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Agricultura: as Exportações Brasileiras de Café
ANTONIO CARLOS LIMA NOGUEIRA (*)

Qual é a situação atual e quais são
as perspectivas das exportações
brasileiras de café? Com base em
dados do Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA) e do
Conselho de Exportadores de Café
(CECAFÉ), este artigo apresenta
um resumo dos resultados obtidos
e algumas considerações sobre as
possíveis estratégias a serem adotadas para melhorar o desempenho
do setor no comércio exterior.
O café brasileiro participou de
janeiro a dezembro de 2013 com
5,3% do total de exportações do
agronegócio do País, ocupando a
sexta posição, atrás do complexo
da soja, carnes, complexo sucroalcooleiro, produtos lorestais, cereais, farinha e preparações. As exportações de café somaram, neste
período, US$ 5,2 bilhões referentes

a 32 milhões de sacas de café, conforme dados do MAPA.
Maior produtor e exportador de
café do mundo, o produto nacional
participou com 33,6% do mercado
internacional. Entre os principais
mercados compradores, a liderança
é dos Estados Unidos, que importaram 6,14 milhões de sacas no ano
passado, um aumento de 14,96%
sobre 2012. Foram seguidos por
Alemanha, Japão, Itália, Bélgica,
Rússia, Espanha, Eslovênia, França e Inglaterra. Entre as regiões,
os principais compradores foram
os países da Europa, seguidos por
América do Norte, Ásia, América
do Sul, África, América Central e
Oceania.
As exportações para os países árabes cresceram 36% em volume em
2013, de acordo com o CECAFÉ. Se-

gundo o levantamento, entre janeiro e dezembro de 2013 o Brasil embarcou 1,49 milhão de sacas de 60
quilos de café verde para a região.
O faturamento com estes embarques chegou a US$ 222,9 milhões,
superior à receita de US$ 210,8
milhões obtida em 2012. O mesmo
estudo mostra que as vendas para
a União Europeia cresceram 9% e
os embarques para o Mercosul caíram 16% no período.
As exportações brasileiras do grão
cresceram em volume em 2013: a
alta foi de 10,2% em comparação
com 2012, e o volume total embarcado chegou a 31,2 milhões
de sacas. A receita obtida com as
remessas, no entanto, caiu. Em
2013, as vendas somaram US$ 5,15
bilhões. No ano anterior, foram
US$ 6,364 bilhões de receita. O
preço médio do produto exportado
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foi de US$ 164,95 por saca, queda
de 26,6% ante 2012. O volume
exportado em 2013 foi o terceiro
maior da história, superado apenas
pelos anos de 2010 (33,0 milhões
de sacas) e 2011 (33,5 milhões de
sacas). A expectativa do CECAFÉ é
de que as exportações iquem entre
32 milhões e 33 milhões de sacas
em 2014.
Outro dado relevante para se perceber as transformações no agronegócio brasileiro é que a receita
cambial com as exportações de
café representava metade de toda
a receita cambial do País no início
dos anos 60 do século 20. Essa
enorme perda de participação do
café nas exportações brasileiras
aconteceu apesar de o Brasil continuar sendo o maior produtor e exportador de café do mundo. Isso foi
resultado do crescimento do agronegócio e da economia brasileira
nos últimos 50 anos, mas também
da pressão sobre os preços por
traders e países consumidores que,
com a globalização da economia e
as ferramentas da tecnologia da informação, dominaram o comércio
de café com os mais de 50 países
produtores, a grande maioria subdesenvolvidos e dependentes da
receita do café.
Conforme dados do MAPA, o consumo no mercado interno foi de
21 milhões de sacas de café. A produção nacional, de acordo com o
levantamento da safra da Companhia Nacional de Abastecimento,
foi de 49,2 milhões de sacas de

café bene iciado, em uma área de
2 milhões de hectares. O Brasil
continua a ser o grande produtor
de café do mundo, peça fundamental no mercado, mas, como os
números mostram, não depende
mais de sua receita. Assim, o setor
não precisa continuar a exportar
café verde como commodity, para
outras economias agregarem valor
e lucrarem.
Os cafeicultores brasileiros, com a
renda de sua produção, foram os
grandes responsáveis pelo crescimento da economia brasileira nos
séculos 19 e 20, principalmente
entre 1850 e 1950. Agora, no início
do século 21, com os preços praticados pelo comércio internacional,
têm di iculdades até para pagar os
custos de produção. Assim, existe
uma necessidade de aumentar as
receitas por volume exportado, o
que envolve o aprimoramento da
qualidade do produto.
Um indicador do potencial de agregação de valor na produção é o
crescente volume de cafés diferenciados exportados pelo Brasil em
2013, em função do aumento na
demanda por cafés de qualidade e
sustentáveis. Os cafés diferenciados, que incluem grãos especiais,
certi icados e orgânicos, totalizaram 5,062 milhões de sacas embarcadas em 2013, 5% a mais do que
em 2012. As exportações de cafés
arábicas diferenciados cresceram
5,6% em relação ao ano anterior,
segundo o CECAFÉ.
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Em 2013, o café arábica respondeu
por 85% das vendas externas do
País, enquanto o solúvel por 10,7%,
o robusta por 4,2% e o torrado e
moído por apenas 0,1% das exportações, segundo o levantamento do
CECAFÉ. Enquanto as vendas externas de café solúvel aumentaram
apenas 0,7% em 2013 frente ao
ano anterior e totalizaram 3,35 milhões de sacas, as exportações de
torrado e moído recuaram 26,3%,
para 28,6 mil sacas.
Os embarques desse tipo de café
industrializado têm caído nos últimos dois anos por uma série de
fatores, conforme a Associação
Brasileira da Indústria de Café
(ABIC): grande competitividade
dos concorrentes estrangeiros, os
custos elevados de produção do
café brasileiro tradicional em relação aos concorrentes e a perda de
alguns clientes, como dos Estados
Unidos, após a crise inanceira de
2008.
As possíveis estratégias para melhorar o desempenho do setor no
comércio exterior envolvem as etapas de produção, industrialização
e distribuição. Para a etapa de produção, trata-se de um esforço com
ações coletivas para o incremento
gradual da qualidade do produto,
mesmo para as regiões que não
tenham as condições climáticas
para a produção de cafés especiais.
Trata-se da de inição de regras
mais rígidas, públicas ou privadas,
que ofereçam incentivos para os
investimentos em capacitação, ge-
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nética, insumos e instalações para
uma elevação expressiva da qualidade média do produto. Esse movimento pode fornecer a base de
conhecimento e uma nova cultura
entre os produtores que incentiva
a produção de cafés especiais onde
isso seja possível.
Outra possível consequência desse
salto de qualidade é o desenvolvimento do mercado interno pela
maior oferta do produto superior.
Ainda que o motivo inicial do processo de aprimoramento na cadeia
produtiva seja aumentar as exportações, o movimento pode provocar efeitos positivos em todo o
sistema, com re lexos na produção
destinada ao mercado doméstico.
Com isso, torna-se mais viável a
execução de programas especí icos
de comunicação e educação para o
consumidor, para que ele passe a
reconhecer e demandar os atributos dos cafés de alta qualidade e
assim reforçar os incentivos para
a melhoria global no setor. A base
produtiva com alta participação de
cafés arábica representa uma fortaleza que não pode ser desprezada
nas estratégicas do setor, visto que
são essas variedades que oferecem
o melhor potencial para a produção
da bebida superior, a partir das
melhorias nos processos de manejo, pré-processamento, moagem e
torra.
Para a etapa da industrialização,
a melhoria insere-se na busca da

competitiv idade das empresas
comum aos demais setores industriais brasileiros. As demandas
tradicionais de melhoria e simpli icação do sistema tributário,
infraestrutura logística e custos de
operação continuam sendo válidas
e essenciais, como temas a serem
tratados pelas organizações de
interesse privado do setor. Além
disso, a área de pesquisa e desenvolvimento de produtos precisa
ser dinamizada, seja com a criação
de programas públicos de apoio à
inovação ou com o estabelecimento de parcerias entre empresas
brasileiras e estrangeiras, para
permitir a transferência de tecnologias e o acesso a novos mercados.
As áreas de estudo envolvem os
equipamentos industriais para o
processamento, como forma de
agregar novos atributos à bebida
tradicional, ou a criação de formatos de apresentação para o consumidor inal. Uma área que precisa
de reforços é a de equipamentos
para a produção agrícola, como
as colheitadeiras e implementos
agrícolas, como forma de melhorar
a e iciência produtiva nas lavouras.
Finalmente, na etapa de distribuição, existem áreas de melhoria nas
estratégias públicas e privadas. Na
área pública, espera-se a dinamização da atividade dos adidos comerciais ligados ao agronegócio, para
intensi icar as ações de promoção
institucional da produção brasileira, assim como a negociação de

acordos bilaterais. Entretanto, essa
área está limitada pelas diretrizes
gerais de comércio exterior adotadas pelo governo brasileiro, em
termos de favorecer as negociações multilaterais, em detrimento
dos acordos especí icos com cada
país. No âmbito das estratégias
privadas, a palavra-chave é parceria estratégica. Os produtores e
industriais brasileiros precisam
buscar e estabelecer contratos de
longo prazo com as empresas de
distribuição no mercado desejado
para aproveitar o conhecimento especí ico sobre o consumidor local.
Assim, o campo mais promissor
para a expansão das exportações
de café é a estratégia de cada agente produtor no Brasil, que envolve
pesquisas de mercado, criação de
um modelo de negócios atrativo ao
parceiro estrangeiro, negociação e
celebração de contratos que permitam a criação de relacionamento de
longo prazo.

(*) Pesquisador no Centro de Conhecimento
em Agronegócios (PENSA) da USP e
professor na FATEC São Paulo.
(E-mail: aclimano@gmail.com).

janeiro de 2014

6

análise de conjuntura

Mercado de Trabalho: Baixa Taxa de Desocupação, Mas o Mercado de Trabalho é de Fato Róseo?
VERA MARTINS DA SILVA (*)

A boa notícia no mercado de trabalho é que a taxa de desocupação
continua em trajetória de queda
desde março de 2002, conforme se
vê pelo Grá ico 1 − que apresenta
as taxas estimadas pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geogra ia
e Estatística através da Pesquisa
Mensal do Emprego (PME) − e, em
novembro, essa taxa atingiu 4,6%
da população economicamente
ativa (PEA). Apesar de no momento da elaboração deste artigo não
estar disponível a taxa de dezembro, é bem provável que ela tenha
se reduzido ainda mais, como tem
sido observado sempre nesse mês,

em função das festas de inal de
ano, quando o mercado tende a
incorporar muitos trabalhadores,
especialmente no comércio.
Infelizmente, a taxa de desocupação dos jovens entre 16 e 24 anos
continua muito mais elevada, também conforme o Grá ico 1. É bem
verdade que há da mesma forma
um declínio da desocupação dessa
faixa etária no período em destaque, mas essa taxa de desocupação,
que em novembro de 2013 atingiu
12,1% é, de fato, muito elevada e
preocupante. De todo modo, isso
não é uma especi icidade brasileira
e atinge a maior parte dos países,

ou seja, a di iculdade da incorporação da parcela mais jovem da
sociedade ao mercado de trabalho.
Apesar de ser uma questão generalizada, isso não nos exime da necessidade de re letir sobre o problema
brasileiro em particular. Além do
mais, dada a enormidade do território nacional e tendo-se vista que
a própria pesquisa re lete apenas
algumas regiões mais urbanizadas
e, que por mais signi icativas que
sejam, estão longe de representar o
país como um todo, pode-se tomar
a taxa de desocupação, de 4,6%,
como aquilo que de fato é: uma
média que esconde muita coisa...

Gráfico 1 – Taxa de desocupação total e entre os jovens (mar/2002-nov/2013)
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A Tabela 1 mostra para os meses disponíveis de 2013,
além da taxa de desocupação total, para todas as faixas etárias, a desocupação para a faixa de 16 a 24 anos
nas seis Regiões Metropolitanas captadas pela PME.
A partir da “boa taxa” de 4,6% de desocupação para
o total das faixas etárias, passamos a 12,1% para o
grupo de jovens (16-20 anos). Do ponto de vista regional, o melhor resultado para os jovens ocorre em Porto
Alegre (6,9%), seguido por Belo Horizonte (8,9%) e Rio
de Janeiro (10,3%). Recife (13,2%) e São Paulo (13,4%)
têm índices signi icativamente maiores. Cabe à Região
Metropolitana de Salvador o pior indicador (18,6%).

Note-se que esses dados dizem respeito às pessoas
que efetivamente procuram ocupação no período de
referência, ou seja, no mês anterior à semana da pesquisa. É efetivamente uma indicação da di iculdade de
as economias regionais gerarem postos de trabalho
su icientes para incorporar uma população jovem importante. É uma indicação também da frustração de
muitos, cuja expressão concreta é aumento do ambiente propício para o recrutamento de “trabalhadores”
para atividades ilegais, a contínua migração e demonstrações públicas de repúdio a algumas ações políticas.

Tabela 1 - Taxa de Desocupação Total e na Faixa Etária Entre 16 e 24 Anos Segundo a PME, FIBGE (Mensal)

01/2013
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11/2013

TOTAL

entre 16 e 24 anos

REC

SAL

BH

RJ

SP

POA

5,4
5,6
5,7
5,8
5,8
6,0
5,6
5,3
5,4
5,2
4,6

13,4
14,2
14,1
15,1
14,6
15,3
14,4
13,8
13,9
13,6
12,1

13,7
14,8
15,0
15,1
13,5
17,6
18,1
13,8
13,2
14,8
13,2

13,6
13,6
14,8
17,9
19,2
18,5
22,0
24,0
22,8
22,4
18,6

10,0
10,9
10,6
10,0
11,1
10,5
10,4
9,8
10,0
8,9
8,9

11,9
11,7
12,7
13,1
13,9
15,4
14,3
14,6
13,6
11,9
10,3

15,8
17,0
16,2
17,7
16,2
16,6
14,4
13,7
14,7
15,0
13,4

8,8
9,9
9,6
10,4
9,9
10,0
9,8
8,8
8,8
7,2
6,9

Fonte: Pesquisa Mensal do Emprego - PME, site da FIBGE. Acesso em: 08 jan.2014.
Obs: Total refere-se à média das seis Regiões Metropolitanas pesquisadas pela PME: REC= Recife, SAL=Salvador, BH= Belo Horizonte, RJ= Rio de
Janeiro, SP= São Paulo, POA= Porto Alegre.

Por outro lado, tem-se atribuído a queda da taxa de
desocupação ao aumento de renda das famílias, o
que teria permitido uma postergação da entrada dos
jovens no mercado de trabalho. Além desse fator, os
dados aqui destacados re letem uma demanda ainda
elevada por postos de trabalho por parte dos jovens,
um aspecto sistemático ao longo dos anos. A evolução
da taxa de ocupação, informação também calculada e
divulgada pela FIBGE, pode ser vista no Grá ico 2. Essa
taxa é a relação entre a população economicamente
ativa (PEA) e a população em idade ativa (PIA) e tem
tido uma tendência ascendente desde março de 2002.

Esse grá ico sugere tendência de aumento da oferta de
trabalho, provavelmente incentivado pelo crescimento
dos salários no decorrer desse período mais longo. Em
2013, há uma redução desse indicador, que pode estar
associada ao aumento de renda familiar, mas pode
haver outras razões para isso.
Outra hipótese, também razoável, é que a economia
tem andado de lado nos últimos meses, de modo que
a própria oferta de trabalho se encolheu. Isto porque
a taxa de desocupação é calculada sobre a população
economicamente ativa (PEA) e esta é composta por
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pessoal ocupado (PO) e pessoas que efetivamente procuraram emprego no período relevante da pesquisa.
Se a economia anda de lado, como é o caso, o ambiente
todo se deteriora e menos pessoas buscam postos
de trabalho. Esse problema é tratado pela Fundação
Seade, de São Paulo, como desemprego por desalento,
quando o trabalhador desiste de procurar emprego,
pois o mercado tem baixa absorção de novos empregados. Em novembro de 2013, a taxa de desemprego
total (que inclui o desemprego por trabalho precário
e por desalento) da Fundação Seade foi estimada em
9,4%, aproximadamente o dobro da taxa obtida pela
FIBGE.1

Adicionalmente, a economia tem sido mais efetiva
em gerar empregos de baixa remuneração. O último
número disponível, de novembro de 2013, indica que
12,7% é a percentagem de pessoal ocupado com remuneração inferior ao salário mínimo por hora, e 1,6% do
pessoal ocupado é chamado de subocupado, pelo número insu iciente de horas trabalhadas. Ao se realçar
essas bordas do mercado de trabalho, pode-se ver que
a taxa de desocupação de 4,6% acaba dando uma tonalidade rósea a um mercado ainda bem complicado,
do ponto de vista dos trabalhadores.

