária e macroprudencial têm papéis
potencialmente diferentes. Enquanto a taxa básica de
juros afeta tanto a taxa dos depósitos como a taxa dos
empréstimos, a política macroprudencial afeta apenas
a taxa de empréstimos conferindo, assim, maior liberdade ao formulador de política. Caso haja a necessidade de afetar diferentemente poupadores e tomadores
de empréstimos, a autoridade em questão pode alterar
apenas vt .

4 Aplicação

A estimação foi conduzida através de métodos bayesianos. A estimação bayesiana é um elo entre a máxima verossimilhança e a calibragem: as distribuições a
priori podem ser vistas como pesos na função verossimilhança com o intuito de dar mais importância a

certas áreas do subespaço de parâmetros (GRIFFOLI,
2007). Como não há muita literatura referente aos
parâmetros que conduzem a dinâmica bancária no
Brasil, a estimação foca nestes parâmetros, enquanto
os outros são calibrados.

Foram utilizadas seis variáveis observáveis: consumo
real, investimento real, taxa básica de juros, taxas de
juros sobre os depósitos e sobre os empréstimos às
famílias e aos empreendedores. A amostra compreende o período entre o segundo trimestre de 1999 e
o quarto trimestre de 2012. Os outros parâmetros
seguem diversos estudos para as economias brasileira
e europeia.
Esta seção discute a política macroprudencial ótima
num ambiente em que ocorre uma destruição inesperada do capital bancário da ordem de 3%. O choque
é introduzido na equação de acumulação do capital
bancário de modo a reduzi-lo:

pt K bt=

b
t −1
k
t

(1 − δ ) Kε
b

+ jtb−1 (3)

em que εtk é o choque financeiro responsável pela
queda e jtb−1 são os lucros retidos. As variáveis âncora
serão ordenadas por meio de uma métrica de bem-estar.

A combinação ótima entre as políticas monetária e
macroprudencial é obtida por meio de uma aproximação de segunda ordem do equilíbrio. Uma vez que,
como vimos, não há um consenso sobre qual deve ser
o objetivo da política macroprudencial, utilizar uma
medida de bem-estar parece ser uma boa saída.
O bem-estar é medido como a esperança da utilidade
ao longo da vida condicional ao estado estacionário
inicial. O bem-estar agregado, por sua vez, é dado por:

E0=
V E0 {VP + VI + VE }( 4 )
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em que VP representa a utilidade ao longo da vida do
agente paciente, VI a do agente impaciente e VE a do
empreendedor. Tal agregação é consistente com a hipótese de que cada tipo de agente tem o mesmo tamanho na economia.
Seguindo Schmitt-Grohe e Uribe (2007), as regras
de política são simples e implementáveis, pois serão
funções de indicadores macroeconômicos facilmente
observáveis. Os parâmetros da política monetária ( χ y
e χ p ), sobre os quais há mais informação na literatura
econômica, estão restritos a um intervalo pequeno:
χ y está entre 0 e 3 e χ p entre 1 e 3. Já o parâmetro da
política macroprudencial ( χ v ), sobre o qual há maior
incerteza, está restrito a um intervalo mais amplo: χ v
está entre 0 e 20. Os intervalos são particionados em
grids de 0,1 e supõe-se que a política macroprudencial
tenha uma alta persistência (rv=0,9) (SUH, 2012). Para
cada combinação de parâmetros, é calculado o bem-estar E0V . A política ótima é aquela que apresenta o
maior bem-estar sujeito aos intervalos mencionados.
As variáveis âncora utilizadas no exercício são algumas das variáveis classificadas como macroeconômicas pelo Guia da Basileia e avaliadas no estudo de
Drehmann, Borio e Tsatsaronis (2011). São as seguintes: crescimento do produto, crescimento do crédito,
crescimento da relação crédito/PIB e gap da relação
crédito/PIB.
Temos, então, cinco casos possíveis: o modelo com
apenas política monetária (referência) e quatro modelos com as diferentes variáveis âncora. Os coeficientes
apresentados são os associados à política ótima para
cada um dos casos.
A Tabela 1 sugere que a introdução da política macroprudencial gera ganhos de bem-estar. Nela as variáveis são ordenadas de acordo com o Bem-estar: (1) é a
variável que apresenta o maior bem-estar e (5) a que
apresenta o menor. A única variável âncora que não
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traz nenhuma vantagem, em termos de bem-estar, em
relação ao caso com somente política monetária é o
gap da relação crédito/PIB.

Tabela 1 – Política Monetária (PMO) e Política
Macroprudencial (PMP)

Por outro lado, a política macroprudencial mais efetiva em termos de bem-estar é a que utiliza o crescimento do crédito como variável âncora. É como se
meta e objetivo coincidissem: a fim de evitar uma
queda no crédito prejudicial à economia, a autoridade
relevante deve estar atenta ao próprio comportamento do crédito.

Tal resultado se assemelha à proposta de Akerlof e
Shiller (2009), que defenderam uma meta de crédito
como meio de mitigar os efeitos da recente crise financeira internacional na “economia como um todo”.
Segundo eles, enquanto a contração de crédito perdura, os multiplicadores são muito menores do que em
condições normais. Dessa maneira, ao evitarem-se
contrações de crédito (e consequentemente a redução
dos multiplicadores), diminui-se a necessidade de estímulos fiscais e monetários demasiado grandes.
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5 Conclusão
Nós examinamos o processo de escolha da melhor variável âncora no
arcabouço de um modelo DSGE. Diferente dos estudos que focam na
questão regulatória, nossa análise
esteve voltada para o comportamento de variáveis macroeconômicas e para o bem-estar dos agentes.
Acreditamos que as duas vertentes
devem se complementar.

O Comitê da Basileia sugere o uso
do gap da relação crédito ao setor
privado/PIB como variável âncora.
Repullo e Saurina (2011) argumentam que o uso da variável âncora
proposta pelo Comitê pode exacerbar a prociclicidade inerente ao
sistema financeiro e recomendam
o uso do crescimento do produto.
Já Drehmann, Borio e Tsatsaronis
(2011) concluem que a melhor variável para indicar a fase ascendente
é justamente o gap da relação crédito ao setor privado/PIB, ao passo
que a melhor variável indicadora
para a fase descendente do ciclo
são os spreads bancários.
Apesar de método e motivação
diferentes, nosso resultado, pelo
menos em um primeiro momento, assemelha-se ao de Repullo e
Saurina (2011). Entre as variáveis
que fizeram parte de nossa investigação (crescimento do produto,
crescimento do crédito, crescimento da relação crédito/PIB e gap da
relação crédito/PIB), o gap da relação crédito/PIB é o que apresenta o

pior resultado. Na verdade, não há
nenhum acréscimo de bem-estar
ao se utilizar esta variável como
âncora.
No outro extremo, a variável âncora que apresenta o melhor resultado é o crescimento do crédito.
Portanto, esta variável é a mais
eficaz em reduzir o repasse à taxa
de juros dos altos custos ligados à
posição de capital que os bancos
enfrentam após um choque como
uma destruição de capital e, consequentemente, em abrandar o
enfraquecimento da demanda por
crédito.

É necessário salientar, entretanto,
que o diferencial entre as variáveis
em termos de consumo aparenta
ser bem baixo. Por isso, é difícil
dizer que os resultados são gerais. Mais estudos são necessários
para fazer essa averiguação e, até
mesmo, indagar quão relevante
ou não deve ser o bem-estar ao se
tomar decisões mais voltadas à regulação financeira.
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Expansão da Gestão Municipal no Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental e Externalidades Positivas Associadas às Regras Quanto à Aplicação de Recursos da Educação
Vivian Amorim (*)

1 Introdução
Este artigo avalia os impactos do
aumento da proporção de alunos
de 1ª a 4ª série matriculados em
escolas municipais. Tal processo ocorreu concomitantemente à
perda de autonomia fiscal quanto
ao direcionamento dos recursos
da educação, devido às regras de
alocação impostas pelo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental (FUNDEF).
Nesse sentido, ainda que a gestão
escolar estivesse mais próxima da
população, a destinação da maior
parte dos recursos ao pagamento
de professores em exercício poderia ser contrária às preferências
locais.

Ainda nas décadas de 70 e 80, algumas iniciativas, sobretudo no
Nordeste, foram realizadas com o
intuito de transferir a gestão do
ensino fundamental para os municípios, tendo em vista ampliar o
acesso e melhorar a qualidade da
educação oferecida. A princípio,
tornar o ensino fundamental uma
responsabilidade das prefeituras,
e não mais do governo estadual,
tem por objetivo aumentar a participação dos cidadãos na elabo-

ração, implantação e avaliação do
processo de ensino-aprendizagem,
contribuindo para maior agilidade
na gestão de políticas públicas. A
descentralização também pode facilitar a articulação de programas
e aumentar a eficácia dos mecanismos de controle e alocação de
recursos (RAZO, 2004).
Nesse contexto, define-se municipalização como a transferência de
atividades educacionais dos Estados para os municípios, de forma
que tal processo pode ser entendido como o aumento da proporção
de alunos do ensino público matriculados em escolas municipais.

O FUNDEF criou os incentivos para
que os municípios expandissem
sua participação na gestão do ensino fundamental. Por um lado, o
Fundo possuía uma evidente característica equalizadora que contribuiu para a redução das discrepâncias dos gastos com educação. Por
outro, existem evidências de que
o processo de municipalização induzido não constituiu uma transferência organizada de alunos entre
as redes de ensino. Para o primeiro
ciclo do ensino fundamental, por
exemplo, o aumento do tamanho

médio das escolas municipais é o
fator que mais explica o aumento
da proporção de alunos de 1ª a 4ª
série matriculados em escolas municipais. Além disso, nota-se que os
municípios, nos quais o aumento
da matrícula municipal foi mais
intenso, eram os que apresentavam
menor proporção de matrículas de
1ª a 4ª série, evidenciando a falta
de experiência com a gestão do ensino fundamental.
Por meio de dados do Censo Escolar, este artigo avalia os efeitos
da migração de rede, aumento da
proporção de alunos de 1ª a 4ª
série matriculados em escolas municipais, e da expansão de rede,
aumento da proporção de escolas
municipais de 1ª a 4ª série, nos
indicadores de rendimento, controlando a menor autonomia de gasto
imposta aos Estados e municípios
após a implantação do FUNDEF.

2 Literatura sobre Municipalização
No início da década de 90, muitas crianças de 7 a 14 anos ainda
estavam fora da escola e as taxas
de abandono e reprovação eram
muito elevadas, sugerindo que os
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sistemas escolares careciam de
incentivos que mantivessem as
crianças na escola e de políticas
que estimulassem o aprendizado.
As altas taxas de repetência estavam associadas a maior proporção
de crianças alocadas no período
não ideal para sua idade, o que, por
sua vez, aumentava a probabilidade de evasão. Além disso, a baixa
qualidade do ensino implicava aumento do custo de oportunidade
em permanecer na escola. Nesse
contexto, percebe-se que os recursos para educação não estavam
sendo alocados conforme as necessidades educacionais e não forneciam incentivos para resolver os
problemas de acesso, qualidade e
equidade. A disparidade dos serviços educacionais oferecidos dentro
de um mesmo Estado e entre Estados da Federação repercutia na
desigualdade dos padrões de vida
(BANCO MUNDIAL, 2002).

A Constituição de 1988, embora o
termo municipalização não apareça explicitamente, estabeleceu que
os municípios deveriam atuar prioritariamente na pré-escola e no ensino fundamental1 e os Estados no
ensino fundamental e médio. Além
disso, determinou-se que 25% do
total das receitas dos Estados e
municípios e 18% das receitas da
União deveriam ser destinados aos
gastos com educação. Entretanto,
não foram estabelecidos incentivos, nem proporcionados recursos
adicionais para que os municípios
pudessem assumir um maior contingente de alunos do ensino fun-

damental e, por mais que a Constituição tenha vinculado parte dos
recursos já existentes aos gastos
com educação, não existiam regras
específicas para a destinação dos
mesmos, tampouco fiscalização.

A alteração da estrutura de financiamento do ensino fundamental
ocorreu com a criação do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental (FUNDEF)
em 1998. Ao vincular a disponibilização de recursos ao número de
alunos matriculados, o Fundo representou o impulso decisivo para
o aumento da proporção de alunos
do ensino fundamental matriculados em escolas municipais.

Quanto às regras de alocação dos
recursos advindos do FUNDEF, ao
determinar que 60% deles deveriam ser destinados ao pagamento
de professores em efetivo exercício
e atividades correlatas, o Fundo
impôs maior rigidez de gastos aos
Estados e municípios. Ainda que a
Constituição de 1988 tenha alocado uma proporção fixa das receitas
aos gastos com educação, os entes
federativos poderiam empregar os
recursos como desejassem. Cont udo, embora o FUNDEF tenha
implicado declínio da autonomia
de gasto, o repasse de recursos
diretamente aos departamentos de
educação, os mecanismos fortalecidos de controle social e a alocação de recursos para professores
ativos constituem externalidades
positivas associadas a esse novo
mecanismo.
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O fato de os recursos do FUNDEF
não poderem ser destinados ao
pagamento de pensões para professores aposentados constitui
um exemplo interessante de como
restrições impostas pelo Governo
Federal, sobre os gastos locais,
podem ser benéficas aos estudantes. Embora a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação já tivesse
estabelecido diretrizes claras a
respeito do que poderiam ser consideradas despesas educacionais,
contribuindo para evitar desperdício de recursos públicos, o pagamento de pensão para professores aposentados ainda não havia
sido resolvido (BANCO MUNDIAL,
2002).