Gráfico 2 – Taxa de Atividade: PEA/PIA (%) – Mensal, Mar/2002-Nov/2014

Do ponto de vista dos rendimentos reais, veri ica-se
que estes têm aumentado desde 2002. O Grá ico 3 e
a Tabela 2 trazem alguns dados sobre o rendimento
mediano real do trabalho principal. Há tendência de
crescimento real, que se observa de modo suave pelo
grá ico e que se torna signi icativa se dividirmos o
período como um todo em duas partes. A primeira, de
2002 até 2008, ano da crise inanceira internacional,
que ocorreu no inal desse último ano, de modo que
seus impactos deveriam se tornar relevantes apenas
a partir de 2009. A segunda compreende o período
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pós-crise, de 2009 a 2013. Com esta divisão, o crescimento do salário real torna-se muito mais elevado e
signi icativo, especialmente por se tratar do período
de inido pela crise da economia internacional: o crescimento dos rendimentos reais é de 25%, um valor expressivo e que deve também ter in luenciado a entrada
de novos trabalhadores no mercado nesses períodos
assim de inidos. E também é a causa da expansão do
consumo observado nos últimos anos, assim como da
pressão in lacionária e do dé icit nas contas externas
em Transações Correntes.
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Gráfico 3 - Rendimento Mediano Real do Trabalho Principal - Valor Médio Ponderado
pelo INPC das Seis Regiões Metropolitanas

Tabela 2 – Rendimento Mediano Real Seis Regiões
Metropolitanas: Rec, Sal, BH, RJ,SP, POA. Infl: INPC
Ponderado por Região
Ano

Valor

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

866,6
801,4
811,8
806,7
907,7
890,4
966,0
1.000,8
1.011,6
1.080,5
1.129,2
1.164,6

Média

1 Essa pesquisa difere em metodologia e abrangência, mas é uma referência importante na análise do mercado de trabalho brasileiro. Em
termos de abrangência geográ ica, inclui as Regiões Metropolitanas de
Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.

Variação entre os dois
períodos

864,4

1.077,3

Fonte: MPE, FIBGE. Acesso em: 09 jan.2014.

25%
(*) Economista e doutora pelo IPE-USP.
(E-mail:veramartins2702@gmail.com).
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Evolução dos Contribuintes ao Regime Geral de Previdência
Social
ROGÉRIO NAGAMINE COSTANZI (*)
ANDREA VELASCO RUFATO (**)
FILIPE LEITE PEIXOTO (***)
PEDRO MADER GONÇALVES COUTINHO (****)

1 Introdução
Existe uma forte correlação entre as condições e a evolução do mercado de trabalho e a proteção previdenciária. Um cenário laboral marcado por elevado nível de
informalidade, extrema desigualdade e com uma parcela relevante dos trabalhadores em ocupações precárias e com baixos níveis de rendimento tende a ser
marcado por elevado nível de desproteção social dos
trabalhadores, em particular, no que diz respeito à cobertura previdenciária. De forma oposta, um cenário
caracterizado por intenso processo de formalização,
com expressiva geração de empregos formais, com
melhora dos níveis de rendimento e diminuição das
desigualdades tende a se re letir em a melhora do processo de proteção previdenciária dos trabalhadores
ocupados. Essa conexão entre o mercado de trabalho e
a proteção previdenciária se mostrou nitidamente no
decorrer das últimas duas décadas no Brasil.
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Durante a década de 90, a economia brasileira icou
marcada pela combinação de baixo crescimento econômico e débil geração de empregos formais. Por conseguinte, a proteção previdenciária foi prejudicada,
apresentando regressão no referido período. Nos anos
2000 houve uma inversão do cenário, com melhor
desempenho da economia e uma expressiva melhora
na geração de empregos formais, inclusive pela maior
sensibilidade do emprego formal em relação às variações do PIB.
Embora o crescimento econômico sustentado com
geração de empregos formais tenha sido um fator fundamental para o incremento da cobertura, também
houve a ação de outros fatores como, por exemplo, as
políticas de inclusão previdenciária, que, em conjunto,
atuaram para ampliar a proteção entre os trabalhadores por conta própria, denominados na legislação
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previdenciária como contribuintes individuais, e os
segurados facultativos.
Com o objetivo de descrever a evolução da proteção
previdenciária no Brasil desde a última década, o presente artigo se propõe a analisar a contribuição para
previdência a partir de dados dos registros administrativos, que representam a principal fonte de dados
em relação ao acompanhamento de contribuintes para
previdência social.

2 Evolução da Contribuição Previdenciária
Uma importante fonte de dados em relação à contribuição para previdência são os registros administrativos. Como pode ser visto na Tabela 1, a quantidade de
pessoas ísicas que izeram pelo menos uma contribuição no ano para o Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) cresceu de 39,85 milhões em 2003, para 67,15
milhões em 2012, o que signi ica um crescimento de
68,5% (ou de 27,3 milhões). Em termos de crescimento médio anual, a alta foi de quase 6% a.a., e em valores absolutos o incremento foi, em média, de 3 milhões
de contribuintes por ano entre 2003 e 2012.

Tabela 1 - Contribuintes Pessoas Físicas com pelo Menos uma Contribuição no
Ano para Previdência Social (RGPS) - 2003 a 2012
Ano

Contribuintes Pessoas Físicas
Com Pelo Menos 1 Contribuição

Variação Anual em %

Variação Anual
Absoluta

Variação Acumulada em %

Variação Absoluta
Acumulada

2003

39.850.452

2004

42.084.323

5,61

2.233.871

5,6

2.233.871

2005

45.035.035

2006

46.676.737

7,01

2.950.712

13,0

5.184.583

3,65

1.641.702

17,1

6.826.285

2007
2008

49.936.338

6,98

3.259.601

25,3

10.085.886

53.964.928

8,07

4.028.590

35,4

14.114.476

2009

55.877.835

3,54

1.912.907

40,2

16.027.383

2010

60.197.924

7,73

4.320.089

51,1

20.347.472

2011

64.109.870

6,50

3.911.946

60,9

24.259.418

2012

67.149.740

4,74

3.039.870

68,5

27.299.288

-

Fonte: Ministério da Previdência Social.

Corroborando o entendimento de que o crescimento
do número de contribuintes no período entre 2003
e 2012 está ligado ao bom desempenho do mercado
formal de trabalho, veri icamos que o número de
trabalhadores empregados, com pelo menos uma contribuição no ano, aumentou de 31,5 milhões, em 2003,
para 53,8 milhões, em 2012 − alta de 22,4 milhões.
Outra análise do crescimento da contribuição previdenciária leva em consideração o número médio
mensal de contribuintes, cujo número traduz melhor

a regularidade na cotização. O número médio mensal
de contribuintes cresceu de 28,6 milhões, em 2003,
para 50,65 milhões em 2012 (Tabela 2), um incremento relativo de 77,1% (com média anual de 6,6% a.a.) e
absoluto de 22 milhões (crescimento médio anual de
2,45 milhões). Considerando a média global de 50,6
milhões de contribuintes, os trabalhadores empregados representam cerca de 80% do total (40,5 milhões),
o que ressalta a importância da geração dos empregos
formais para a cobertura previdenciária total.

janeiro de 2014
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Tabela 2 – Número Médio Mensal de Contribuintes Pessoas Físicas para a Previdência Social (RGPS) – 2003 a 2012*
Ano

Contribuintes Pessoas Físicas

Variação Anual em %

Variação Anual
Absoluta

Variação em% acumulada
em relação a 2003

Variação Absoluta em
relação a 2003

2003

28.592.909

---

---

---

---

2004

30.609.123

7,1

2.016.213

7,1

2.016.213

2005

32.486.813

6,1

1.877.691

13,6

3.893.904

2006

33.333.012

2,6

846.199

16,6

4.740.103

2007

36.428.202

9,3

3.095.190

27,4

7.835.292

2008

39.605.694

8,7

3.177.493

38,5

11.012.785

2009

41.045.142

3,6

1.439.448

43,6

12.452.232

2010

44.406.673

8,2

3.361.532

55,3

15.813.764

2011

47.725.149

7,5

3.318.475

66,9

19.132.239

2012

50.647.438

6,1

2.922.289

77,1

22.054.529

Fonte: Ministério da Previdência Social.
*O número médio mensal de contribuintes corresponde à soma do número de meses trabalhados por cada trabalhador dividido por 12.

Outro dado interessante é o número total de contribuintes que se obtém pela análise da quantidade de
contribuições realizadas no ano (Tabela 3). Apesar de
haver expressiva diferença entre o número de trabalhadores com 12 contribuições em relação à quantidade total de contribuintes pessoas ísicas, não é adequado concluir que esses números apresentam o índice
de inadimplência do regime, uma vez que o número
de contribuição inferior a 12 pode ocorrer em função
de períodos de desemprego, para o empregado, ou de
ausência de atividade remunerada para o contribuinte
individual. Além disso, se o número de contribuintes
for crescente ao longo do ano, naturalmente a estatística de contribuintes com pelo menos uma contribuição no ano será maior que a média mensal.
Por im, o segurado facultativo da previdência social
pode optar por fazer apenas algumas contribuições no
ano, pois essa categoria de segurado tem a permissão
legal para decidir o valor de suas contribuições e os
respectivos meses de recolhimento para a previdência
social.
O número de trabalhadores com 12 contribuições no
ano aumentou de 27,8 milhões, em 2010, para 32,6
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milhões em 2012, ou seja, uma alta de 4,8 milhões. O
incremento relativo acumulado foi de 17,5%, com uma
média anual de crescimento de 8,4%.

Tabela 3 – Quantidade de Contribuintes
Pessoas Físicas, Segundo o Número de
Contribuições no Ano – 2012
Número de
contribuições

Quantidade de contribuintes
pessoas físicas

Proporção

1

3.107.548

5%

2

2.968.476

4%

3

2.911.693

4%

4

2.762.979

4%

5

2.852.901

4%

6

3.034.480

5%

7

3.036.385

5%

8

3.075.091

5%

9

3.011.170

4%

10

3.380.405

5%

11

4.396.960

7%

12

32.611.652

49%

Total

* 67.149.740

100%

Fonte: Ministério da Previdência Social.
* Trabalhadores que recolheram pelo menos uma contribuição em
qualquer mês do ano.
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Também pesou a favor desse incremento da contribuição previdenciária o aumento do número de trabalhadores por conta própria ou autônomos, denominados
legalmente dentro do grupo como contribuintes individuais, conforme de inido pela legislação previdenciária. Quando considerados aqueles com pelo menos
uma contribuição para a previdência no ano, houve
aumento de cerca de 4,3 milhões em 2002, para 11,9
milhões em 2012, representando uma alta absoluta de
7,6 milhões. Em termos relativos, o incremento foi de
cerca de 179%, ou seja, um incremento médio anual
de 10,8% a.a.
O Plano simpli icado para o Contribuinte Individual
refere-se à contribuição previdenciária sobre a base
de cálculo de um salário mínimo cuja alíquota é de
11% sobre este valor. Ademais, existe a igura jurídica
do Microempreendedor Individual (MEI), criada pela
Lei Complementar nº de 128/2008. Considera-se MEI
o empresário individual que tenha auferido receita
bruta de até R$ 60 mil reais/ano e seja optante pelo
Simples Nacional. Essa categoria não pode participar

de outra empresa como sócio ou titular e deve trabalhar sozinho ou ter no máximo um empregado. Assim,
o MEI poderá contribuir à Previdenciária Social sobre
a base de cálculo de 5% do salário mínimo, mais R$
5,00 para o município (ISS), quando a atividade for
de serviço, e R$ 1,00 para o Estado (ICMS), quando a
atividade envolver produtos comercializados. Esses
valores são ixos, independentemente do volume de
vendas.
Como pode ser visto pela Tabela 4, do total de 11,9
milhões de contribuintes individuais com pelo menos
uma contribuição em 2012, cerca de 3,6 milhões (cerca
de 30% do total) eram relativos ao plano simpli icado ou MEI. O número de MEIs com pelo menos uma
contribuição cresceu de 995 mil em 2011, para cerca
de 1,5 milhão em 2012, representando uma alta de
53%. Já no caso do plano simpli icado o incremento
foi menor, passando de 2 milhões em 2011, para 2,1
milhões em 2012, que representou um crescimento
de 4,3%. Houve estabilidade naqueles vinculados ao
plano completo, com alíquota de 20%.

Tabela 4 – Estatísticas de Outros Contribuintes, Segundo o Tipo de Contribuinte – 2012
Tipo de Contribuinte (2012)

Quantidade de Contribuintes Com Pelo
Menos Uma Contribuição no Ano (1)

Número Médio Mensal de
Contribuintes (2)

Proporção do Número Médio Mensal de
Contribuintes / Contribuintes Com Pelo Menos
Uma Contribuição no Ano

- Plano Completo

8.278.311

5.436.898

66%

- Plano Simplificado

2.108.848

1.542.915

73%

Microempreendedor Individual

1.523.131

1.013.842

67%

Contribuinte Individual Total

11.910.290

7.993.655

67%

Facultativo - Plano Completo

440.961

329.121

75%

Facultativo - Plano Simplificado

695.184

504.112

73%

Facultativo - Baixa Renda

481.767

316.189

66%

Facultativo Total

1.617.912

1.149.421

71%

Doméstico

2.100.352

1.471.894

70%

Contribuinte Individual

Fonte: Ministério da Previdência Social.
(1) Refere-se aos trabalhadores que tiveram pelo menos uma contribuição em qualquer mês do ano.
(2) O número médio mensal de contribuintes corresponde à soma do número de meses trabalhados por cada trabalhador dividido por 12.
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Ainda em relação ao MEI, cabe enfatizar que nos anos
de 2012 e 2013, houve na média, aproximadamente, 80
mil formalizações mensais na condição de Microempreendedor Individual. O número de inscritos no MEI
chegou a 3,6 milhões em novembro de 2013 (Grá ico

1). No ano de 2010, houve uma média de inscrições
mensais na casa de 60 mil, cifra que subiu para cerca
de 74 mil em 2011 e atingiu a média de 81 mil no período de janeiro de 2012 a novembro de 2013.

Gráfico 1 - Microempreendedores Individuais Inscritos Brasil – Dezembro de 2009 a Novembro de 2013

































  








   




















Fonte: Receita Federal. Elaboração: SPPS/MPS.