Para a fiscalização da alocação
dos recursos advindos do FUNDEF
foram estabelecidos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social. 2 Existem evidências do papel
efetivo desses Conselhos na garantia do uso adequado dos recursos
públicos. No entanto, ainda é grande o debate acerca da eficácia de
mecanismos de controle social. 3
Ressaltam-se os efeitos perversos
da descentralização em níveis de
governo com menor capacitação
institucional que a gestão central.
Nesses casos, os Conselhos formados nunca se reuniram e coube
apenas ao prefeito a alocação dos
rec ur sos disponíveis ( BA NCO
MUNDIAL, 2002).
Entre 1996 e 2001, a municipalização observada nas escolas de 1ª a
4ª série decorreu majoritariamen-
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te do aumento do número médio
de alunos por escola. Os estabelecimentos que tinham em média 65
alunos passaram a ter 100. Também contribuiu, embora em menor
proporção, a troca de gestão de
quase 10 mil escolas da rede estadual para municipal. Por outro
lado, a criação líquida de escolas
não esteve associada ao aumento
da matrícula nesse ciclo devido ao
fechamento de aproximadamente
16 mil escolas municipais (SOARES; SOUZA, 2003).
Em parte, o argumento de que a
municipalização ocorreu de forma
desordenada decorre do fato de
que muitos municípios não estavam preparados para formar uma
equipe de profissionais qualificados, de modo a desempenhar as
atividades necessárias para gerir
de forma efetiva o sistema escolar.
É necessário habilidade técnica
para realizar um plano plurianual
de investimentos em infraestrutura física, o que é apenas uma das
responsabilidades de um sistema
municipal de educação. O FUNDEF
criou os incentivos para aumentar
a matrícula, mas não gerou capacitação institucional para tirar
proveito deles (BANCO MUNDIAL,
2002).

O trabalho de Orellano et al. (2011)
avalia os impactos da municipalização e da maior dependência
fiscal dos municípios, nos indicadores de rendimento auferidos por
alunos de 1ª a 8ª série. Os autores
encontram indícios de que a mu-

nicipalização acarretou piora nas
taxas de distorção idade-série.
Quanto à perda de autonomia fiscal, além de estar associada a maiores taxas de distorção idade-série,
também existem evidências de que
tenha implicado menores taxas
de aprovação e maiores taxas de
abandono.

3 Bases de Dados

Para a realização deste ar t igo
foram coletadas informações divulgadas pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais
(INEP), pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).

Os indicadores de rendimento e de
distorção idade-série agregados
no nível municipal consistem na
média ponderada dos indicadores
de desempenho auferidos por alunos matriculados em escolas estaduais e municipais. Como ponderação, utilizou-se a matrícula total
dos estabelecimentos de ensino.
Como já ressaltado, a maior autonomia gerencial dos municípios
ocorreu simultaneamente à perda
de autonomia fiscal quanto ao direcionamento dos recursos a serem
alocados no ensino fundamental.
A municipalização aproximou a comunidade da gestão dos estabelecimentos de ensino e aproximou os
professores e diretores das escolas

municipais dos secretários municipais da educação. Por um lado,
é provável que as externalidades
positivas decorrentes das regras
de alocação dos recursos tenham
mais do que contrabalanceado os
efeitos negativos decorrentes da
maior rigidez. Contudo, em alguns
casos, tais regras podem ter sido
contrárias às necessidades dos
municípios. Dessa forma, incluem-se na análise os indicadores de
dependência fiscal, relação entre
recursos advindos do FUNDEF e
despesas realizadas com educação
4
e cultura , no âmbito dos Estados e
dos municípios.

4 Metodologia

Com o intuito de avaliar os impactos da migração de rede e da expansão de rede, nos indicadores de rendimento de alunos de 1ª a 4ª série,
propõe-se a estimação da Equação1
por efeitos fixos:
y jt = qt + z jt δ + x jt γ + m j + v jt − Equação1

em que
yjt constitui os indicadores de rendimento ou de distorção idade-série do município j no ano t;
qt são os efeitos fixos de tempo;

zjt são as características médias das
escolas do município j no ano t;

xjt são variáveis de controle do município j no ano t;

mj é o efeito fixo do município j;

e vjt é o termo de erro idiossincrático.
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Muitas variáveis não observáveis,
como, por exemplo, aptidão dos
professores, podem estar correlacionadas às características médias
das escolas. O método de estimação proposto permite que o efeito
fixo dos municípios, mj, seja correlacionado com os controles utilizados, sem prejuízo para consistência
dos estimadores. A inclusão de xjt e
zjt permite controlar grande parte
dos fatores que estejam correlacionados com a municipalização e
com os indicadores educacionais
avaliados.

5 Resultados

A Tabela 1 apresenta os resultados
da estimação da Equação 1 por
efeitos fixos. 5 O objetivo é verificar o impacto da municipalização,
entendida como o aumento da proporção de alunos de 1ª a 4ª série
matriculados em escolas municipais, nas taxas de aprovação, reprovação e abandono. Semelhantemente aos trabalhos já realizados,
também se procura avaliar o efeito
da expansão da rede municipal,
refletida no aumento da proporção
de escolas municipais de 1ª a 4ª
série no total de escolas.6

São consideradas uma série de características dos estabelecimentos
de ensino. Nesse sentido, por exemplo, ainda que o aumento do número de turmas por escola estivesse
associado à municipalização observada no final da década de 90, não
se deve afirmar que esse processo

foi um desdobramento da gestão
municipal. Consequentemente,
a inclusão de características dos
estabelecimentos de ensino tem o
intuito de estimar especificamente o efeito da expansão da gestão
municipal. A inclusão das variáveis
número de alunos por escola municipal e número de alunos por escola
estadual tem o objetivo de isolar
o efeito da municipalização dos
impactos da expansão do acesso
ao ensino fundamental ocorrida no
final da década de 90.

inferior, e se os controles adicionados à regressão não forem suficientes para isolar os impactos
da gestão municipal, a piora dos
indicadores educacionais também
decorreu da universalização do
ensino fundamental.

A municipalização ocorreu em um
contexto de expansão do acesso
à educação fundamental. Dessa
forma, a queda dos indicadores
educacionais avaliados pode estar
relacionada à expansão do ensino
aos alunos que tinham menor probabilidade de frequentar a escola.
Se por estarem fora da escola tais
alunos apresentavam rendimento

Até a intensificação do processo
de municipalização, ainda que os
governos estaduais pudessem não
atender determinadas necessidades específicas de seus municípios,
eles apresentavam maior experiência com a gestão do ensino fundamental. Os municípios que mais
se municipalizaram entre 1997
e 2002 eram menos experientes

Os resultados encontrados fornecem evidências de que a municipalização, tal como ocorreu na maior
parte dos municípios brasileiros,
acarretou piora dos indicadores
educacionais avaliados. Estima-se
que o aumento de 10% da proporção de alunos matriculados em
estabelecimentos municipais implique elevação de 0,33% na taxa
de abandono, de 0,47% na taxa de
reprovação e diminuição de 0,82%
na taxa de aprovação. Os resultados sugerem que a maior parte dos
municípios não estava preparada
para absorver maior proporção de
alunos do ensino fundamental.7
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Contrariando a literatura teórica
que prevê efeitos benéficos para
a descentralização da educação,
principalmente por pressupor a
adequação dos serviços às preferências de grupos mais homogêneos, pode-se argumentar que, embora as Secretarias Municipais de
Educação estejam mais próximas
da população e consigam verificar
com mais facilidade suas necessidades, esses órgãos apresentam
menor capacitação técnica que
as Secretarias Estaduais (BANCO
MUNDI AL , 2002). Em seg undo
lugar, a municipalização não foi um
processo organizado e planejado
de transferência de alunos entre
as redes. Existem evidências de
que os municípios a implantaram,
sobretudo, para não perder recursos, sem que tenha havido maior
preocupação com a qualidade da
educação oferecida.8

31

temas de economia aplicada
na gestão do ensino fundamental
de 1ª a 4ª série, detendo apenas
40,2% das matrículas em 1997.