Também houve aumento dos segurados facultativos,
que cresceram de cerca de 1,2 milhão em 2011, para
1,6 milhão em 2012, mesmo não sendo obrigados
legalmente a fazê-lo. Isso demonstra a consciência
sobre a importância da previdência social para o futuro dessas famílias. Do total de 1,6 milhão, 695 mil
estavam vinculados ao plano simpli icado, e cerca de
482 mil eram segurados facultativos de baixa renda,
com alíquotas de, respectivamente, 11% e 5% do
salário mínimo. O embasamento constitucional para
tratamento diferenciado para públicos de baixa renda
decorre da Emenda Constitucional n.º 47, de 2005, que
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determinou que Lei especí ica deveria dispor sobre
sistema especial de inclusão previdenciária para atender trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda
própria que se dedicassem exclusivamente ao trabalho
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes
acesso a bene ícios de valor igual a um salário mínimo.
Dessa forma, a Lei n.º 12.470/2011 de iniu que o segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua
residência, desde que pertencente a família de baixa
renda, poderia contribuir sobre o limite mínimo men-
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sal do salário de contribuição com
a alíquota de 5%. Foi considerada
de baixa renda, segundo a referida
lei, a família inscrita no Cadastro
Único para Programas Sociais do
Governo Federal, cuja renda média
mensal familiar seja de até dois salários mínimos. O número de segurados facultativos de baixa renda
com pelo menos uma contribuição
no ano cresceu de 87 mil em 2011,
para cerca de 482 mil em 2012.
Portanto, os dados deixam claro
que, embora o bom desempenho do
mercado formal de trabalho tenha
sido fundamental para o aumento
de contribuintes, aparentemente
as políticas de inclusão previdenciária como o plano simpli icado,
o MEI e o segurado facultativo de

baixa renda também desempenharam papel relevante no incremento
de contribuintes para o RGPS.
No tocante a idade e gênero, os
homens, em 2012, representaram
54,5% do total de contribuintes ao
RGPS com pelo menos uma contribuição nesse ano. Quase um terço
dos contribuintes tinham entre 25
e 34 anos (15,52%, na faixa entre
25 a 29 anos, e 15,39%, na de 30
a 34 anos). Na realidade, praticamente metade dos contribuintes
do RGPS tinha até 34 anos de idade
(Tabela 5).
Do ponto de vista do crescimento
de contribuintes por faixa etária os
maiores incrementos no período
entre 2003 e 2012 se deram nas

faixas mais novas e mais velhas,
em especial para as idades de 55
a 59 anos (média anual de 9,6%
a.a.), 60 a 64 anos (9,2% a.a.), até
19 anos (9,2% a.a.), 50 a 54 anos
(8,2% a.a.) e 65 a 69 anos (7,1%
a.a.). Os menores incrementos médios anuais se deram para as faixas
de 20 a 24 anos (3,9% a.a.), 25 a
29 anos (5,2% a.a.), 35 a 39 anos
(5,2% a.a.) e 40 a 44 anos (5,3%
a.a.), embora também tenham registrado taxas de crescimento, em
geral, expressivas. Obviamente, o
incremento de contribuintes por
faixa etária depende de uma variedade de fatores, desde questões
ligadas ao mercado de trabalho
formal, como também a questão
demográ ica.

Tabela 5 – Contribuintes Pessoas Físicas Com Pelo Menos uma Contribuição
no Ano para Previdência Social (RGPS) – 2012 – Por Idade e Sexo
Grupos de Idade
Até 19 anos

Contribuintes Com Pelo Menos 1 Contribuição em 2012

Proporção

Masculino

Feminino

3.053.201

4,55%

1.718.304

1.326.898

20 a 24 anos

8.783.361

13,08%

4.964.514

3.797.838

25 a 29 anos

10.422.129

15,52%

5.851.786

4.561.320

30 a 34 anos

10.335.712

15,39%

5.800.968

4.528.963

35 a 39 anos

8.362.602

12,45%

4.671.778

3.684.900

40 a 44 anos

7.117.931

10,60%

3.939.717

3.173.505

45 a 49 anos

6.289.973

9,37%

3.446.045

2.840.615

50 a 54 anos

4.939.000

7,36%

2.721.726

2.215.185

50 a 59 anos

3.407.784

5,07%

1.881.006

1.525.384

60 a 64 anos

1.737.171

2,59%

1.039.314

697.386

65 anos ou +

856.113

1,27%

556.814

298.956

67.149.740

100%

36.607.382

28.658.514

Total

Fonte: Ministério da Previdência Social.
Obs.: A diferença do “total” para a soma do masculino com o feminino ocorre devido a existência de registro de casos classi icados como “ignorado”,
em função de problemas na nos dados cadastrais.
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De 2003 a 2012, o número de mulheres com pelo
menos uma contribuição no ano aumentou 86,95%,
enquanto o de homens cresceu 57,85% (Tabela 6).
Com isso, a participação das mulheres no total de con1
tribuintes subiu de 39,8% para 43,9%. Em termos de
média, o número de contribuintes entre as mulheres
cresceu a uma taxa média anual de 7,2% a.a., enquanto
entre os homens o incremento foi de 5,2% a.a. Certamente, um dos fatores que pesou nesse resultado foi a
maior participação e melhora da inserção das mulheres no mercado de trabalho formal.
No entanto, apesar do crescimento expressivo da participação das mulheres, a análise dos contribuintes
empregados, separados por faixas de remuneração,
demonstra que a proporção de contribuintes mulheres diminui à medida que a renda se eleva: enquanto
a participação de mulheres na faixa de remuneração
até um salário mínimo é de 48%, para rendas acima
de 10 salários mínimos esse percentual cai para 27%

(Tabela 7). Portanto, apesar da diminuição das desigualdades de gênero ao longo dos anos 2000, ainda
permanece um nível de inequidade relevante entre
homens e mulheres no mercado de trabalho formal,
que acaba se re letindo na proteção previdenciária.

Tabela 6 – Contribuintes Pessoas Físicas Com Pelo
Menos Uma Contribuição no Ano Para Previdência
Social (RGPS) – 2003-2012 – Por Sexo
2003

2012

Crescimento

Homens

23.191.914

36.607.382

57,85%

Mulheres

15.329.644

28.658.514

86,95%

Total

39.850.452

67.149.740

68,50%

Proporção de mulheres sobre
o total

39,8%*

43,9%*

-

Fonte: Ministério da Previdência Social.
Obs.: A diferença do “total” para a soma do masculino com o feminino
ocorre devido à existência de registro de sexo “ignorado”. *
Desconsiderando os casos.

Tabela 7 - Quantidade de Contribuintes Empregados e Valor das Remunerações,
Por Sexo, Segundo as Faixas de Valor – 2012
Faixas de Remuneração
(em Pisos Previdenciários)

Total

Proporção Sobre o
Total

Masculino

Feminino

Proporção de Mulheres
(Feminino/Total)

Até 1

7.530.363

13,99%

3.549.797

3.548.949

48%

Acima de 1 até 2

28.292.243

52,58%

15.172.132

12.198.009

44%

Acima de 2 até 3

8.345.796

15,51%

5.780.268

2.437.324

30%

Acima de 3 até 4

3.531.405

6,56%

2.417.991

1.074.175

31%

Acima de 4 até 5

1.788.032

3,32%

1.184.244

587.296

33%

Acima de 5 até 10
Acima de 10
Total

2.904.461
1.419.275
53.811.575

5,39%
2,64%
100%

1.912.807
1.025.841
31.043.080

971.194
386.341
21.203.288

33%
27%
40%

Fonte: Ministério da Previdência Social.
Obs.: A diferença do “total” para a soma do masculino com o feminino ocorre devido à existência de registro de sexo “ignorado”.
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Do ponto de vista regional, como pode ser visto pela
Tabela 8, o maior incremento de contribuintes, entre
2003 e 2012, se deu nas regiões Norte (8,8% a.a.),
Nordeste (7,6% a.a.) e Centro-Oeste (7,4% a.a.), acima
da média nacional (6% a.a.). As regiões Sudeste (5,5%
a.a.) e Sul (5,1% a.a.) tiveram incremento de contribuintes abaixo da média nacional. Esse comportamento re lete vários fatores, como a expansão do mercado

formal de trabalho, mas também as maiores possibilidades de redução da informalidade nas regiões Norte e
Nordeste vis-à-vis o Sul e Sudeste, que, embora tenham
tido um incremento menor de contribuintes, possuem
menor informalidade e maior proteção social que as
duas primeiras regiões. De qualquer forma, cabe destacar que todas as regiões e UFs tiveram expressivo
crescimento de contribuintes entre 2003 e 2012.

Tabela 8 – Taxa de Crescimento de Contribuintes para o RGPS 2012 em Relação
2011 e 2003 Por Região e Unidade da Federação
Região / UF
BRASIL
NORTE
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
NORDESTE
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
SUDESTE
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
SUL
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
CENTRO-OESTE
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal

Taxa de Crescimento de Média Anual
entre 2003 e 2012 em %a.a.

Taxa de Crescimento

6,0
8,8
9,5
9,6
9,3
9,4
8,3
10,0
8,1
7,6
9,5
8,9
7,4
6,3
7,9
8,1
6,4
6,7
7,3
5,5
5,8
6,3
5,0
5,4
5,1
5,8
5,7
4,0
7,4
6,2
7,6
7,3
8,1

4,7
6,7
6,1
5,1
4,0
10,3
8,5
8,0
5,8
5,8
6,3
7,4
5,6
4,4
3,5
8,4
4,8
7,2
4,5
4,5
4,3
4,5
4,9
4,4
3,9
4,1
4,3
3,5
5,4
4,8
7,1
4,3
5,9

Fonte: MPS – elaboração DRGPS/SPPS/MPS.
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possibilidades de redução de informalidade no Norte
e Nordeste.

3 Conclusão
O desempenho positivo da economia e a geração de
empregos formais nos últimos anos contribuíram para
a ampliação da proteção previdenciária dos trabalhadores em geral, com crescimento de 68,5% entre 2003
e 2012, relativos ao número de pessoas que izeram
pelo menos uma contribuição. Em termos de média
anual, tal crescimento representou um incremento
médio do número de contribuintes na casa dos 6% a.a.
Em função desse comportamento, houve ampliação da
cobertura previdenciária no Brasil no período de 2003
a 2012. Esse resultado está muito ligado ao bom desempenho do mercado formal de trabalho e à redução
da informalidade, mas também a políticas de inclusão
previdenciária − em especial, para os contribuintes
individuais e os segurados facultativos, como por
exemplo, o plano simpli icado, o MEI e os segurados
facultativos de baixa renda, que propiciaram alíquotas
mais baixas que as tradicionais para esses públicos
como forma de estimular a formalização dos conta
própria e a contribuição dos facultativos.
Como mostrado ao longo do artigo, no período de 2003
a 2012 houve: a) incremento maior de contribuintes
entre as mulheres do que para os homens, como re lexo da maior participação das mulheres no mercado de
trabalho, bem como da melhora da sua inserção, com
diminuição das desigualdades de gênero − embora
ainda persistam; b) maior incremento das faixas etárias mais novas (até 19 anos) e mais velhas (45 anos
ou mais) que re lete vários fatores, desde questões
ligadas ao mercado de trabalho quanto à dinâmica demográ ica do País; c) do ponto de vista regional, houve
maior incremento de contribuintes nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste em relação ao Sul e Sudeste
em função de vários fatores, como o desempenho do
mercado formal de trabalho, mas também maiores
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De modo geral, pode-se a irmar que o período de 2003
a 2012 foi extremamente positivo, sendo marcado
por um aumento elevado e generalizado do número
de contribuintes pessoas ísicas para o RGPS como
resultado da positiva combinação de crescimento econômico sustentado, expressiva geração de empregos
formais e redução da informalidade, que propiciaram
ampliação da cobertura previdenciária e da proteção
social dos trabalhadores brasileiros.

1 Sem considerar no total os casos de ignorado.
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Análise Espacial do Conhecimento no Brasil: Parte II – Redes de
Colaboração Científica
OTÁVIO J. G. SIDONE (*)

1 Introdução
A inovação tecnológica, mecanismo
responsável pela transformação
do conhecimento em aplicações
economicamente e icientes, 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.

País, por meio da identi icação de
padrões espaciais da produção e
das redes de colaboração cientí ica,
bem como da avaliação do papel da
proximidade geográ ica na determinação das interações entre os
pesquisadores brasileiros.

A evolução recente da pesquisa
cientí ica mundial é marcada pela
transformação da geogra ia, rumo
a uma extensa rede global, e pela
intensi icação das colaborações
entre os pesquisadores. O Brasil
insere-se de maneira determinante
nesse contexto, com crescimento
acelerado de sua produção cientí ica acompanhada pela expansão das
colaborações cientí icas domésticas (CRUZ; CHAIMOVICH, 2010;
LETA, 2011; GROSSETTI et al, 2012;
RS, 2011).

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 cientí ica regional e
as colaborações cientí icas 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 cientí ico. 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.

Esta série de artigos inaugura a
perspectiva da cientometria espacial na análise da evolução recente
da produção cientí ica brasileira.
O objetivo consiste na compreensão da importância da geogra ia
na produção de conhecimento no

A necessidade da melhor compreensão do papel desempenhado pela
geogra ia nas redes de colaboração
cientí ica 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 cientí ica
a partir de determinada quantidade dispendida no inanciamento
desses (PAN; KASKI; FORTUNATO,
2012).
Este segundo artigo visa analisar
espacialmente a evolução das redes
de colaboração cientí ica no País,
de maneira a identi icar os padrões
geográ icos dos luxos de conhecimento ao longo do período entre
1990 e 2010.

2 Colaboração Científica
A ciência moderna possui como
característica principal o aumento
do per il colaborativo em todas as
suas áreas, visto que cerca de 75%
dos artigos produzidos atualmente no mundo estão associados a
autores de diferentes instituições
e, entre esses, cerca de 44% são
oriundos de esforços colaborativos
entre pesquisadores de diferentes
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países e 56% de colaborações entre
pesquisadores em território nacional. A importância da colaboração
é notável, uma vez que as análises
cientométricas usualmente apontam essa como um fator potencial
de acréscimo de qualidade aos
trabalhos cientí icos (SINGH; FLEMING, 2010).
São diversos os motivos que os
pesquisadores possuem para colaborar. Na busca pela excelência
da pesquisa, a transferência do
conhecimento e de habilidades,
por meio do compartilhamento do
trabalho com colegas de destaque,
pode promover o aumento da qualidade e visibilidade da pesquisa,
as reduções do tempo dispensado e da possibilidade de erros, a
obtenção ou ampliação de inanciamentos para as atividades de
pesquisa, entre outros (RS, 2011;
1
VANZ, 2009).
Embora a colaboração internacional possua importância singular
no tocante à adição de valor à produção cientí ica, no caso dos países
cienti icamente emergentes, tais
como China, Brasil e Índia, o crescimento acelerado da produção está
diretamente associado à intensiicação dos esforços colaborativos
entre pesquisadores localizados
dentro do território nacional, uma
vez que cerca de três quartos da
produção cientí ica desses países
são oriundos dos esforços colaborativos entre os pesquisadores locais, sem nenhuma colaboração por
parte de estrangeiros (GLÄNZEL;

SCHUBERT, 2005; LETA; CHAIMOVICH, 2002; RS, 2011).
Nesse contexto, a colaboração na
produção de conhecimento cientí ico tornou-se elemento central
de políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (C&T&I), visto que
os dispêndios das universidades
podem resultar em diferentes intensidades dos luxos de conhecimento, dependendo da estrutura
e integração das redes cientí icas,
e a articulação das redes colaborativas pode in luenciar de maneira
determinante a qualidade e produtividade cientí ica (VARGA; PARAG,
2009; PONDS et al, 2009).
Particularmente no caso brasileiro, além das necessidades de se
estimular o gasto em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) por parte
do setor privado e de se promover
a internacionalização das universidades, um dos maiores desa ios enfrentados pelas políticas de C&T&I
consiste na necessidade de se estimular a difusão da excelência cientí ica dos grandes centros urbanos
do Sudeste para centros menos privilegiados de outras regiões (CRUZ;
CHAIMOVICH, 2010), bem como
de se associar o crescimento da
atividade cientí ica ao incremento
de sua qualidade (HELENE; RIBEIRO, 2011). Tais desa ios podem
ser enfrentados de maneira mais
e iciente através da percepção de
que estão intrinsecamente ligados
à constituição e funcionamento das
redes de colaboração cientí ica no
País, uma vez que a colaboração é o
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principal mecanismo de difusão do
conhecimento e está estreitamente associada a maior qualidade da
produção cientí ica.

3 Redes Espaciais de Coautorias
Recentemente, têm aumentado os
esforços com o propósito de determinar a in luência das redes na explicação dos processos de criação e
difusão do conhecimento (PHELPS
et al, 2012), na medida em que as
redes de colaboração cientí ica
podem ser analisadas sob óticas
diversas, desde relações entre pesquisadores da academia e do setor
industrial, entre pesquisadores
de áreas cientí icas diferentes, ou
até mesmo sob o ponto de vista de
como as interações entre os pesquisadores distribuem-se pelo espaço geográ ico (MALI et al, 2012).
Dentre os mecanismos responsáveis pela articulação das relações
sociais na comunidade cientí ica,
as redes de coautorias são particularmente importantes, já que são
indicadores dos luxos de conhecimento e colaborações entre os
pesquisadores. No entanto, representam apenas uma faceta da colaboração, pois não necessariamente as colaborações resultam em
publicações em coautoria (KATZ;
MARTIN, 1997). 2 Embora sejam
indicadores imperfeitos, os estudos sobre redes de colaborações
cientí icas normalmente utilizam
dados referentes à contabilização
de coautorias em publicações como
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medida quantitativa da colaboração cientí ica (WANG
3
et al, 2005).
É notável a importância assumida pela dimensão geográ ica nos estudos sobre redes de coautorias, pois
é esperado que as interações colaborativas entre os
pesquisadores sejam espacialmente localizadas, já que
a elaboração e o progresso das atividades de pesquisa
usualmente exigem encontros e discussões frequentes
entre as partes envolvidas (PAN; KASKI; FORTUNATO,
2012). Contudo, embora esteja intimamente ligada
ao desenvolvimento da ciência, principalmente nos
países cienti icamente emergentes, a análise de colaborações cientí icas entre pesquisadores internamente aos territórios nacionais igura como tema ainda
pouco explorado na literatura (VANZ, 2009; MALI et
al., 2010; SCHERNGELL; HU, 2011).
Sob a perspectiva da cientometria espacial, faz-se necessária a agregação das coautorias entre indivíduos
em unidades geográ icas, o que permite a elaboração
de matrizes inter-regionais de colaborações cientí icas, compostas pelos valores dos luxos observados
entre as regiões i e j, os quais são mensurados a partir
da contagem de coautorias em publicações cientí icas
4
entre pesquisadores localizados nessas regiões.

Tabela 1 – Matriz inter-Regional de Coautoria
Região i

Região j

Região k

Região i

a

b

c

Região j

b

d

e

Região k

c

e

f

4 Dados
Os dados de coautorias foram extraídos a partir das
informações sobre publicações cientí icas existentes
no sistema de Currículos Lattes (CL), parte integrante
da Plataforma Lattes (PL) do CNPq, sistema padrão

nacional no registro das atividades acadêmicas e proissionais da comunidade cientí ica, com qualidade
5
reconhecida internacionalmente (LANE, 2010).
Os CL são disponibilizados publicamente no portal da
PL na web (CNPQ, 2012); porém, embora o acesso às
informações individuais seja imediato, não é possível
o acesso sistemático à completude da base de dados, o
que torna o esforço na coleta de informações o maior
empecilho para a análise de grande volume de dados e
a necessidade de automatização do processo.
Para nossos propósitos, foi utilizada uma versão mo6
di icada do ScriptLattes, capaz de estabelecer ligações
de coautoria entre pesquisadores caso exista uma produção comum entre eles divulgada em seus CL. Basicamente, o procedimento consiste na comparação direta
entre os títulos completos das produções acadêmicas
(identi icação dos autores, título da publicação, periódico, local e ano) registradas nos CL dos pesquisadores
7
em busca de similaridades.
De maneira resumida, o processamento 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 de localização geográ ica deu-se a partir dos endereços pro issionais dos pesquisadores declarados nos CL.8 Após a
padronização dos nomes e a identi icação correta dos
Estados correspondentes, foi possível estabelecer uma
ligação unilateral precisa entre os códigos dos CL e os
4.615 municípios encontrados.
A partir de cada CL, foram obtidas informações acerca
das diferentes Grandes Áreas do conhecimento (classi icação realizada pela CAPES) que abarcam o conteúdo das atividades cientí icas desenvolvidas pelos
pesquisadores. Na versão do CL analisada, é permitida
a escolha entre as seguintes grandes áreas: Ciências
Agrárias (AGR), Ciências Biológicas (BIO), Engenharias
(ENG), Ciências Exatas e da Terra (EXT), Ciências Hu-
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manas (HUM), Linguística, Letras
e Artes (LLA), Ciências da Saúde
(SAU), Ciências Sociais Aplicadas
(SOC).

de livros e capítulos de livros, de
modo a permitir melhor avaliação
da produção cientí ica das áreas de
ciências sociais e humanidades.

Assim, a associação entre pesquisador, município e área do conhecimento permitiu a elaboração de
matrizes de coautorias intermunicipais diferenciadas por área do conhecimento. De maneira resumida,
cada célula (i, j) da matriz possui
a informação sobre a quantidade
de coautorias entre pesquisado9
res dos municípios i e j. Por im,
a declaração da informação sobre
o ano de publicação (contida no
título completo das publicações)
permitiu a periodização anual das
matrizes de coautorias.

Entre as limitações do procedimento utilizado, a principal consiste na
restrição à contabilização apenas
das coautorias domésticas, ou seja,
não é possível a identi icação e contabilização das colaborações entre
11
brasileiros e estrangeiros. Outra
limitação refere-se ao pressuposto
de que a informação observada da
localização geográ ica 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.

Algumas características dos dados
utilizados merecem destaque. Primeiramente, destaca-se a abrangência da amostra utilizada, tanto
em relação ao número de pesquisadores quanto ao amplo período
de coleta de dados. Em segundo
lugar, destaca-se 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
10
algumas limitações.
Em terceiro lugar, destaca-se a
extensa cobertura da publicação
cientí ica brasileira, com a contabilização das coautorias tanto de
artigos publicados em periódicos
de circulação nacional como da
produção bibliográ ica sob a forma

Por im, as matrizes intermunicipais de colaborações cientí icas
anuais foram agrupadas trienalmente em seis triênios (1992-1994,
1995-1997, 1998-2000, 2001-2003,
2004-2006 e 2007-2009), de acordo com os triênios selecionados
pela avaliação trienal da CAPES.12
Acreditamos que tal periodização
pode ser vista como uma janela
ideal para análises cientométricas
no Brasil, uma vez que há estímulo
para que os pesquisadores tentem
concretizar seus esforços de pesquisa realizados em determinado
triênio, transformando-os em publicações até o im desse período, a
im de que o trabalho não seja contemplado somente numa avaliação
futura.
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5 Resultados
A análise das matrizes de coautorias trienais revela algumas tendências gerais acerca da evolução
das redes de colaboração cientí ica
no País.
Primeiramente, veri ica-se tendência acentuada de crescimento das
colaborações, tanto em termos da
quantidade total de colaborações
intermunicipais e intramunicipais
como de seus valores médios. O
total de colaborações cientí icas,
mensuradas pelas coautorias, saltou de 547.249 no triênio 19921994 para 9.445.399 no triênio
2007-2009 (as colaborações intramunicipais passaram de 317.810
para 1.037.274, enquanto as intermunicipais passaram de 229.439
para 8.408.125). Nesse processo de
crescimento, destaca-se o período
de aceleração nos triênios de 20012003 e 2004-2007, o que evidencia
a importância da colaboração doméstica como um dos motores do
crescimento acelerado da produção
cientí ica brasileira nesse período.
A Tabela 2 apresenta a evolução
dos principais luxos de conhecimento intermunicipais nos triênios selecionados para o total
das áreas, em que a maior ligação
deu-se na contabilização de 76.716
colaborações entre pesquisadores
de Campinas/SP e São Paulo/SP no
triênio 2007-2009. Para esse último triênio, a Figura 1 apresenta a
disposição geográ ica dos luxos
de conhecimento (colaborações
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cientí icas) ao longo do território nacional e o grau dos
municípios na rede,13 o que permite extrair resultados
interessantes. De um modo geral, observa-se a localização sistemática dos luxos na região Sudeste do País
(padrão similar àquele veri icado na análise da produção cientí ica municipal), uma vez que as principais
14
ligações intermunicipais e intramunicipais ocorrem,
primordialmente, no âmbito das capitais dos Estados

do Sudeste e de municípios no interior de São Paulo
que sediam universidades tradicionais. Fora desse
contexto, na Tabela 2 é possível veri icar a intensi icação das colaborações intramunicipais em Recife/
PE, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, Brasília/DF, Viçosa/MG
e Santa Maria/RS, municípios que também abrigam
universidades públicas tradicionais.

Tabela 2 - Principais Ligações Intermunicipais de Colaboração Científica no Brasil
1992-1994
Campinas/SP – São Paulo/SP

1995-1997
5.682

Campinas/SP – São Paulo/SP

9.890

Rio de Janeiro/RJ – São Paulo/SP

3.883

Rio de Janeiro/RJ – São Paulo/SP

9.500

Niterói/RJ – Rio de Janeiro/RJ

3.793

Niterói/RJ – Rio de Janeiro/RJ

7.199

Ribeirão Preto/SP – São Paulo/SP

2.607

Porto Alegre/RS – São Paulo/SP

4.682

Florianópolis/SC – São Paulo/SP

2.107

Ribeirão Preto/SP – São Paulo/SP

4.097

Araraquara/SP – São Paulo/SP

1.971

Belo Horizonte/MG – São Paulo/SP

4.085

Belo Horizonte/MG – São Paulo/SP

1.765

São Carlos/SP – São Paulo/SP

3.984

Porto Alegre/RS – São Paulo/SP

1.597

Curitiba/PR – São Paulo/SP

3.738

Botucatu/SP – São Paulo/SP

1.457

S. J. dos Campos/SP – São Paulo/SP

3.643

1998-2000

2001-2003

Ribeirão Preto/SP – São Paulo/SP

40.727

Ribeirão Preto/SP – São Paulo/SP

48.657

Campinas/SP – São Paulo/SP

30.672

Campinas/SP – São Paulo/SP

41.538

Botucatu/SP – São Paulo/SP

22.587

Goiânia/GO – Brasília/DF

37.518

Rio de Janeiro/RJ – São Paulo/SP

15.839

Rio de Janeiro/RJ – São Paulo/SP

36.168

Piracicaba/SP – São Paulo/SP

14.249

Niterói/RJ – Rio de Janeiro/RJ

26.363

Niterói/RJ – Rio de Janeiro/RJ

12.563

São Carlos/SP – São Paulo/SP

22.649

Porto Alegre/RS – São Paulo/SP

10.139

Botucatu/SP – São Paulo/SP

20.108

São Carlos/SP – São Paulo/SP

9.532

Santa Maria/RS – Porto Alegre/RS

17.987

Belo Horizonte/MG – São Paulo/SP

9.173

Porto Alegre/RS – São Paulo/SP

17.057

2004-2006
Campinas/SP – São Paulo/SP

2007-2009
72.698

Campinas/SP – São Paulo/SP

76.716

Ribeirão Preto/SP – São Paulo/SP

72.375

Ribeirão Preto/SP – São Paulo/SP

74.078

Rio de Janeiro/RJ – São Paulo/SP

56.346

Niterói/RJ – Rio de Janeiro/RJ

75.224

Niterói/RJ – Rio de Janeiro/RJ

41.536

Rio de Janeiro/RJ – São Paulo/SP

72.500

Goiânia/GO – Brasília/DF

35.948

Seropédica/RJ – Rio de Janeiro/RJ

65.348

Porto Alegre/RS – São Paulo/SP

33.655

Porto Alegre/RS – São Paulo/SP

47.343

Botucatu/SP – São Paulo/SP

31.152

Santa Maria/RS – Porto Alegre/RS

39.252

Santa Maria/RS – Porto Alegre/RS

30.151

Santo André/SP – São Paulo/SP

35.694

São Carlos/SP – São Paulo/SP

26.444

Curitiba/PR – São Paulo/SP

32.692
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Figura 1 - Principais Fluxos de Colaborações Científicas no Brasil e Graus Municipais na Rede: 2007-2009

A comparação entre os padrões geográ icos das diferentes áreas do conhecimento é interessante. Nesse
sentido, a Figura 2 apresenta mapas com os 100 principais luxos de conhecimento das áreas de Ciências

Agrárias e da Saúde para o período completo (19902010). A comparação entre os mapas evidencia a diferença entre o padrão geográ ico das colaborações em
cada área.

Figura 2 - Principais Fluxos de Colaborações em Ciências Agrárias e Ciências da Saúde: 1990-2010
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Por im, a análise da evolução dos valores de algumas
métricas globais das redes de colaboração também
permite resultados interessantes. A Figura 3 mostra a
quantidade de municípios conectados (medida tama15
nho da rede) e o grau médio dos municípios (medida
de integração da rede) nas redes de colaboração de

cada área do conhecimento. Observa-se que com o
passar do tempo houve tanto a expansão das redes de
colaborações (com a incorporação de novos municípios às redes) como a intensi icação das relações nas
16

redes (crescimento do grau médio dos municípios).

Figura 3 - Evolução da Quantidade de Municípios e do Grau médio nas Redes de Colaboração Científica

6 Conclusões
A inédita tentativa de compreensão dos padrões espaciais dos luxos de conhecimento (colaborações cientí icas) no Brasil entre 1990 e 2010 evidenciou alguns
resultados importantes. Primeiramente, veri icamos o
crescimento acelerado tanto da colaboração cientí ica
em todas as áreas do conhecimento, porém, com indícios de desaceleração. Em segundo lugar, vimos que,
semelhantemente ao observado na análise espacial da
produção cientí ica, a geogra ia da colaboração cientíica no País também é marcada por intensa heterogeneidade espacial. Há concentração sistemática da produção e dos luxos de conhecimento 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 cientí ico nacional, porém com padrões espaciais
peculiares a cada domínio cientí ico.
Cabe ressaltar que a melhor compreensão da importância da colaboração cientí ica pode auxiliar o processo de formulação de políticas de C&T&I no Brasil,
principalmente quanto aos objetivos de desconcentração regional da atividade cientí ica e incremento de
qualidade à produção cientí ica.
Por im, é importante o entendimento de que a localização geográ ica dos luxos de conhecimento também
está estreitamente ligada ao desenvolvimento regio-
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nal, na medida em que o aumento
da capacidade de acesso de irmas
inovativas às fontes de conhecimento pode ter seu efeito potencializado em termos de atividades inovativas caso essas irmas estejam
integradas às redes de produção
compartilhada de conhecimento
técnico-cientí ico.

1 Bozeman e Lee (2005) apresentam diversos motivos que levam os pesquisadores a
colaborar, apontados pela literatura especializada.
2 A coautoria não é o único meio de colaboração cientí ica. Outras formas possíveis são:
compartilhamento e atividades de edição
de publicações, organização conjunta de
conferências cientí icas, supervisão compartilhada e desenvolvimento conjunto de
projetos (MALI et al, 2012).
3 Metodologicamente, as redes de coautorias
consistem em redes não direcionadas (a colaboração entre os pesquisadores A e B não
impõe qualquer determinação de direcionamento entre eles) com arestas ponderadas
(cada ligação possui um valor numérico
associado que determina a magnitude das
interações).
4 As matrizes inter-regionais de coautorias
são simétricas (devido ao não direcionamento das ligações) e contêm em sua diagonal
principal o total de colaborações intrarregionais, i.e., entre pesquisadores localizados
internamente à mesma unidade geográ ica.
5 A PL consiste num verdadeiro sistema
nacional de informações de Ciência, Tecnologia e Inovação, implantado e mantido pelo
governo brasileiro para o gerenciamento
de informações relacionadas aos pesquisadores, instituições e atividades de pesquisa
no País (CNPq, 2012).
6 O ScriptLattes é um software livre (http://
scriptlattes.sourceforge.net/) capaz de
extrair informações de CL selecionados e
de gerar relatórios de resultados e insumos
computacionais para análises de redes sociais. (MENA-CHALCO; CÉSAR JÚNIOR, 2009).