Os resultados negativos encontrados indicam que muitos municípios
não tiveram condições de formar
uma equipe de profissionais qualificados para desempenhar as atividades necessárias à gestão efetiva
do sistema escolar.

No que concerne à expansão da
rede municipal, os resultados são
ambíguos. Estima-se que o aumento de 10% da proporção de escolas
de 1ª a 4ª série implique redução
de 0,16% na taxa de abandono e
aumento de 0,28% na taxa de reprovação. Esses números indicam
que a expansão das escolas municipais, embora tenha contribuído
para que as crianças permanecessem na escola, não criou incentivos
que estimulassem o aprendizado.9
Nesse ponto, ressalta-se o fato de
que ao se expandir a rede, há o aumento da probabilidade de receber
crianças suscetíveis a menores indicadores de rendimento.

Os resultados encontrados para
menor autonomia de gasto imposta
aos municípios sugerem que as externalidades positivas associadas
às regras de alocação dos recursos
do FUNDEF contrabalancearam a
maior rigidez quanto à alocação
dos recursos. Estima-se que o aumento de 10% da relação entre
recursos oriundos do FUNDEF e
despesas com educação e cultura
implique aumento de 0,13% da
taxa de aprovação e redução de
0,15% da taxa de reprovação. Por
outro lado, a maior rigidez de gasto
imposta aos governos estaduais indica aumento da taxa de abandono
e queda da taxa de reprovação.
Dessa forma, no âmbito dos governos estaduais, as regras de alocação dos recursos parecem ter
sido contrárias às necessidades de
alocação dos recursos desses entes
federativos.10

Os resultados apresentados são
condizentes com a literatura teórica que prevê efeitos perversos
para a descentralização ocorrida
em níveis de governo com menor

habilidade técnica e capacitação
institucional que a gestão central.
Seria razoável esperar efeitos positivos se os municípios já tivessem
maior experiência com a gestão do
ensino fundamental e se o processo
de municipalização fosse caracterizado por uma transferência organizada de alunos entre as redes de
ensino.11

5.1 Separação entre os que mais e os
que menos se municipalizaram

A mediana de aumento da proporção de matrículas municipais de
1ª a 4ª série é 21,3%. De tal modo,
classificaram-se os municípios em
dois grupos. O Grupo 1 é constituído por municípios que aumentaram a proporção de matrículas
municipais em até 21,3%. O Grupo
2 é constituído por municípios que
elevaram a proporção de matrículas municipais acima dessa faixa.
A Tabela 2 apresenta os resultados
da interação entre a proporção de
matrículas e a proporção de escolas municipais de 1ª a 4ª série com
os dois grupos de municípios estabelecidos.

Tabela 1 - Impactos da Municipalização dos Indicadores de Rendimento

Proporção de matrícula municipal
Proporção de escolas municipais
Dependência fiscal dos municípios
Dependência fiscal dos Estados
R quadrado ajustado
Número de observações

Tx. de abandono
0,033***
(0,007)
-0,016***
(0,005)
0,006
(0,004)
0,038***
(0,006)
0,157
21.461

Tx. de aprovação
-0,082***
(0,011)
-0,008
(0,010)
0,013**
(0,006)
-0,033***
(0,010)
0,097
21.461
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Tx. de reprovação
0,047***
(0,008)
0,026***
(0,008)
-0,015***
(0,004)
-0,008
(0,007)
0,056
21.461
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Os resultados apresentados fornecem evidências de aumento das
taxas de abandono e reprovação
nos municípios que aumentaram
mais de 21,3% a proporção de matrículas municipais de 1ª a 4ª série.
Para os municípios do primeiro
grupo, os resultados indicam que a
municipalização implicou queda da
taxa de aprovação, não apresentando impactos estatisticamente significantes nos demais indicadores
de rendimento avaliados.

Esses resultados corroboram a
hipótese de que os municípios não
estavam preparados para absorver
maior proporção de alunos do ensino fundamental. Os municípios do
Grupo 1, ainda que já detivessem
72,9% das matrículas de 1ª a 4ª
série em 1997, não conseguiram
absor ver um maior número de
alunos simultaneamente ao aumento da qualidade da educação
oferecida. Os municípios do Grupo
2 detinham apenas 40,2% da matrícula, evidenciando a falta de

experiência com a gestão do ensino
fundamental.

Semelhantemente aos resultados
apresentados na Tabela 1, a expansão da rede municipal, representada pelo aumento da proporção
de escolas municipais de 1ª a 4ª
série no total de escolas, apresentou efeitos ambíguos para os municípios do Grupo 2. Nesse grupo,
ainda que a expansão da rede municipal pareça ter contribuído para
que as crianças permanecessem na
escola, os resultados sugerem que
não foram implantadas políticas
que estimulassem o aprendizado.
Para os municípios do Grupo 1, a
expansão da rede municipal apresentou efeitos negativos em todos
os indicadores avaliados.
De um lado, os efeitos negativos
para a expansão da rede municipal
nos Grupos 1 e 2 podem decorrer do fato de que ao expandir a
rede, tais municípios receberam os
alunos que apresentavam menor
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probabilidade de estar na escola. De outro, a expansão da rede
fundamental municipal pode ter
sido acompanhada pela absorção
dos piores alunos que, até então,
estavam matriculados em escolas
estaduais.

No âmbito dos municípios, no que
concerne à maior rigidez de gasto
imposta pelo FUNDEF, os resultados apresentados, coerentemente
com a análise anterior, sugerem
que as externalidades positivas
associadas aos recursos do Fundo
parecem ter contrabalanceado a
perda de autonomia de gasto. Destacam-se, por exemplo, a exclusividade dos recursos do Fundo no pagamento de professores em efetivo
exercício e o estabelecimento de
Conselhos para fiscalização do uso
das verbas. Já no âmbito dos Estados, as amarras impostas quanto
ao direcionamento dos recursos
indicam maiores taxas de abandono e menores taxas de aprovação.
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Tabela 2 – Diferenças dos Impactos da Municipalização Entre os Municípios que Mais e os
Que Menos se Municipalizaram
Tx. de abandono
Proporção de matrícula municipal
Grupo 1
Proporção de escolas municipais

Proporção de matrícula municipal
Grupo 2
Proporção de escolas municipais

Dependência fiscal dos municípios
Dependência fiscal dos Estados
R quadrado ajustado
Número de observações

6 Conclusões
Contrariando a literatura teórica que prevê efeitos
bené icos para a descentralização da educação, o aumento da proporção de matrículas de 1ª a 4ª série em
escolas municipais está re letido em maiores taxas
de abandono e reprovação e menores taxas de aprovação. É possível argumentar que a maior parte dos
municípios não estava preparada para absorver maior
proporção de alunos do ensino fundamental. Embora
as Secretarias Municipais de Educação estejam mais
próximas da população e consigam veri icar com mais
facilidade suas necessidades, esses órgãos apresentam
menor capacitação técnica que as Secretarias Estaduais. Seria razoável esperar efeitos positivos se os
municípios já tivessem maior experiência com a gestão
do ensino fundamental e se o processo de municipali-

Tx. de aprovação

Tx. de reprovação

0,011

-0,042**

0,021

(0,014)

(0,021)

(0,014)

0,031***

-0,084***

0,051***

(0,007)

(0,011)

(0,008)

-0,034***

0,006

0,032***

(0,009)

(0,019)

(0,011)

-0,014**

-0,010

0,026***

(0,006)

(0,011)

(0,008)

0,005

0,012*

-0,013***

(0,004)

(0,006)

(0,004)

0,038***

-0,031***

-0,010

(0,006)

(0,010)

(0,007)

0,160

0,097

0,057

21.461

21.461

21.461

zação fosse caracterizado por uma transferência organizada de alunos entre as redes de ensino.
Quanto à maior rigidez de gasto imposta pelo FUNDEF,
no âmbito dos governos municipais, as externalidades
positivas associadas aos recursos do Fundo parecem
ter contrabalanceado a perda de autonomia local. Já no
âmbito dos Estados, a maior dependência iscal está
relacionada à piora dos indicadores de rendimento,
indicando que as regras impostas pelo Fundo parecem
ter sido contrárias às preferências locais.
1 A emenda constitucional nº 14 alterou o texto para: os municípios
atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

2 Os Conselhos deveriam ser compostos por, no mínimo, quatro
membros representando a Secretaria Municipal de Educação; os
professores ou diretores das escolas públicas de ensino fundamental;
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os pais dos alunos; e os servidores das escolas públicas de ensino
fundamental.

3 Em julho de 2013, o Relatório de Avaliação da Execução de Programas
de Governo (AEPG) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica (FUNDEB), elaborado pela Controladoria Geral
da União (CGU), revela que, nos quatro Estados e 120 municípios
iscalizados na amostra, foram detectados casos de professores
recebendo abaixo do piso nacional e, em vários municípios, foram
veri icadas despesas incompatíveis com o objetivo do FUNDEB, além
de irregularidades em licitações. Ainda que na maioria dos Estados
e municípios iscalizados, os respectivos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social encontrem-se estruturados, eles apresentam
fragilidades no acompanhamento da execução dos recursos do Fundo
e na supervisão da realização do Censo Escolar.
4 Quanto maior a relação, mais dependentes são os Estados e os municípios dos recursos do FUNDEF.

5 Os erros padrão são robustos e foram computados com base no cluster
aplicado no nível dos municípios.

6 Com o intuito de captar a redistribuição de recursos entre determinado Estado e seus respectivos municípios e entre municípios ricos
e pobres de um mesmo Estado, consideram-se os gastos por aluno
incorridos no âmbito dos governos estaduais e municipais. Ademais,
como os incentivos para a municipalização estão relacionados à
contribuição líquida feita para o FUNDEF, incluem-se duas variáveis
dummies para indicar se os municípios e os Estados em que eles estão
localizados são ”bene iciários” ou “doadores’’ de recursos para o
Fundo.
7 Também existe a hipótese de que os alunos da rede estadual apresentavam rendimento inferior.

8 Os municípios que mais procuraram expandir a proporção de alunos de 1ª a 4ª série em escolas municipais eram, em grande parte,
doadores de recursos para o FUNDEF.

9 Esse argumento é válido especialmente em municípios mais pobres
e, consequentemente, com população menos instruída. Ainda que a
escola chegue à comunidade, a criança pode não ter quem ajudá-la a
fazer o dever de casa, por exemplo.

10 É possível argumentar que a imposição de alocar 60% dos recursos do FUNDEF com pagamento de professores em exercício seja
contrária às preferências estaduais justamente porque os Estados
já apresentavam salários mais elevados do que os municípios.

11 Como apresentado anteriormente, o processo de municipalização
do primeiro ciclo do ensino fundamental ocorreu através do tamanho médio do número de alunos por escola, indicando que os
municípios foram absorvendo alunos da forma como podiam, sem
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que tenha havido maior preocupação com a capacidade do sistema
municipal de recebê-los.
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Análise Espacial do Conhecimento no Brasil: Parte 1 – Produção
Científica
Otávio J. G. Sidone (*)

1 Introdução
A inovação tecnológica, mecanismo
responsável pela transformação
do conhecimento em aplicações
economicamente eficientes, é vista
como um processo fundamental
ao crescimento e desenvolvimento
econômico, o que torna a geração e
difusão de conhecimento elementos indispensáveis na economia
moderna.

A evolução recente da pesquisa
científica mundial é marcada tanto
pela transformação da geografia,
rumo a uma extensa rede global,
como pela intensificação das colaborações entre os pesquisadores. O
Brasil insere-se de maneira determinante nesse contexto, com crescimento acelerado de sua produção
científica acompanhado pela expansão das colaborações científicas domésticas (CRUZ; CHAIMOVICH, 2010; LETA, 2011; GROSSETTI
et al, 2012; RS, 2011).
Esta série de artigos inaugura a
perspectiva da cientometria espacial na análise da evolução recente
da produção científica brasileira.
O objetivo consiste na compreensão da importância da geografia
na produção de conhecimento no

País, por meio da identificação de
padrões espaciais da produção e
das redes de colaboração científica,
bem como da avaliação do papel da
proximidade geográfica na determinação das interações entre os
pesquisadores brasileiros.

Por meio de uma base única composta por mais de um milhão de
pesquisadores reg ist rados na
Plataforma Lattes, coletamos e
consolidamos informações sobre
a produção científica regional e
as colaborações científicas inter-regionais em termos de redes de
coautorias entre os municípios
brasileiros ao longo do período
compreendido entre 1990 e 2010
para as diferentes áreas do conhecimento científico. No nosso
entendimento, este consiste no
primeiro estudo da ciência brasileira realizado sob a perspectiva
espacial e a partir do tratamento
de uma quantidade extremamente
grande de dados.
A necessidade da melhor compreensão do papel desempenhado pela
geografia nas redes de colaboração
científica possui diversas razões
práticas. Primeiramente, pode fundamentar decisões internas à comunidade acadêmica no tocante à

escolha de parceiros colaboradores
para a otimização do impacto e visibilidade da pesquisa. Em segundo
lugar, pode auxiliar a condução de
políticas públicas quanto à alocação de recursos para a realização
de projetos colaborativos entre
regiões, de maneira a aumentar a
qualidade da produção científica a
partir de determinada quantidade
dispendida no financiamento desses projetos (PAN; KASKI; FORTUNATO, 2012).
Mais especificamente, este primeiro artigo visa caracterizar espacialmente a produção científica
do País, de maneira a verificar a
distribuição ao longo do território,
identificar as regiões com maior
produção e avaliar a existência de
um processo de desconcentração
espacial da produção científica
entre 1990 e 2010.