7 De maneira mais precisa, a identi icação e
contabilização das coautorias deu-se a partir
das informações contidas em quatro campos
especí icos 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.
8 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.
9 Após a identi icação das coautorias, as
ligações entre os pesquisadores foram contabilizadas por meio do método de contagem
completa (full-counting), segundo o qual
cada unidade de análise (autores ou regiões)
recebe uma unidade de crédito pela participação na publicação cientí ica (SCHERNGELL;
BARBER, 2011). 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.
10 Tais bases apresentam certo viés por cobrirem principalmente os periódicos de
língua inglesa, desconsiderando aqueles
não indexados, locais, publicados em língua nativa. Em segundo lugar, é bastante
baixa a cobertura da produção das áreas
de ciências sociais e humanidades (HOEKMAN et al, 2010), devido ao viés para
a publicação na língua local, dada a diiculdade de tradução exata de termos e
expressões.
11 Assim, uma publicação produzida em
parceria com pesquisadores estrangeiros
só é contabilizada caso ocorra simultaneamente colaboração entre pesquisadores
brasileiros (colaboração doméstica).
12 Nas últimas décadas, o modelo de avaliação da produção cientí ica no Brasil
esteve baseado na determinação de padrões internacionais a serem perseguidos
pelos pesquisadores brasileiros, o que
funciona como um verdadeiro mecanismo
de incentivo à pesquisa cientí ica (VANZ,
2009; LETA, 2011; LEITE et al, 2011).
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13 O grau de um nó mede a quantidade de
arestas distintas ligadas a ele. Assim, é
possível interpretar que os municípios
com maior grau possuem papel fundamental na difusão de conhecimento na rede.
14 Também foram contabilizadas as ligações
intermunicipais de colaborações cientíicas (diagonal principal da matriz de
coautorias).
15 O grau médio consiste na média dos graus
dos nós individuais.
16 O grau médio de 7,5 em 2009 signi ica que
cada município da rede está ligado, em
média, a outros 7,5 municípios distintos.
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Impactos Econômicos de Desastres Naturais e Megacidades: O
Caso dos Alagamentos em São Paulo
ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS (*)

1 Introdução
Os alagamentos na cidade de São
Paulo já fazem parte do cotidiano
de seus habitantes. Todos os anos,
principalmente durante o verão,
famílias, empregados e empresários têm suas rotinas alteradas em
função dos transtornos e inconvenientes provocados pelas chuvas
excessivas. E, apesar das incertezas que permeiam as projeções climáticas de longo prazo, evidências
recentes já apontam o aumento na
frequência e na intensidade das
chuvas na capital paulista. Os efeitos das mudanças do clima, associados às mudanças no uso do solo
promovidas pelo intenso processo
de urbanização da cidade, que não
foi articulado a um planejamento
urbano adequado, tornam a sociedade vulnerável, aumentando o
risco de desastres naturais.
A cidade de São Paulo é o núcleo
do principal centro econômico e
inanceiro do Brasil e concentra
os postos de trabalho no seu centro expandido, local de frequente
ocorrência de alagamentos. Essa
cidade passou por um recente processo de transformação estrutural,
com a desconcentração do setor
manufatureiro e o consequente

aumento nas cadeias de valor de
produção. Dessa forma, está envolvida cada vez mais em intensos
luxos de comércio inter-regional,
com interligação entre todas as
regiões do País. A análise da estrutura produtiva da cidade evidencia
que, apesar de ser um fenômeno
aparentemente local, o problema
dos alagamentos se estende para
todo o País, por meio das cadeias
produtivas que se relacionam ao
município.
O objetivo deste trabalho é avaliar os impactos econômicos dos
alagamentos em São Paulo através
de um conceito mais amplo de prejuízo, que inclui não só as perdas
diretas tradicionais relacionadas
à infraestrutura, propriedade e
interrupção da produção, mas também os custos indiretos avaliados
por meio das ligações das cadeias
produtivas. Essa será a primeira
tentativa de analisar a questão
mediante uma abordagem de modelagem integrada.
As perdas diretas são estimadas
pela interrupção das atividades
econômicas nos locais afetados
pelos alagamentos. Com a sobreposição de camadas de informação
dos alagamentos e dos per is de
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trabalho das irmas em sistema
de informação geográ ica, foram
identi icadas as empresas potencialmente afetadas em um pré-determinado raio de impacto. A
variável proxy para as estimativas
de perda direta é a renúncia de
renda do trabalho, ou seja, a remuneração paga aos trabalhadores
durante um período no qual a produção está interrompida.
Os prejuízos indiretos são avaliados por um modelo Espacial
de Equilíbrio Geral Computável
(EEGC), fundamentado em otimizações simultâneas do comportamento dos consumidores e das
irmas em uma estrutura multirregional que capta a distribuição
espacial, ou seja, geográ ica, dos
impactos. A solução do modelo
identi ica qual teria sido o crescimento do produto se os alagamentos não tivessem ocorrido.
Os resultados indicam que os alagamentos na cidade de São Paulo
reduzem o Produto Interno Bruto
(PIB), o bem-estar dos consumidores e as receitas iscais da cidade,
da Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP), do resto do Estado e
do País, evidenciando que o problema aparentemente local ultrapassa
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as fronteiras da cidade. Além disso,
observa-se perda de competitividade tanto da cidade, nos mercados
domésticos, quanto do País, nos
mercados internacionais.

LINNEKAMP et al., 2011; GU et al.,
2011); e pela potencialidade de
ocorrência de desastres naturais,
dada a suscetibilidade das áreas
urbanas (SUAREZ et al., 2005).

Além dos impactos macroeconômicos, a estratégia de modelagem
integrada desenvolvida nesse trabalho permitiu a identi icação dos
hotspots econômicos da cidade, ou
seja, dos pontos de alagamento que
geram, potencialmente, as maiores
perdas econômicas para a cidade
de São Paulo e para o Brasil. As
estimativas de prejuízos diretos e
indiretos por ponto de alagamento
também fornecem uma ferramenta
útil para avaliação de custo-bene ício de obras estruturais para
redução de alagamentos, de forma
a auxiliar a tomada de decisão do
planejador urbano.

2.1 Contextualização

Uma das principais preocupações
da sociedade contemporânea em
relação às projeções do clima diz
respeito às possíveis mudanças
na frequência e intensidade dos
eventos climáticos extremos de
curta duração. Entre os eventos
extremos mais alarmantes para a
cidade de São Paulo estão aqueles
relacionados à precipitação intensa. As projeções dos especialistas
indicam aumento no número de
dias com fortes chuvas até o inal
do século (IPCC, 2012; SHEPHERD
et al., 2002; MARENGO et al., 2009;
NOBRE et al., 2011; SILVA DIAS et
al., 2012). Estudos preliminares sugerem que, entre 2070 e 2100, uma
elevação média na temperatura da
região de 2°C a 3°C poderá dobrar
o número de dias com chuvas intensas na capital paulista (NOBRE
et al., 2011).

O problema dos alagamentos na
cidade de São Paulo tem forte relação com as mudanças climáticas, a urbanização e os desastres
naturais. A relação entre urbanização de grandes aglomerações e
alagamentos tem recebido mais
atenção recentemente em virtude
das projeções de mudança na frequência e intensidade dos eventos
extremos relacionados às mudanças climáticas (NOBRE et al., 2011;

Eventos de precipitação intensa
têm importantes efeitos sobre a
sociedade, visto que alagamentos
associados a chuvas excessivas, e
frequentemente curtas, podem ser
os mais destrutivos dos eventos
extremos para os grandes centros
urbanos. As projeções feitas pelo
IPCC1 (2007, p. 53) para o inal do
século XXI sobre as alterações dos
eventos extremos devido às mudanças climáticas também eviden-

2 Urbanização e Desastres Naturais

ciam aumento na frequência dos
eventos de precipitação intensa
sobre a maioria das regiões do planeta, considerando todos os cenários de emissão. Apesar da limitada
capacidade dos modelos climáticos
globais em simular com acurácia as
variações do clima em escala local,
especialmente de uma variável-chave como a de precipitações, estudos regionais também constatam
o aumento na frequência de chuvas
intensas sobre diversas regiões da
América do Sul até o inal do século
XXI, mediante a utilização de sistemas de modelagem regional do
clima (MARENGO et al., 2009).
Existe uma correlação signi icante
entre ocupação humana e sistemas
de drenagem urbana.2 O desenvolvimento urbano promove mudanças no uso da terra que aumentam
o risco de alagamentos, tais como:
(i) alterações no luxo dos canais,
que podem limitar o escoamento
durante as chuvas fortes (KONRAD; BOOTH, 2002); (ii) excessiva
impermeabilização do solo, que
interfere na dinâmica hidrológica
da cidade; e (iii) ocupação do solo
sobre rios e córregos canalizados,
intensi icando processos de assoreamento, o que provoca alterações
no luxo de vazão dos rios. Megacidades como São Paulo possuem
numerosos problemas sociais e
ambientais associados aos padrões
de desenvolvimento e transformação do espaço, que têm se agravado
pelo aumento na frequência e intensidade das chuvas.
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Os eventos climáticos extremos são
frequentemente, mas nem sempre,
associados aos desastres naturais. Desastres implicam impactos
sociais, econômicos ou ambientais que perturbam gravemente o
funcionamento normal das comunidades afetadas. Condições meteorológicas e eventos climáticos
extremos implicarão desastres
naturais se e somente se: (1) as
comunidades estiverem expostas a
esses eventos, e (2) a exposição ao
evento for acompanhada por um
alto nível de vulnerabilidade (IPCC,
2012). Dessa forma, desastres naturais também podem ser desencadeados por eventos que não são
extremos no sentido estatístico.
Elevados níveis de exposição e
vulnerabilidade transformarão até
o menor dos eventos em desastre
para algumas sociedades.
A cidade de São Paulo reúne todos
os fatores que a tornam suscetível
ao risco a desastres naturais, de inido como a ocorrência potencial
de um evento ísico natural ou
induzido que possa causar efeitos
adversos sobre elementos expostos e vulneráveis, tais como perdas
de vidas, danos ísicos, prejuízos
a propriedades e infraestrutura (UNITED NATIONS, 2010). O
acelerado processo de expansão
urbana não foi acompanhado pela
implementação de infraestrutura
adequada, provocando importantes problemas urbanos, tais como
a ocupação ilegal de áreas ambientais protegidas (no entorno
de cursos d’água e encostas) e o

rápido crescimento do percentual
de áreas impermeabilizadas na
bacia do Alto Tietê, por onde corre
o principal rio da cidade. Como
consequência, a frequência de alagamentos nessa bacia (o desastre
natural que abate a cidade todos
os anos) também aumentou (BARROS et al., 2005). Esse conjunto de
alterações que afetam o ambiente
torna os assentamentos humanos
cada vez mais vulneráveis e expostos às mudanças climáticas, indicando a necessidade de se adaptar
às alterações registradas ao longo
do tempo.

2.2 Região de Estudo
A RMSP, principal centro econômico e inanceiro do Brasil, é formada
por 39 municípios em um intenso
processo de conurbação. É a quarta maior aglomeração urbana do
mundo, e a maior aglomeração
urbana do País, com aproximadamente 10% de sua população
(aproximadamente 20 milhões de
habitantes em 2010), e responsável
por 19% do PIB do Brasil, segundo
dados do IBGE. A cidade de São
Paulo é o núcleo dessa região metropolitana, e é responsável por
12% do PIB do País, com 6% da
população. Essa cidade já atingiu
a marca de 99,1% de taxa de urbanização.
A expansão dessa área urbana não
resultou de planejamento urbano
adequado e articulado, prevalecendo a difusão do padrão perifé-
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rico. Essa ocupação desordenada
gerou problemas socioambientais
e situações de risco que afetam a
cidade em diferentes dimensões:
desastres provocados por erosão,
enchentes, deslizamentos, contaminação do lençol freático ou
das represas de abastecimento
de água, entre outros. A escala e
a frequência com que estes fenômenos se multiplicam nas cidades
revelam a relação estrutural entre
os processos e padrões de expansão urbana e o agravamento dos
problemas socioambientais (GROSTEIN, 2001).
Sob uma perspectiva estilizada,
nota-se na RMSP a existência de
um central business district (CBD)
associado à con iguração espacial
das atividades econômicas da região metropolitana. O CBD concentra os postos de trabalho, enquanto
as famílias estão localizadas no
entorno do centro, com diminuição
da densidade populacional nas
fronteiras do território da metrópole. Assim, a organização interna
da RMSP pode ser aproximada pelo
modelo urbanístico Muth-Mills-Alonso, tendo como CBD o centro
expandido da cidade de São Paulo.3
Além disso, desde o início dos anos
1970, a RMSP tem sofrido grandes
mudanças estruturais, transformada da dominação das manufaturas tradicionais para serviços
mais so isticados.4 O processo de
esvaziamento da região metropolitana, associado à desconcentração
geográ ica do setor manufatureiro,
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impôs uma nova estrutura de dependência inter-regional na qual
a R MSP desempenha um papel
especí ico. De um lado, um estabelecimento típico é agora menos
dependente tanto de fontes de insumos quanto de mercados dentro
da região metropolitana. Por outro
lado, a fragmentação é agora uma
característica da produção, com
maiores cadeias de valor baseadas
em uma organização produtiva que
explora as economias de escala em
plantas individuais especializadas em componentes da produção
(HEW INGS; OK U YAMA; SONIS,
2001).
A cidade de São Paulo está diretamente envolvida em 14,1% de
todos os luxos de comércio do
País, incluindo parceiros comerciais domésticos e internacionais.
O comércio intracidade corresponde a 36,6% de todo o luxo
comercial do município, enquanto
os restantes 63,4% são distribuídos entre comércio inter-regional
(17,0% dentro da região metropolitana e 38,6% com outras regiões
do Brasil) e comércio internacional
(7,8%). Essa importante participação do comércio doméstico fora
da região metropolitana re lete o
supracitado processo de esvaziamento e fragmentação espacial que
se iniciou na década de 1970 no
Brasil, quando o setor manufatureiro se realocou para outras regiões fora da RMSP (DINIZ, 1994). A
observação da estrutura dos luxos
comerciais por setor produtivo
revela a forte dependência da cida-

de de São Paulo em produtos primários e manufaturados fora das
fronteiras da região metropolitana,
e uma relativa autossu iciência em
serviços.
É nesse contexto que os impactos
dos alagamentos na cidade de São
Paulo devem ser avaliados: trata-se do núcleo do principal centro
econômico e inanceiro do Brasil,
que sofreu um recente processo de
esvaziamento, com a desconcentração do setor manufatureiro e o
consequente aumento nas cadeias
de valor da produção, e é uma cidade envolvida em grande parte
dos luxos comerciais do País, que
cresceu de forma desordenada e
despreparada para os efeitos adversos do clima. Embora já exista
uma forte percepção de que, além
dos danos e transtornos sofridos
por aqueles que são diretamente
afetados, os alagamentos na bacia
do Alto Tietê em São Paulo produzem efeitos mais amplos, que
se estendem além das fronteiras
regionais, com efeitos devastadores sobre o Estado e a economia
nacional (NOBRE et al., 2011), esta
é a primeira tentativa de endereçar
essa questão com uma abordagem
de modelagem integrada.

3 A Estrutura de Modelagem Integrada
A vulnerabilidade econômica dos
alagamentos deve ser tratada como
função da (i) dependência – grau
em que uma atividade se relaciona

a outras atividades econômicas no
resto do país; (ii) resiliência – a
habilidade de uma atividade (ou
sistema) de superar a dependência
e responder a rupturas, usando
substitutos ou até realocações; e
(iii) suscetibilidade – a probabilidade e extensão do alagamento
( VAN DER VEEN, LOGTMEIJER,
2005). O entendimento desse tripé
é essencial para identi icar o risco
5
relacionado aos hotspots econômicos associados a um conceito mais
amplo de perda, que deve incluir
não só os prejuízos diretos tradicionais relacionados à infraestrutura, propriedade e interrupção
de produção, mas também custos
indiretos mensurados através das
ligações de insumo-produto.
A operacionalização desse conceito
no trabalho é realizada por meio
de uma abordagem metodológica
alternativa. O foco é direcionado
para uma dimensão especí ica dos
impactos econômicos dos alagamentos em um sistema inter-regional integrado. Inicialmente, são
consideradas todas as ocorrências
de alagamento na cidade de São
Paulo em 2008 (mesmo ano para o
qual as bases de dados econômicas
estão disponíveis). Uma vez que
todos os eventos de alagamento
ocorridos naquele ano são analisados, o tratamento da suscetibilidade torna-se menos importante. Do
ponto de vista econômico, uma vez
que o alagamento já ocorreu em
um ponto da cidade, basta veri icar a existência de irmas afetadas
dentro da extensão territorial da
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área de in luência desses pontos.
Os outros dois elementos são também explicitamente considerados.
A dependência é completamente
capturada por meio das ligações
espaciais associadas aos luxos de
renda e das cadeias de valor incorporadas no sistema de insumo-produto metropolitano, utilizado
para calibrar o modelo EEGC, além
de ser considerada em hipóteses
de mobilidade inter-regional de fatores. E a resiliência é contemplada
na força dos efeitos substituição induzidos pelos efeitos preço e pelas
restrições de oferta do modelo.
De uma perspectiva econômica,
três forças principais entram em
ação: primeiro, as empresas na
área de in luência dos pontos de
alagamento podem ter que interromper temporariamente a sua
produção, impedindo o crescimento potencial do PIB através da interrupção em sua cadeia de valor;
segundo, danos em infraestrutura
econômica podem gerar tanto uma
redução no estoque de capital disponível para a produção quanto interrupções temporárias na infraestrutura de serviços (por exemplo,
interrupção de energia elétrica e
bloqueio de rodovias), ocorrências
comuns durante os alagamentos; e,
terceiro, esforços de reconstrução
e medidas adicionais de manutenção operam na direção oposta, estimulando atividades orientadas ao
investimento (por exemplo, o setor
de construção civil), que se tornam
mais vigorosas após os períodos de
alagamento.

O objetivo desse trabalho é avaliar
os efeitos da primeira dessas três
forças em ação – a paralisação temporária da produção, e a sua consequente interrupção da cadeia de
valor. As economias da cidade de
São Paulo e do Brasil de 2008 são
analisadas, e estima-se qual teria
sido o impacto sobre a economia
se os alagamentos não tivessem
ocorrido naquele ano. Com isso,
é possível derivar as estimativas
de custos econômicos dos alagamentos em relação à interrupção
das cadeias de valor associadas ao
fechamento temporário das empresas durante o evento. Desconsiderando os efeitos da interrupção
nos serviços de infraestrutura e os
luxos inanceiros associados à recuperação dos desastres naturais,
é possível isolar os efeitos econômicos associados aos alagamentos,
bem como a sua propagação espacial, proporcionando, assim, uma
aproximação das consequências
regionais sob uma perspectiva de
cadeia de valor. Dessa forma, as
estimativas calculadas devem ser
consideradas como limites inferiores do total dos custos econômicos
dos alagamentos no município de
São Paulo.
Para avaliar os impactos mais amplos dos alagamentos será utilizada uma abordagem bottom-up
de modelagem. Nesse contexto,
as consequências econômicas dos
alagamentos locais são avaliadas
do nível municipal ao nacional.
Como destacado por Rose (2004), a
quanti icação das perdas econômi-

janeiro de 2014

cas é necessária para auferir a vulnerabilidade dos indivíduos e das
comunidades atingidas, avaliar os
custos da mitigação dos riscos, determinar o nível apropriado de assistência ao desastre, melhorar as
decisões de recuperação, informar
seguradoras de suas potenciais
obrigações e esclarecer as pessoas
interessadas.

3.1 Estimação dos Impactos Diretos
dos Alagamentos na Cidade de
São Paulo
Desastres naturais podem provocar destruição ísica de capacidade
instalada. Contudo, a cidade de
São Paulo adaptou-se ao tipo de
alagamento que vivencia. Apesar
dos transtornos causados, como a
interrupção do luxo de pessoas e
mercadorias pela falta de drenagem urbana, as perdas de máquinas e equipamentos são irrisórias.
As perdas provocadas no maior
centro econômico e inanceiro do
País são provenientes da paralisação da produção nos locais afetados. Enquanto as perdas diretas
são avaliadas por meio da interrupção das atividades econômicas,
as perdas indiretas podem ser calculadas considerando as interrupções associadas na cadeia de valor.
Tais estimativas de perdas indiretas demandam um modelo econômico capaz de capturar o luxo de
mercadorias entre os agentes econômicos, o que suscita um enorme
desa io, dada a unicidade de cada
desastre (OKUYAMA, 2007).
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Utilizando informações georreferenciadas detalhadas dos pontos
de alagamento, dos per is de trabalho das irmas, e assumindo que
a produção é um contínuo em dias
úteis, as perdas diretas potenciais
podem ser aproximadas pela medida de salários pagos e perdidos
durante a interrupção da produção
das irmas afetadas pelos alagamentos.
A informação de alagamentos em
São Paulo é fornecida pelo Centro
de Gerenciamento de Emergências
(CGE) da Prefeitura de São Paulo.
A base de dados do CGE informa,
para cada ponto de alagamento,
sua exata localização, dia de ocorrência, horário de início e duração,
bem como uma medida qualitativa
de intensidade do evento. Com o
georreferenciamento da base de
alagamentos de 2008, e integrando esses dados à localização das
irmas por meio de técnicas de
sistemas de informação geográ ica,
é possível identi icar todas as empresas afetadas pelos alagamentos
em um pré-determinado raio de
impacto.
A informação dos pagamentos feitos aos trabalhadores nas irmas
afetadas é essencial para capturar
as perdas diretas provocadas pelos
alagamentos. Esses dados foram
obtidos de uma base de dados georreferenciada sobre a situação dos
trabalhadores das irmas – a Relação Anual de Informações Sociais
6
(RAIS). A base de dados da RAIS
informa, para cada empresa, sua

localização, total de salários pagos
aos trabalhadores, e a classi icação
setorial de sua atividade principal. Esse levantamento estatístico
abrange 97% do mercado formal
de trabalho, que representa 57%
do total da população ocupada no
7
País , fornecendo uma medida da
representatividade dessa amostra.
A combinação dessas duas bases
de dados nos permite identi icar as
empresas potencialmente afetadas
pelos alagamentos. Para calibrar
a área de in luência dos pontos de
alagamento nas simulações, foram
realizadas 25 entrevistas com irmas localizadas na vizinhança de
duas regiões de alagamento da
8
base de dados. As principais conclusões dessa pesquisa de campo
foram: (i) a uma distância de até
100 metros do ponto de alagamento (aproximadamente um quarteirão), as irmas são certamente afetadas – dependendo do horário do
evento, os trabalhadores não conseguem chegar ao trabalho, ou deixam o local de trabalho mais cedo;
(ii) as empresas mais distantes do
ponto de alagamento (por exemplo,
a 200 metros) são afetadas apenas
nas ocorrências mais severas; e
(iii) nas raras ocasiões nas quais
a água invade as instalações, medidas de adaptação preventiva são
prontamente realizadas para o
próximo evento. Assim, o cenário
mais factível é aquele que de ine
um raio de impacto de 100 metros
e não considera danos ao estoque
de capital.

Além disso, para calibrar as simulações, foi adotada uma hipótese
ad hoc adicional de que a extensão
da perda potencial de produto vai
depender do horário do dia em
que ocorreu o alagamento: para
eventos que ocorreram entre seis
horas e meio dia, assume-se que
toda a produção diária é “perdida”,
enquanto apenas a metade dessa
produção será considerada “perdida” se o alagamento ocorreu na
parte da tarde, durante o horário
de trabalho (até as oito horas da
noite). Os alagamentos ocorridos
de madrugada, aos inais de semana e nos feriados foram excluídos
da base de dados. Assim, depois de
identi icadas as empresas diretamente afetadas pelos alagamentos
sob essas hipóteses de trabalho,
é possível estimar as perdas potenciais diretas nos períodos de
interrupção da produção. Essa informação é utilizada para elaborar
um conjunto de coe icientes numéricos necessários para incorporação ao modelo EEGC, de maneira a
permitir a avaliação dos impactos
econômicos totais dos alagamentos
na cidade de São Paulo.
A simulação do modelo fornecerá o
valor de produção que poderia ter
sido atingido caso as empresas não
tivessem se deparado com o problema dos alagamentos. Ou seja, irá
gerar o impacto total sobre a produção da cidade de São Paulo, da
RMSP, do resto do Estado e do Brasil. A razão entre o impacto total
e o impacto direto proporcionará
um multiplicador setorial, que será
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utilizado para a identi icação dos
hotspots - pontos de alagamento
que causam mais prejuízos econômicos à cidade.

3.2 Estimação dos Impactos em Nível Regional e Nacional
Para estimar os impactos totais
dos alagamentos em São Paulo foi
utilizado um modelo EEGC. Trata-se de um modelo baseado em otimizações simultâneas do comportamento dos consumidores e das
irmas, sujeito a restrições de recursos. Quando estendido em uma
estrutura multirregional, o modelo
é capaz de fornecer a distribuição
espacial dos impactos.
A especi icação do modelo EEGC
utiliza como ponto de partida o
9
modelo B-MARIA desenvolvido
por Haddad (1999). O modelo B-MARIA, e suas extensões, têm
sido amplamente utilizados para
avaliar impactos regionais das políticas econômicas no Brasil. Desde
a publicação do texto de referência,
diversos estudos têm sido realizados utilizando como ferramenta
analítica básica variações do modelo original. A estrutura teórica
do modelo B-MARIA já é bem documentada. Os resultados são baseados em uma abordagem bottom-up,
ou seja, os resultados nacionais
são obtidos a partir da agregação
dos resultados regionais. O modelo identi ica diferentes setores de
produção e investimento em cada
região produtora dos diferentes

bens, uma família representativa
em cada região, governos regionais, e um governo federal, além
de uma região externa que comercializa com cada região doméstica,
através de uma rede de portos de
saída e portos de entrada. Dois
fatores primários locais são utilizados no processo produtivo, de
acordo com as dotações regionais:
capital e trabalho.

municipal para o ano de 2008 que
foca a RMSP, ou seja, abrange os 39
municípios que compõem a RMSP,
o resto do Estado de São Paulo e o
resto do Brasil. Além disso, mapeia
as relações interindustriais por
local de produção, os pagamentos
ao fator trabalho por local de residência e a estrutura de consumo
11
por local de consumo.

A estrutura do modelo B-MARIA
RMSP (extensão do modelo para
a RMSP) inclui explicitamente alguns elementos importantes de
um sistema inter-regional, necessários para melhor compreender
os fenômenos macroespaciais,
quais sejam: luxos inter-regionais de bens e serviços, custos de
transporte baseados nos pares
de origem-destino, movimento
inter-regional de fatores primários,
regionalização das transações do
setor público e segmentação de
mercados de trabalho regionais.
Também foi introduzida no modelo a possibilidade de retornos
(externos) não constantes no processo produtivo, de acordo com
Haddad e Hewings (2005). Essa
extensão é fundamental para representar adequadamente um dos
mecanismos de funcionamento de
uma economia espacial. O modelo
aqui utilizado é estruturalmente
calibrado para 2008 e baseado
em um sistema inter-regional de
insumo-produto totalmente especi icado, considerando 41 regiões,
10
56 setores e 110 produtos. Trata-se de uma base de dados em nível

4 Resultados
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4.1 Resultados Macroeconômicos
E se os alagamentos não tivessem
ocorrido na cidade de São Paulo em
2008? Qual teria sido a diferença
em termos de valor adicionado (ou
em termos de PIB) para a cidade e
para as outras regiões do País? Os
resultados das simulações do modelo EEGC para os dois cenários de
raio de impacto foram computados
por meio do procedimento Euler
1-2-4 com extrapolação, com um fechamento de curto prazo – ou seja,
com estoque de capital exógeno. A
análise será concentrada no cenário mais factível de 100 metros de
raio de impacto.
A Tabela 1 apresenta os resultados
para os efeitos macroeconômicos
dos alagamentos em 2008 gerados
pela simulação do modelo EEGC.
Veri ica-se que os alagamentos na
cidade de São Paulo podem ter reduzido o PIB em 0,0211% e podem
ter diminuído o PIB nacional em
0,0056%. Apesar da ocorrência
local dos alagamentos, dentro dos
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limites da cidade, a redução do crescimento do produto ultrapassa seu território. Os alagamentos também
contribuem para reduzir o bem-estar dos residentes
da cidade (por meio do menor consumo real das famílias), diminuir as receitas iscais e reduzir a competitividade doméstica e internacional da cidade, como
pode ser veri icado pelo agravamento da balança comercial inter-regional e internacional. Os efeitos sobre
o País seguem a mesma direção, com menos consumo
das famílias e gastos do governo, e diminuição da
competitividade do País nos mercados internacionais.

se espalham por todo o espaço através das ligações de
produção e renda. Nota-se que as estimativas dos efeitos dos alagamentos variam consideravelmente entre
os municípios da RMSP. Como esperado, os maiores
efeitos negativos dos alagamentos são projetados para
as municipalidades com coe icientes de ligação mais
fortes com a capital (além dos efeitos sobre a própria
cidade de São Paulo).

Figura 1 – Perdas Potenciais de PIB nas Cidades da
RMSP, Cenário de 100m de Raio de Impacto

Tabela 1 – Impactos Macroeconômicos dos
Alagamentos, 2008 (em Variação Percentual em
Relação ao Caso Base)
Raio de Impacto
100 m

200 m

PIB real

-0,0211

-0,0567

Consumo real das famílias

-0,0047

-0,0062

Consumo real do governo - Regional

-0,0081

-0,0359

Consumo real do governo - Federal

-0,0052

-0,0169

Investimento real

0,0000

0,0000

Exportações inter-regionais (volume)

-0,0180

-0,0515

Importações inter-regionais (volume)

0,0002

0,0003

Exportações internacionais (volume)

-0,0472

-0,1222

Importações internacionais (volume)

0,0085

0,0207

PIB real

-0,0056

-0,0150

Consumo real das famílias

-0,0027

-0,0080

Investimento real

0,0000

0,0000

Consumo real do governo - Regional

-0,0051

-0,0188

Consumo real do governo - Federal

-0,0052

-0,0169

Exportações internacionais (volume)

-0,0143

-0,0325

Importações internacionais (volume)

0,0049

0,0097

Cidade de São Paulo

Brasil

A Figura 1 representa os impactos nos municípios da
RMSP sob uma perspectiva espacial. Apesar de ser um
fenômeno local, os efeitos não são apenas locais – eles

Em termos monetários, o impacto total sobre o valor
adicionado da economia brasileira é estimado em R$
172,3 milhões (para o cenário de 100 metros de raio
de impacto), a valores de 2008, sendo R$ 35,5 milhões
de perda direta, com uma taxa de perda associada de
4,9. Considerando apenas o impacto intracidade, a taxa
de perda é equivalente a 2,1 (Tabela 2). Dada a fragmentação espacial existente no Brasil, e a estrutura
de dependência observada nos dados, a hierarquia dos
impactos mostra o resto do Brasil como a segunda região mais afetada, com perdas potenciais de PIB similares em magnitude àquelas projetadas para a cidade
de São Paulo. O resto do Estado de São Paulo, bene iciado pelo recente processo de esvaziamento da RMSP,
apresenta perdas potenciais de PIB maiores do que a
totalidade dos outros municípios da RMSP. Assim, o
impacto sobre o PIB em todos os cenários é espacialmente distribuído como segue: a cidade de São Paulo e
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o resto do País com participações similares nas perdas
totais de aproximadamente 44%, o resto do Estado de
São Paulo com 9% e os restantes 4% provenientes do
resto da RMSP.

Tabela 2 – Impacto Direto e Total Sobre PIB
(em R$ Milhões)
Raio de Impacto
100m

200m

35,5

116,7

Cidade de São Paulo

75,8

203,8

Resto da RMSP

6,5

15,4

Resto do estado de São Paulo

16,1

40,1

Resto do Brasil

74,0

200,4

Brasil

172,3

459,7

Taxa de perda intracidade

2,1

1,7

Taxa de perda total

4,9

3,9

Perda direta
Cidade de São Paulo
Perda total

4.2 Hotspots Econômicos
Os hotspots econômicos são aqui referidos como os
pontos de alagamento que acarretaram maiores per-
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das econômicas potenciais para a cidade de São Paulo,
fornecendo uma medida de intensidade dos prejuízos
no espaço geográ ico.
A estratégia de modelagem integrada permitiu identi icar as empresas afetadas por cada ponto de alagamento em um pré-determinado raio de impacto e, a
partir das informações de perdas diretas, estimar as
perdas totais através da utilização do modelo EEGC.
Com isso, o impacto total sobre a produção foi avaliado não só a partir das perdas diretas, mas também
dos prejuízos indiretos provocados pela interrupção
das longas cadeias produtivas que interligam a cidade
de São Paulo à região metropolitana, ao Estado de São
Paulo e ao restante do País.
Executando um processo de cálculo retroativo é possível obter as estimativas de perda potencial para cada
ponto de alagamento, utilizando um multiplicador de
impacto. A aplicação desse multiplicador às perdas
diretas fornece estimativas dos prejuízos econômicos
totais de cada ponto. Com isso, foi possível obter os
hotspots de 2008, ou seja, os pontos por perda potencial de PIB para a cidade de São Paulo, representados
na Figura 2. O padrão de distribuição espacial dos
pontos de alagamento é no entorno dos rios Tietê e
Pinheiros, e ao longo do corredor Norte-Sul.
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Figura 2 - Hotspots de 2008

Esse padrão de distribuição dos
hotspots corrobora a hipótese de
que a organização interna da RMSP
pode ser aproximada pelo modelo
urbanístico Muth-Mills-Alonso,
uma vez que as áreas que concentram os pontos de alagamento que
causam os maiores prejuízos à
cidade representam os principais
corredores de escoamento para
a indústria de exportação e para
o comércio varejista. Ou seja, os
hotspots estão localizados ao longo
das principais artérias urbanas da
cidade de São Paulo.