2 A Geografia da Inovação

A compreensão das relações entre
pesquisa científica e inovação, por
meio dos processos de geração e
difusão do conhecimento, consiste
em tema recorrente em economia
da inovação e geografia econômica.
Inicialmente, os estudos voltaram-se à atuação da geografia na ocor-
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rência e dimensão dos spillovers
de conhecimento (processo pelo
qual o conhecimento acadêmico
é compreendido e utilizado pelas
firmas do setor privado), tendo
sido encontradas evidências de
localização espacial, ou seja, a intensificação da transmissão de
conhecimento entre universidades
e firmas é favorecida pela proximidade geográfica (JAFFE et al, 1993;
AUDRETSCH; FELDMAN, 1996; ÁCS
et al, 2002; VARGA; PARAG, 2009;
PONDS et al, 2007), o que sugere
que a aproximação física pode facilitar a capacidade de acesso das
firmas às fontes de conhecimento e
potencializar suas atividades inovativas (MAGGIONI; UBERTI, 2011;
TER WAL, 2011).

Entretanto, a literatura recente
caminha rumo à explicação e interpretação dos spillovers de conhecimento por meio da análise das
redes entre firmas e universidades
e entre as próprias universidades
(FRENKEN et al, 2009). Isso é de
suma importância, uma vez que
a compreensão da maneira como
os pesquisadores colaboram nos
processos de criação e difusão do
conhecimento pode potencializar
o efeito de políticas de fomento à
transmissão do conhecimento da
academia para o setor privado,
na medida em que esse processo
tende a ser localizado geograficamente, primordialmente para
domínios científicos e tecnológicos
caracterizados por conhecimentos
tácitos e complexos, os quais não

podem ser completamente codificados sob a forma de artigos científicos (FELDMAN; AVNIMELECH,
2011).

3 A Geografia da Ciência

dentro de seus territórios, onde é
comum a evidência de padrões de
localização geográfica caracterizados por intensa heterogeneidade
1
espacial.

4 Dados
Embora ainda distante do padrão
de crescimento da China, o Brasil
adquire crescente relevância no
cenário científico internacional,
com crescimento da produção bastante superior à média mundial. No
período entre 1996 e 2008, o Brasil
foi o terceiro país no mundo que
apresentou maior média anual de
crescimento da produção científica. A intensificação dessa trajetória
de crescimento deu-se entre 2002
e 2008, período em que o crescimento da produção brasileira foi
de cerca de 110% (GLÄNZEL et al,
2006; ADAMS; KING, 2009; CRUZ;
CHAIMOVICH, 2010; LETA, 2011;
GROSSETTI et al, 2012; RS, 2011).

As análises espaciais da ciência,
inseridas no ramo denominado
cientometria espacial, possuem
como objetivo principal o estudo
da disposição geográfica dos fluxos
de conhecimento (sejam entre indivíduos, organizações ou entidades
geográficas), ou seja, das articulações entre os pesquisadores nos
processos de geração e difusão do
conhecimento (PONDS et al, 2007).
Essa abordagem é fundamental,
visto que a atividade científica é
distribuída de maneira bastante
desigual tanto entre países como
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A extração de dados deu-se a partir
das informações sobre publicações
científicas existentes nos Currículos Lattes (CL), parte integrante da
Plataforma Lattes (PL) do CNPq,
sistema padrão nacional no registro das atividades acadêmicas e
profissionais da comunidade científica, reconhecida internacional2
mente (LANE, 2010).

Embora sejam disponibilizados
publicamente no portal da PL na
web (CNPQ, 2012), não é possível
o acesso sistemático à completude
da base de dados de CL, o que torna
necessária a automatização do
processo de coleta de informações
para a análise de grande volume de
dados.

Para nossos propósitos, foi utilizada uma versão modificada do Scrip3
tLattes, capaz de contabilizar informações desejadas e estabelecer
ligações de coautoria entre pesquisadores caso exista uma produção
comum entre eles divulgada em
seus CL, por meio da comparação
direta entre os títulos completos
das produções acadêmicas (identificação dos autores, título da
publicação, periódico, local e ano)
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registradas nos CL dos pesquisadores em busca de similaridades.4

De m a nei r a r es u m id a , o pr o cessamento das informações de
1.131.912 de CL permitiu a análise
de 7.351.957 produções acadêmicas
distintas publicadas entre 1990 e
2010.

O procedimento de busca por informações da localização geográfica dos pesquisadores deu-se a
partir dos endereços profissionais
declarados nos CL. 5 Após a padronização dos nomes e identificação
correta dos estados correspondentes, foi possível estabelecer uma
ligação unilateral precisa entre os
códigos dos CL e os 4.615 municípios encontrados.

Também foram obtidas informações acerca das diferentes Grandes Áreas do conhecimento que
abarcam o conteúdo das atividades
científicas desenvolvidas pelos
pesquisadores, classificadas entre:
Ciências Agrárias (AGR), Ciências
Biológ icas (BIO), Engenhar ias
(ENG), Ciências Exatas e da Terra
(EXT), Ciências Humanas (HUM),
Linguística, Letras e Artes (LLA),
Ciências da Saúde (SAU), Ciências
Sociais Aplicadas (SOC).
Assim, a associação entre pesquisador, município e área do conhecimento e a identificação do ano de
publicação no título completo das
publicações permitiu a quantifica-

ção da produção e elaboração de
matrizes de coautorias intermunicipais por área do conhecimento ao
longo do período 1990-2010.6

As características dos dados utilizados merecem distinção. Destaca-se a abrangência da amostra utilizada, tanto em relação ao número
de pesquisadores quanto ao amplo
período de coleta de dados, bem
como a qualidade da fonte de dados
para a análise da ciência brasileira,
na medida em que a grande maioria dos estudos cientométricos
faz uso de bases de dados internacionais, o que produz algumas
limitações.7 Ademais, destaca-se a
extensa cobertura da publicação
científica brasileira, com a contabilização das coautorias tanto de
artigos publicados em periódicos
de circulação nacional como da
produção bibliográfica sob a forma
de livros e capítulos de livros, padrão de publicação típico nas áreas
de LLA e SOC.

Entre as limitações do procedimento utilizado, a principal consiste na
restrição à contabilização apenas
das coautorias domésticas, ou seja,
não é possível a identificação e contabilização das colaborações entre
brasileiros e estrangeiros. 8 Outra
limitação refere-se ao pressuposto
de que a informação observada da
localização geográfica dos pesquisadores seja a verdadeira localização do pesquisador durante todos
os anos analisados, ou seja, não é

considerada a possível migração de
pesquisadores ao longo do território nacional.