5 Considerações Finais
A partir do início da década de
1970, o número de dias em que
as precipitações excederam 80
mm/dia na cidade de São Paulo aumentou. E de acordo com as perspectivas, o número de eventos de
chuvas intensas nessa região deve
continuar crescendo. A combinação
da localização dos pontos de alagamento e das irmas em sistema de
informação geográ ica estabeleceu
os choques na produção que foram
usados no modelo EEGC, projetando assim os impactos econômicos
dos alagamentos ocorridos na ci-

dade em 2008. Estima-se que os
alagamentos contribuíram para
reduzir o crescimento econômico
da cidade e o bem-estar de seus
residentes, bem como prejudicar
a competitividade nos mercados
doméstico e internacional. Não só
a economia da cidade foi afetada,
mas também outras economias regionais do Brasil.
Por meio de procedimentos de
cálculo retroativo foram obtidos
os multiplicadores de impacto,
que possibilitaram identi icar as
perdas potenciais por ponto de
alagamento, ampliando o escopo
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de análise. Com esse novo conjunto
de informações foram identi icados
os hotspots econômicos, ou seja,
os pontos que causaram as maiores perdas à cidade de São Paulo
e ao Brasil. Ademais, essa técnica
proporciona uma ferramenta para
avaliar economicamente os beneícios de projetos locais para redução de alagamentos. Otimizando os
gastos na área de infraestrutura,
os recursos excedentes podem ser
direcionados para outras áreas
de interesse da sociedade, como
saúde, educação, mobilidade urbana e segurança.
A principal mensagem do trabalho
é a necessidade de considerar as
interações internas e externas ao
sistema urbano para avaliar as
consequências de um fenômeno
aparentemente local. Medidas relacionadas ao planejamento e controle do uso da terra deveriam ser
executadas em paralelo com projetos de engenharia que aperfeiçoem
o sistema de drenagem urbano e
previnam a emergência de novas
áreas de risco, apesar do problema
de governança existente no contexto do federalismo brasileiro. Além
da estrutura administrativa tradicional, novas camadas de informação entram em cena, trazendo
outras dimensões que devem ser
integradas na busca por soluções.
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Evidências Empíricas dos Impactos do Saneamento Sobre a
Saúde
BRUNO TONI PALIALOL (*)

1 Introdução
Este artigo avalia os impactos da
provisão de serviços de saneamento básico nos índices de mortalidade e morbidade de crianças menores de um ano; de um a quatro
anos; e de cinco a nove anos, bem
como sobre o número de casos de
diarreia, tuberculose e hepatite
para o conjunto da população brasileira.
De acordo com dados do Sistema
Nacional de Informações sobre
Saneamento − SNIS 2011, o atendimento de água é o indicador de
saneamento mais desenvolvido do
País. Atualmente, o Brasil atende
apenas 82,4% da população com
água, o que signi ica que aproximadamente 35 milhões de pessoas
não têm acesso a uma rede de distribuição. A região Norte é a que
possui o pior atendimento (54,6%),
enquanto a região Sudeste é a que
apresenta o melhor atendimento
(91,5%).
O atendimento de esgoto possui
cobertura consideravelmente pior
que o de água. No total, 48,1% da
população tem acesso a uma rede

coletora de esgoto, o que representa aproximadamente 104 milhões
de pessoas sem atendimento. Novamente, a região Norte e a Região
Sudeste apresentam, respectivamente, o pior e o melhor indicador
de coleta. A região Norte atende
apenas 9,6% da população, e a região Sudeste, por sua vez, atende
73,8%.
Com relação ao t rat amento de
esgotos, apenas 37,5% de todo
o esgoto gerado é tratado pelas
operadoras de saneamento. Isso
representa aproximadamente 5,8
bilhões de metros cúbicos de esgoto despejados diretamente na natureza anualmente, sem qualquer
tratamento. Pode-se destacar que
a região Norte é a que menos trata
o esgoto gerado (apenas 12,7%),
enquanto a região Centro-Oeste é a
que mais trata o esgoto que produz
(44,0%).

2 Impactos do Saneamento Sobre a Saúde
A questão do saneamento possui
papel de destaque na qualidade
de vida da população. Os serviços
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de saneamento básico impactam
a saúde, por meio da redução da
mortalidade infantil, e o meio ambiente, como apontam Mendonça e
Motta (2007) e Soares, Bernardes e
Netto (2002).
Mendonça e Motta (2007) tinham
por objetivo estimar um modelo
que correlaciona indicadores de
saúde com indicadores de saneamento para o período 1981-2001.
O método utilizado consistiu em
uma regressão com dados em painel para os Estados brasileiros, em
que as variáveis explicadas eram
taxas de mortalidade por doenças
associadas às condições inadequadas de saneamento e as variáveis
explicativas eram indicadores de
saneamento, bem como outras
variáveis de controle que não se
relacionavam com saneamento. A
análise em painel foi usada, pois
remove os efeitos constantes ao
longo do tempo e que são inerentes
a cada Estado, permitindo uma
análise mais e iciente.
Como conclusão, os autores encontraram evidências de melhora na
saúde da população. Houve redução da mortalidade infantil, dado
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um aumento ao acesso de serviços
de água e esgoto.

cesso de nutrientes presentes no
esgoto.

Soares, Bernardes e Netto (2002)
procuram desenvolver um modelo
de planejamento em saneamento.
Segundo eles, a implantação de
um projeto desse tipo deve levar
em consideração os efeitos da implementação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário no meio ambiente e na
saúde pública.

Por im, é importante ressaltar que
os impactos negativos sobre o meio
ambiente e saúde só ocorrem quando os procedimentos de implantação e manutenção dos serviços
de água e esgoto não são seguidos
adequadamente.

Para os autores, as diversas etapas
da implementação de um projeto
de saneamento causam tanto impactos positivos como negativos na
saúde da população e no meio ambiente. A produção e tratamento de
água bruta, que é a primeira etapa
de implementação do projeto de
saneamento, pode alterar o regime
hidrológico dos mananciais, causando prejuízos ao meio ambiente,
ao mesmo tempo em que diminui
a transmissão das doenças do tipo
feco-oral. A coleta e transporte de
esgotos sanitários tem efeito redutor na transmissão de doenças baseadas em água e transmitidas por
inseto vetor ou roedores. A última
etapa de implementação do projeto
de saneamento é a disposição inal
dos esgotos. Essa etapa apresenta
riscos à saúde pública caso o esgoto depositado não passe por tratamento adequado para remoção
dos agentes patogênicos. A mesma
etapa ainda afeta o meio ambiente
positivamente, pois diminui o risco
de eutro ização ao remover o ex-

Mais ainda, o acesso a serviços de
água e esgoto estão diretamente ligados a menores taxas de mortalidade infantil e redução do número
de internações, como avaliado por
Alves e Beluzzo (2004) e Teixeira,
Pinto e Mattos (2011).
Alves e Beluzzo (2004) analisaram
os impactos de variáveis socioeconômicas sobre a mortalidade infantil. Com isso, pretendiam estudar a
importância relativa de cada instrumento de política pública sobre
a redução da mortalidade infantil.
Os autores estimaram diversos
modelos, com variáveis explicativas como proporção de casas com
água corrente, nível educacional
da população, número de leitos
disponíveis em hospitais e o nível
de renda, todos em âmbito municipal. Entre os modelos estimados
havia uma estimação com Mínimos
Quadrados Ordinários (MQO) utilizando dados em cross-section; um
modelo de Efeitos Fixos (EF) e um
de Primeiras Diferenças (PD), utilizando dados em painel; e uma estimação pelo Método dos Momentos
Generalizado (GMM, em inglês).

Os autores utilizaram dados dos
censos do IBGE para 1970, 1980,
1991 e 2000 para realizar as estimações. Com isso, chegaram à
conclusão de que não só o saneamento básico, mas também o nível
educacional e o crescimento econômico, medido pela renda per capita,
apresentaram impactos positivos
na redução da mortalidade infantil. Nesse caso, nível educacional
apresentou o maior impacto sobre
o indicador, que evidenciou uma
redução de 7,35% para um ano
a mais de estudos. O impacto de
saneamento e renda, embora signiicantes, são pequenos em comparação com o último.
Teixeira, Pinto e Mattos (2011)
avaliaram, através de dados em
painel, os impactos de indicadores
de saneamento sobre indicadores
de saúde em nível municipal entre
2001 e 2008. Os autores concluíram que o saneamento é realmente
importante na redução da mortalidade infantil. Houve redução desse
indicador para crianças até um ano
e crianças até quatro anos. Além
disso, também há evidências de
redução no número de internações
para crianças entre cinco e nove
anos e para doenças como disenteria, tuberculose e hepatite.
Outro trabalho que investiga o impacto do saneamento sobre doenças é Esrey et al (1991). Os autores
desse estudo analisaram os impactos do saneamento sobre diversas
doenças. Para analisar esses efeitos, foram compilados estudos que
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relacionavam saneamento com uma ou mais doenças
acima listadas e veri icaram-se os resultados. Os autores mantiveram somente os estudos mais rigorosos e
analisaram os seus resultados por meio das medianas
dos efeitos que cada trabalho apresentava sobre sua
respectiva doença.
Encontraram tanto impactos positivos quanto negativos do saneamento sobre as doenças, mas na maioria
os impactos foram positivos. Melhoras em um ou
mais componentes do saneamento e oferta de água
reduziriam substancialmente a taxa de mortalidade
por Ascaridíase (29%), Diarreia (26%), Dracunculose
(78%), Esquistossomose (77%) e Tracoma (27%). A
Ancilostomose apresentou uma redução de apenas
4% em sua incidência, sendo estatisticamente não
signi icante. Também houve redução da severidade
das doenças, geralmente em porcentagem maior à da
redução da mortalidade.
O trabalho de Baru i (2009) explora a questão da importância da saúde como uma dimensão essencial da
vida humana. A autora identi icou diversas variáveis
que, segundo a literatura, in luenciam a mortalidade
infantil. São elas: educação, nível de infraestrutura de
saúde, renda, desigualdade e serviços de infraestrutura, categoria na qual se pode enquadrar o saneamento.
As regressões foram feitas com base nos dados dos
Censos de 1980, 1991 e 2000, utilizando dados cross-section.
Entretanto, devido à possibilidade da presença de determinantes proximais não observáveis, Baru i (2009)
utilizou um iltro espacial para retirar a correlação
dos resíduos e, assim, obter estimadores e icientes. Os
resultados indicam que a infraestrutura de saúde veio
perdendo poder explicativo da redução da mortalidade ao longo do tempo. Em contrapartida, aumentou
a importância de variáveis socioeconômicas como
educação, redução da desigualdade e acesso à rede de
esgoto.

janeiro de 2014

3 Metodologia
No caso deste trabalho, suspeita-se que a educação
seja uma variável omitida e que possa causar viés e
inconsistência dos estimadores. Kassouf (1995), Alves
e Beluzzo (2004) e Baru i (2009) utilizaram a educação como variável explicativa em seus trabalhos e
concluíram a favor de sua signi icância para explicar
variações na mortalidade infantil.
Segundo Wooldridge (2002), o problema de variáveis
omitidas leva a viés e inconsistência dos estimadores.
Há três possíveis soluções para esse problema: (i) utilização de variável proxy que é colocada no lugar da
variável omitida; (ii) suposição que a variável omitida
não se altera ao longo do tempo e utilização do modelo
de efeitos ixos; e (iii) utilização do método das variáveis instrumentais.
O método das variáveis instrumentais reconhece a
presença da variável omitida e utiliza métodos de
estimação alternativos para estimar os parâmetros
consistentemente. Suponha o seguinte modelo:

y   0  1 x1   2 x2  u

(1)

em que y é a variável dependente, e são variáveis independentes e u é o termo de erro. Suponha ainda que
há variáveis omitidas no modelo, de forma que , em
que i = 1,2, podendo causar viés e inconsistência dos
estimadores de MQO.
Para a presente análise, considere que apenas é correlacionado com u. Uma variável z qualquer será considerada um instrumento de quando duas condições
forem atendidas: (relevância dos instrumentos) e
(exogeneidade dos instrumentos).
Em termos da covariância com o instrumento, a equação 1 pode ser escrita como:

Cov  y, z   1Cov  x1 , z    2Cov  x2 , z   Cov  u , z  ,
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Considerando a condição de exogeneidade dos instrumentos e considerando que , pode-se escrever:
Cov  y, z 
 1
Cov  x1 , z 

Dessa forma, dada uma amostra da população, é possível estimar de forma consistente. Sendo assim, este
trabalho decidiu pela utilização do método das variáveis instrumentais aplicado a uma base de dados em
painel, detalhada a seguir.

O DataSUS nasceu da sistematização e informatização
das bases de dados do Sistema Único de Saúde (SUS).
O sistema possui informações de saúde e inanceiras
para os municípios brasileiros. Nessa base de dados é
possível pesquisar informações relativas ao número
de internações (morbidade), número de óbitos (mortalidade) e informações gerais sobre doenças.
No presente artigo, todas as variáveis relacionadas
à mortalidade infantil foram calculadas para cada
1.000 nascidos vivos e todas as variáveis relacionadas
à morbidade para cada 100.000 habitantes. Os resultados são apresentados seguindo este mesmo padrão.

4 Dados
As variáveis independentes e de controle do artigo são
as variáveis relacionadas ao saneamento e o PIB per
capita, retiradas da base de dados do SNIS, do Ministério das Cidades e do IBGE.
O SNIS é uma base de dados de nível nacional, vinculada ao Ministério das Cidades, que contém informações
sobre água, coleta e tratamento de esgoto. Os dados
estão disponíveis por empresa, ou em níveis estaduais, regionais e municipais desde 1995, quando a base
de dados foi criada. O SNIS possui dados para mais
de 5.000 municípios no País e possui 77 índices que
trazem informações sobre água, coleta e tratamento
de esgoto, informações inanceiras, informações de
qualidade da água e informações gerais do município,
como população atendida e quantidade de municípios
atendidos.
A base possui defasagem de dois anos em relação ao
ano corrente, ou seja, os dados disponibilizados em
2013 são referentes ao ano de 2011, recebendo o nome
de SNIS 2011. A coleta de dados do SNIS é feita por
meio de questionários de resposta voluntária enviados
para as empresas de saneamento em todo o País. O
SNIS é uma das bases de dados mais completas sobre
o setor disponíveis no Brasil.
As variáveis dependentes utilizadas no estudo são as
variáveis de saúde, retiradas da base de dados do DataSUS, do Ministério da Saúde.

5 Resultados
Com base nos dados do SNIS, IBGE e DataSUS, de iniram-se oito modelos para explicar os efeitos do saneamento sobre a saúde da população, conforme Tabela 1.