No tocante à análise espacial da
produção, a alocação do produto
da atividade científica entre as
unidades espaciais é fator crucial.
O problema principal refere-se às
coautorias entre pesquisadores
de municípios distintos, pois não é
possível associar a publicação a um
único município. Em nosso caso,
optamos por mensurar a participação absoluta dos pesquisadores em
publicações, ao invés de mensurar
o total de publicações efetivas.9

5 Resultados

As informações obtidas possibilitam considerações importantes a
respeito dos padrões de localização
geográfica da produção científica
no País. A Figura 1 apresenta a
evolução do total da produção científica dos municípios brasileiros
(mensurada por meio da participação em publicações científicas
dos pesquisadores de cada município). Já a Figura 2 mostra a taxa de
crescimento da publicação entre os
triênios selecionados para o total
e para cada área do conhecimento.
É possível observar uma tendência
de crescimento do total da produção municipal ao longo dos triênios
apresentados (Figura 1), embora
seja evidente sua desaceleração
(Figura 2).10
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Figura 1 – Evolução do Total da Publicação Científica Municipal no Brasil
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Figura 2 – Taxa de Crescimento da Publicação Científica Municipal no Brasil entre Triênios Selecionados: por Área
do Conhecimento
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

I-II

II-III

III-IV

IV-V

V-VI

I - (1992- 1994); II - (1995-1997); III - (1998- 2000); IV - (2001- 2003); V - (2004- 2006); VI - (2007- 2009)

dezembro de 2013

39

temas de economia aplicada
Tabela 1 – Evolução dos Principais Municípios Associados à Produção Científica no Brasil
Total

Total

1992-1994

Total

1995-1997

1998-2000

São Paulo/SP

71.013

São Paulo/SP

São Paulo/SP

161.991

Rio de Janeiro/RJ

37.100

Rio de Janeiro/RJ

112.539
64.109

Rio de Janeiro/RJ

102.309

Campinas/SP

20.045

Porto Alegre/RS

32.944

Porto Alegre/RS

52.446

Porto Alegre/RS

18.228

Campinas/SP

31.283

Campinas/SP

47.949

Belo Horizonte/MG

14.420

Belo Horizonte/MG

25.432

Belo Horizonte/MG

44.633

Ribeirão Preto/SP

10.388

São Carlos/SP

18.501

São Carlos/SP

28.430

São Carlos/SP

9.034

Florianópolis/SC

15.077

Brasília/DF

25.925

Brasília/DF

8.540

Brasília/DF

15.054

Florianópolis/SC

25.713

Recife/PE

7.583

Ribeirão Preto/SP

14.925

Recife/PE

24.500

Florianópolis/SC

7.334

Recife/PE

14.035

Curitiba/PR

24.253

2001-2003

2004-2006

2007-2009

São Paulo/SP

226.688

São Paulo/SP

313.910

São Paulo/SP

352.541

Rio de Janeiro/RJ

146.139

Rio de Janeiro/RJ

193.348

Rio de Janeiro/RJ

215.550

115.614

Porto Alegre/RS

82.101

Porto Alegre/RS

Porto Alegre/RS

132.622

Belo Horizonte/MG

64.294

Campinas/SP

90.575

Belo Horizonte/MG

113.487

Campinas/SP

64.194

Belo Horizonte/MG

89.293

Campinas/SP

95.089

Brasília/DF

43.711

Curitiba/PR

61.462

Curitiba/PR

75.125

Curitiba/PR

41.102

Brasília/DF

61.003

Recife/PE

72.119

São Carlos/SP

40.628

Recife/PE

56.519

Florianópolis/SC

70.322

Recife/PE

38.781

São Carlos/SP

56.372

Brasília/DF

65.963

Florianópolis/SC

37.763

Florianópolis/SC

54.094

Ribeirão Preto/SP

65.252

Obs:

os valores correspondem ao somatório da participação em publicações científicas por parte dos pesquisadores localizados geograficamente.
Como a participação é contabilizada de forma absoluta (unitária), os valores não correspondem ao total da publicação efetiva uma vez
que, no caso de publicações em coautoria, foi atribuída uma unidade de participação para cada autor.

A análise individual da evolução
da produção municipal permite a
compreensão de como a produção
é organizada ao longo do território
nacional. A Tabela 1 apresenta os
dez principais municípios produtores de conhecimento no Brasil em
cada triênio, para o total das áreas
e por área do conhecimento. Os
valores apresentados evidenciam
a enorme heterogeneidade espacial das atividades científicas no
País, altamente concentradas na
região Sudeste, semelhantemente

ao encontrado em FAPESP (2011a,
2011b). Observa-se que somente
dois municípios não pertencentes à
região Sudeste (Recife/PE e Brasília/DF) figuram entre os principais
produtores de conhecimento no
País. De um modo geral, ocorre
pouca variação entre os primeiros municípios da lista, em que
predomina a presença de municípios bastante populosos e sedes de
universidades públicas (estaduais
e federais), tais como São Paulo/
SP (USP, Unifesp), Rio de Janeiro/

RJ (UFRJ, UERJ), Porto Alegre/
RS (UFRGS), Belo Horizonte/MG
(UFMG), Campinas/SP (Unicamp),
Curitiba/PR (UFPR), Recife/PE
(UFPE), Florianópolis/SC (UFSC),
Brasília/DF (UnB), Ribeirão Preto/
SP (USP), São Carlos/SP (USP, UFSCar), entre outros. A pequena variação entre os principais produtores é esperada, uma vez que os
centros de pesquisa instalados nesses municípios são historicamente
consolidados e apresentam intenso
nível de atividades e produção de
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destaque no cenário científico na11
cional e internacional.

A heterogeneidade espacial no caso
brasileiro faz com que a desconcentração espacial das atividades
de pesquisa científica seja um dos
objetivos primordiais das políticas
de Ciência, Tecnologia e Inovação
(C&T&I) no País, uma vez que pode
potencializar o desenvolvimento
regional das áreas menos favorecidas. Como exemplo recente, o
programa de expansão das universidades federais foi responsável
pela criação de 14 novas universidades e mais de 100 novos campi
universitários espalhados pelo
País, principalmente nas regiões
economicamente menos favorecidas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
2013). Nesse contexto, a quantificação do crescimento da produção
científica municipal abre espaço
para questões acerca de como esse
processo de crescimento ocorreu
geograficamente. Em outras palavras, é fundamental a verificação
da possível existência de um concomitante processo de desconcentração espacial da produção científica
no País.
A Figura 3 apresenta os mapas
da produção científica municipal

nos triênios de 1992-1994 e 20072009. Observa-se que a produção
de conhecimento está mais bem
distribuída espacialmente no triênio 2007-2009, visto que é elevado
o número de municípios, outrora
com produção praticamente insignificante (11-100), que passaram
a apresentar produção em níveis
intermediários (101-10.000) nesse
período. No caso do triênio 20072009, é introduzida a estrutura dos
campi das universidades públicas
(federais e estaduais) no País em
2009. Observa-se que é nítida a
associação entre a localização dos
campi universitários e a produção
12
municipal de conhecimento.
A Figura 4 apresenta as curvas de
localização da produção científica
para os 200 municípios que mais
produziram conhecimento em cada
triênio selecionado. Observa-se
que no triênio 1992-1994, 90% da
produção do País estava concentrada em 48 municípios, ao passo que
essa proporção estava distribuída
em 102 municípios no triênio 20072009. Logo, é possível concluir que
há evidências de que o crescimento
da produção científica no Brasil
deu-se de maneira espacialmente
desconcentrada no período analisado. Portanto, verifica-se que
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o padrão de desconcentração no
caso brasileiro parece seguir aquele observado em outros países,
tais como Rússia, França, Espanha
e China, onde o desenvolvimento de seus sistemas de produção
científica nacionais parece seguir
uma tendência de desconcentração
espacial, principalmente baseada
no crescimento da produção nas
cidades secundárias, ou seja, naquelas de produção intermediária
(GROSSETTI et al, 2012).

Já a Figura 5 exibe as curvas de
localização da produção científica
em cada área do conhecimento nos
triênios 1992-1994 e 2007-2009,
nos quais é possível notar a diferença na concentração espacial da
produção em cada área, bem como
a evolução do processo de desconcentração espacial. Inicialmente,
vemos que a produção científica
em AGR apresenta a menor concentração espacial, seguida por BIO
e HUM, enquanto a área de SAU
apresenta a maior concentração
espacial. Na comparação entre os
diferentes períodos, verifica-se que
o processo de desconcentração da
produção científica é generalizado,
ou seja, comum a todas as áreas do
conhecimento.

temas de economia aplicada
Figura 3 – Mapas da Produção Científica Municipal no Brasil em Triênios Selecionados:
Todas as Áreas de Conhecimento
1992-1994

2007-2009
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Figura 4 – Curvas de Localização Municipal da
Produção Científica em Triênios
Selecionados: Todas as Áreas do Conhecimento

Figura 5 – Curvas De Localização Municipal da
Produção Científica em Triênios
Selecionados: Área do Conhecimento

Proporção da produção total
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6 Conclusões
A criação, difusão e transmissão do conhecimento
científico para atividades tecnológicas são processos
complexos e economicamente fundamentais, visto
que a pesquisa científica básica desempenha papel
determinante como impulsionador de avanços tecnológicos e, por conseguinte, da evolução do sistema
econômico e do desenvolvimento regional. Tais processos são espacialmente localizados, o que evidencia
a importância de análises cientométricas que visem à
identificação de padrões de configuração espacial da
produção e dos fluxos de conhecimento.

A metodologia empregada permitiu a análise espacial
da produção científica brasileira em todas as áreas
do conhecimento ao longo do período compreendido
entre 1990 e 2010. Algumas evidências revelaram-se
importantes. Primeiramente, verificamos o crescimento acelerado da produção em todas as áreas do
conhecimento, porém, com indícios de desaceleração.
Em segundo lugar, vimos que a geografia da produção
científica no País é marcada por intensa heterogeneidade espacial, com concentração sistemática da produção nos municípios das regiões Sudeste e Sul, com
destaque às capitais dos Estados e aos municípios que
sediam universidades públicas (federais e estaduais)
consolidadas no cenário científico nacional. Em terceiro lugar, destacou-se a evidência de que o recente
crescimento da produção científica brasileira parece
ter sido acompanhado por um processo de desconcentração espacial.
Por fim, destaca-se que a perspectiva inédita utilizada
pode auxiliar na potencialização da eficiência de polí-
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ticas que estimulam o espraiamento do conhecimento produzido nas
universidades e institutos de pesquisa para atividades inovativas,
uma vez que a identi icação das
regiões mais proeminentes no processo de produção compartilhada
de conhecimento pode facilitar a
capacidade de acesso por parte das
irmas e, assim, fomentar a realização de atividades inovativas.
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2 A PL consiste num sistema nacional de informações mantido pelo
governo brasileiro para o gerenciamento de informações sobre
pesquisadores, instituições e atividades de pesquisa no país (CNPq,
2012).

3 O ScriptLattes é um software livre (http://scriptlattes.sourceforge.
net/) capaz de extrair informações de CL e gerar relatórios de resultados e insumos para análises de redes sociais. (MENA-CHALCO;
CÉSAR JÚNIOR, 2009).
4 A identi icação e contabilização das coautorias utilizou as informações contidas em quatro campos do módulo Produção Bibliográica do CL: artigos completos publicados em periódicos; trabalhos
completos publicados em anais de congressos; livros publicados,
organizados ou edições; e capítulos de livros publicados.

5 No entanto, a autonomia dada ao usuário no preenchimento do campo
“endereço pro issional” gerou di iculdades, uma vez que se revelou
signi icativa a quantidade de problemas provenientes de erros de
digitação, utilização de abreviaturas regionais e alocação errônea de
municípios aos seus respectivos Estados.

que tal comportamento pode se originar tanto da aceleração da
produção cientí ica em termos de publicações efetivas, como do
aumento do per il colaborativo entre os pesquisadores no período.

11 Além das universidades públicas, diversos institutos de pesquisa,
tais como Embrapa (agricultura), Fiocruz (saúde), INPA (biodiversidade), Instituto Butantan (biologia e biomedicina), Instituto
Adolfo Lutz (saúde pública), entre outros, desenvolvem atividades de
pesquisa de alto nível e reconhecidas no cenário cientí ico nacional
e internacional.
12 Embora os mapas não sejam apresentados, foi observada uma melhor distribuição espacial da produção cientí ica em todas as áreas
do conhecimento, porém, com intensidades distintas.

6 A contabilização das coautorias deu-se por meio do método de
contagem completa (full-counting) (SCHERNGELL; BARBER, 2009).
Como exemplo, para uma publicação cientí ica fruto da colaboração
entre os pesquisadores I, II e III, localizados nas regiões A, A e B, respectivamente, são contabilizados os valores 1 para o par de regiões
(A, A) e 2 para o par (A, B). Por simetria, o par (B, A) também recebe
valor 2.
7 Tais bases apresentam certo viés por cobrirem principalmente os
periódicos de língua inglesa, desconsiderando aqueles não indexados
ou locais, publicados em língua nativa. Também é bastante baixa a
cobertura da produção das áreas de ciências sociais e humanidades
(HOEKMAN et al, 2010), devido ao viés dessas áreas para a utilização
da língua local.
8 Assim, uma publicação produzida em parceria com pesquisadores
estrangeiros só é contabilizada caso ocorra simultaneamente colaboração entre pesquisadores brasileiros (colaboração doméstica).

9 Como exemplo, para uma publicação em coautoria entre dois pesquisadores, um de São Paulo/SP e outro de Recife/PE, foi contabilizada uma unidade de participação para cada município envolvido, de
maneira que o total apurado (duas participações) superestima o total
da publicação efetiva (uma única publicação). Portanto, os valores
analisados não correspondem ao total de publicações efetivas, mas
sim ao total de participações absolutas em publicações por parte de
pesquisadores associados a cada município.
10 Contudo, a interpretação deve ser cautelosa, por não ser possível
a determinação imediata das causas do crescimento observado, já
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