Tabela 1 – Modelos Estimados
Modelo

Variáveis
dependentes

Variáveis independentes

Modelo 1

Mortalidade <1 ano

água, esgoto, tratamento, eficiência,
qualidade, log PIB/capita

Modelo 2

Mortalidade 1 a 4
anos

água, esgoto, tratamento, eficiência,
qualidade, log PIB/capita

Modelo 3

Mortalidade 5 a 9
anos

água, esgoto, tratamento, eficiência,
qualidade, log PIB/capita

Modelo 4

Internações 1 a 4
anos

água, esgoto, tratamento, eficiência,
qualidade, log PIB/capita

Modelo 5

Internações 5 a 9
anos

água, esgoto, tratamento, eficiência,
qualidade, log PIB/capita

Modelo 6

Internações por
Diarreia

água, esgoto, tratamento, eficiência,
qualidade, log PIB/capita

Modelo 7

Internações por
Hepatite

água, esgoto, tratamento, eficiência,
qualidade, log PIB/capita

Modelo 8

Internações por
Tuberculose

água, esgoto, tratamento, eficiência,
qualidade, log PIB/capita

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 2 apresenta os resultados com base na estimação por variáveis instrumentais.
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Tabela 2 – Resultados do Modelo com Variáveis Instrumentais
Impactos das Variáveis Independentes

Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3

Variável
Dependente

Unid. Medida

Água

Coleta

Tratamento

Mort < 1

Mortes/1.000
nascidos vivos

AG001

IN015

-

IN084

-0,000031

-0,013074

-

0,049628

Mort 1-4

Mortes/1.000
nascidos vivos

IN055

ES009

-

-

-0,050835

-0,000011

-

-

Mort 5-9

Mortes/1.000
nascidos vivos

IN055

ES009

-

-

-0,028877

-0,000006

-

-

IN015

-

IN075

-0,000793

-0,430601

-

0,695735

Qualidade

Modelo 4

Int 1-4

Internações/1.000
nascidos vivos

AG001

Modelo 5

Int 5-9

Internações/1.000
nascidos vivos

AG001

-

ES006

IN075

-0,000040

-

-0,000870

1,242389

-

ES006

IN075

-0,001470

-

-0,003364

1,530406

Modelo 6

Diarreia

Internações/100.000
habitantes

AG001

Modelo 7

Hepatite

Internações/100.000
habitantes

IN055

ES009

-

IN076

-0,106987

-0,000032

-

1,751561

Internações/100.000
habitantes

AG001

-

-

-

-0,000055

-

-

-

Modelo 8

Tuberculose

Fonte: Elaboração própria; *p < 0.1; **p < 0.05; ***p < 0.01.

A maioria dos estimadores apresentou signi icância a 1%, todas as constantes dos modelos apresentaram signi icância a 1% e todos os testes
conjuntos, embora não reportados, apresentaram signi icância também
a 1%. Isso mostra que, muito provavelmente, há variáveis omitidas no
modelo, de forma que o método se mostrou e icaz em corrigir os estimadores. Com o intuito de testar a adequação dos instrumentos utilizados,
foi aplicado um teste de Wald, que veri ica a correlação dos instrumentos
com as variáveis instrumentadas. Em todos os oito modelos, a hipótese
nula de instrumento fraco foi rejeitada a 1% de signi icância.
Os resultados do modelo 1 mostram que, para um aumento de 10.000
pessoas com acesso a água, salva-se a vida de 0,31 crianças menores de
um ano. Da mesma forma, um aumento de 10% na coleta de esgoto salva
a vida de 0,13 crianças. Mais ainda, para um aumento de 10% na incidência de amostras de coliformes fora do padrão, morrem 0,50 crianças no
Brasil.
Com relação ao modelo 2, um aumento de 10% no atendimento de água
salva a vida de 0,51 crianças entre um e quatro anos no Brasil, e para cada
10.000 ligações de esgoto a mais, são salvas as vidas de 0,11 crianças.
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O modelo 3 indica que para aumentos de 10% na cobertura de água,
há uma redução de 0,29 mortes de
crianças entre cinco e nove anos.
Além disso, um aumento de 10.000
ligações de esgoto salva a vida de
0,06 crianças da mesma idade.
No geral, os efeitos do saneamento
sobre internações são maiores do
que sobre a mortalidade infantil.
O modelo 4 mostra que para um
aumento de 10.000 pessoas atendidas com água, deixam de ser
internadas 7,93 crianças de um
a quatro anos. Além disso, para
um aumento de 10% na coleta de
esgoto, diminui o número de internações em 4,31 crianças da mesma
idade. Mais ainda, um aumento de
10% na incidência de amostras de
cloro residual fora do padrão leva
6,96 crianças de um a quatro anos
a serem internadas.
O modelo 5 indica que para um
aumento de 10.000 pessoas com
acesso a água e para um aumento
de 10.000 m³ de esgoto tratado,
deixam de ser internadas, respectivamente, 0,40 e 8,70 crianças entre
cinco e nove anos. Adicionalmente,
um aumento de 10% na incidência
das amostras de cloro residual
fora do padrão faz com que 12,42
crianças da mesma idade sejam
internadas.
A redução nos casos de Diarreia é
mais expressiva do que no caso de
internações de crianças. O modelo
6 mede cobertura de água, tratamento de esgoto e incidência de
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cloro residual fora do padrão da
mesma forma que o modelo 5. Os
resultados mostram que um aumento de 10.000 pessoas com cobertura de água diminui em 14,70
os casos de internação por Diarreia. Um aumento de 10.000 m³ de
esgoto tratado deixa de internar
33,64 pessoas. Além disso, um
aumento de 10% na incidência de
amostras de cloro residual fora do
padrão aumenta em 15,30 os casos
de internação por Diarreia.
Com relação ao modelo 7, que mede
o impacto do saneamento sobre os
casos de Hepatite, um aumento de
10% na cobertura de água leva a
uma redução de 1,07 casos. Um aumento de 10.000 ligações de esgoto
reduz em 0,32 os casos da doença.
Mais ainda, um aumento de 10% na
incidência de amostras de turbidez
fora do padrão aumenta em 17,52 o
número de casos de Hepatite.

crianças de cinco a nove anos. Além
disso, observou-se uma diminuição
nos casos de internação de crianças e uma redução no número de
internações por Diarreia, Hepatite
e Tuberculose.
No geral, os efeitos do saneamento têm magnitude maior sobre os
indicadores de morbidade do que
sobre indicadores de mortalidade.
Os indicadores de abastecimento
de água impactaram em todos os
oito modelos, os de coleta de esgoto
em cinco modelos, os de tratamento de esgoto em dois modelos e os
de qualidade da água fornecida em
cinco modelos. Além disso, os indicadores de tratamento de esgoto
impactaram apenas os modelos
de morbidade, e nenhum efeito
foi veri icado sobre a mortalidade
infantil.

6 Conclusões
Explicar a saúde pelo conjunto
das variáveis relacionadas ao saneamento faz sentido do ponto de
vista estatístico. Há evidências de
redução da mortalidade infantil de
crianças menores de um ano, entre
um e quatro anos e também entre
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Como Anda a Credibilidade do Banco Central? Evidências para o
Período 2009-2013
RICARDO ZIEGELMEYER (*)

1 Introdução
A ideia das expectativas racionais
levou a uma evolução, tanto teórica, quanto prática, na análise das
políticas governamentais.
Kydland e Prescott (1977) apontam que a política monetária enfrenta um problema de consistência temporal. Esse conceito surge
de um modelo no qual o governo,
ao formular uma política, deseja
maximizar o bem-estar dos agentes que, por sua vez, formulam expectativas futuras racionalmente.
Assim, a expectativa futura dos
agentes surge como uma restrição
à formação da política monetária. Isto porque os agentes podem
não esperar que os resultados da
política coincidam com a política
anunciada pelo governo, a não ser
que essa já incorpore as restrições
temporais dos agentes, tornando o
problema de otimização do governo um jogo no qual tanto agentes
quanto o governo podem antecipar
a decisão que será tomada no futuro pelo outro.
Surge nesse ponto a ideia de que a
autoridade monetária pode então

enfrentar um problema de credibilidade. Os governos que não
conseguem se comprometer com
a política monetária, ou seja, que
têm uma política discricionária,
enfrentam uma situação de bem-estar menor do que governos que
conseguem se comprometer com a
política monetária anunciada.

O primeiro motivo é que a credibilidade ajuda a manter uma in lação
baixa.

Se um banco central tem incentivo
para aumentar o nível de produto
acima do equilíbrio, uma política
monetária discricionária tem um
viés in lacionário. Em uma situação de in lação zero, o bene ício
marginal de se aumentar o nível
de produto excede o custo in lacionário. Portanto, o anúncio de uma
política monetária com nível zero
de in lação não seria crível, pois
os agentes esperam uma in lação
positiva e os bancos centrais não
podem ter uma política diferente
disso.

Um terceiro ponto é a capacidade
de alterar estratégias e procedimentos operacionais da política
monetária que um banco central
crível é capaz de fazer, sem causar
descon iança no mercado quanto
à efetividade das suas ações. Um
mercado que tem mais con iança
na política da autoridade monetária tende a sofrer menos impacto
devido à alteração de políticas do
banco central, o que causa menos
incertezas e volatilidade nos mercados.

Por que a credibilidade é um aspecto fundamental na condução da
política monetária?
Blinder (2000) faz um resumo dos
principais motivos apontados na
literatura da importância da reputação dos bancos centrais.

O segundo motivo é que, além de
manter a in lação baixa, um banco
central com plena credibilidade
pode baixar a in lação com menores custos sociais.

Para Blinder (2000), além da independência, um histórico de honestidade e de combate à in lação é
fundamental para que a autoridade
monetária alcance credibilidade
em suas políticas.
Esse histórico de credibilidade é
denominado reputação pela literatura. Assim, credibilidade e reputa-
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ção são conceitos diferentes (SICSÚ, 2002). Enquanto
a credibilidade é uma variável foward looking, ou seja,
depende das expectativas sobre a in lação futura, a
reputação é uma variável backward looking na medida
em que se refere ao comportamento passado das autoridades monetárias. Dessa maneira, a credibilidade
é alimentada pela reputação conquistada. Contudo, a
reputação não é a única variável que tem in luência
na credibilidade, uma vez que uma política monetária
considerada não factível pelos agentes teria baixa credibilidade mesmo que fosse implementada por uma
autoridade monetária com reputação sólida.

2 Medidas de Credibilidade
Com o crescente número de países que passaram a
utilizar o regime de metas de in lação no começo da
década de 1990, a importância da credibilidade da
autoridade monetária cresceu, já que esse regime depende da crença dos agentes na capacidade dos bancos
centrais de manterem suas políticas.
Alguns autores sugeriram, então, formas de medir a
credibilidade e a reputação dos bancos centrais.
Svensson (1993) estabelece o conceito de credibilidade absoluta, ou conceito forte de credibilidade. Neste
caso, os agentes acreditam que a in lação futura será
igual à meta com cem por cento de probabilidade. O
conceito fraco de credibilidade, ou credibilidade em
expectativas, por sua vez, está associado a expectativas de in lação futura que caem dentro da banda
in lacionária.
Se subtrairmos a taxa de in lação máxima e mínima,
consistentes com a meta de in lação anunciada, da
taxa nominal de juros, teremos a taxa real de juros
máxima e mínima consistentes com a meta de in lação. Se existe um mercado e iciente para título com
taxas reais, e com cotações con iáveis, o teste consiste
em simplesmente averiguar se a taxa de juro real cai
entre as bandas de taxas de juro reais consistentes
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com a meta. Se a taxa real de juros está fora desse intervalo, pode-se rejeitar que há credibilidade. No caso
de a taxa de juros real estar dentro desse intervalo,
pode-se dizer que há credibilidade em expectativas,
mas nada se pode a irmar quanto à credibilidade absoluta.
Analogamente, o teste pode ser feito também utilizando a taxa de juros real futura. Nesse caso, a in lação
futura esperada, consistente com a meta de in lação,
deve ser subtraída da taxa nominal de juros futura. Ao
se comparar esse valor com a taxa de juros encontrada
no mercado de títulos futuros, é possível averiguar se
a política monetária tem ou não credibilidade.
Para Faust e Svensson (2001), um banco central que
de ine, em t-1, a meta de in lação para o período t em
zero, a medida de credibilidade para t-1 será igual a
menos o valor absoluto da expectativa dos agentes
para a in lação em t, ou seja:

ct    te1
Sendo assim, quanto mais longe de zero estiver o valor
de ct , menor é a credibilidade da política monetária.
Como a hipótese de in lação zero não é crível, uma medida de credibilidade alternativa é dada pela diferença
entre a meta in lacionária e a expectativa dos agentes
de quanto será a in lação efetiva no período seguinte.

ct   t*1   te1
Laxton e N’Diaye (2002) propõem uma medida em
que a rentabilidade de títulos de longo prazo contém
um prêmio para in lação que é útil para identi icar
períodos de alta e baixa credibilidade do banco central. Quando a taxa de juros de títulos de longo prazo
é baixa, a credibilidade do governo de manter uma
in lação baixa e estável é alta. Quando a taxa de juros
é alta, inversamente, a credibilidade ao se tentar
manter uma taxa em níveis baixos e estáveis é baixa.
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Nesse caso, o índice proposto para credibilidade da
política monetária varia entre zero e um. Quando a
credibilidade é igual a 1, as expectativas de in lação
futura seriam ancoradas aos objetivos de in lação da
autoridade monetária. O índice proposto é o seguinte:

de in lação dos agentes para o período, e essa será,
portanto, pouco crível se há desvio das expectativas
em relação ao centro da meta.

ct  100 

2

 RLt  RLhigh 
ct 
2
2
 RLt  RLhigh    RLt  RLlow 

Em que RLt é a taxa de juros implícita dos títulos de
longo prazo no período t, enquanto RLlow e RLhigh são
parâmetros ixos que representam a taxa de juros
mais baixa e mais alta da amostra, respectivamente.
Os autores sugerem que o valor de RLlow seja igual a 5%
enquanto o valor de RLhigh seja o maior valor de taxa de
juros encontrado na série.
Finalmente, Davis (2012) utiliza um modelo de “credibilidade endógena”, no qual se supõe que os agentes
não sabem ao certo qual a meta real de in lação do
governo. Ao invés disso, eles imaginam um cenário
de in lação alta e um cenário de in lação baixa. A credibilidade é a probabilidade de se alcançar o cenário
de in lação inferior. Se a in lação de um período se
aproxima do cenário de alta in lação, a credibilidade
da política monetária cai.

3 Medindo a Credibilidade da Política Monetária
Brasileira
A ideia de Faust e Svensson (2001) de que a credibilidade da política monetária é o valor absoluto da
diferença entre a meta de in lação proposta e a expectativa dos agentes de qual será a in lação efetiva
é base para grande parte dos índices de credibilidade
propostos na literatura, inclusive a brasileira.
Em Sicsú (2002) é construído um índice de credibilidade especialmente para o caso brasileiro. Para a construção do índice, parte-se do princípio de que a meta
de in lação é plenamente crível se é igual à expectativa

 te   t*
*
  t*
 max

100

Em que  t é a expectativa de in lação pelos agentes,
*
 t* a meta de in lação para o período e  max é o valor
da banda superior da meta in lacionária.
e

O índice, portanto, varia dentro do intervalo  , 100.
Quando o valor do índice é igual a 100, a expectativa
é exatamente igual à meta, sendo a política, portanto,
totalmente crível. Quando o valor se aproxima de zero,
os agentes acreditam que a in lação será próxima de
uma das bandas, superior ou inferior, e, no caso de
valores negativos, não há crença de que a in lação caia
dentro dos limites da meta.
Mendonça (2004) baseia-se no índice proposto anteriormente para fazer uma análise do regime de metas
de in lação brasileiro no período de 2000 a 2002. Contudo, o autor argumenta que o limite inferior do índice
é inadequado para a análise dado que envolve outras
variáveis macroeconômicas, não podendo, desta
forma, ser negativo. Para isso propõe uma alteração
no índice, fazendo com que seu valor varie entre 0 e 1.
 1

se
 te   t*


1

*
*
  te   t* se
ct   1  *
 tmin
  te   tmax
*



tmax
t



 0
*
*
se  te   tmax
ou  te   tmin














O índice tem valor igual a 1 se a in lação esperada é
igual à meta adotada pelo banco central, caindo linearmente à medida que essa expectativa se descola
da meta. Se a expectativa dos agentes estiver dentro
do intervalo limite da meta, esse valor varia entre 0
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e 1. Caso essa expectativa ique acima ou abaixo dos
limites máximo e mínimo da banda, o índice assume
valor zero.
O objetivo deste artigo é analisar a credibilidade da
política monetária no período de janeiro de 2009 a
setembro de 2013. Para isso, será utilizado o índice
proposto por Mendonça (2004).
Para a elaboração do índice, foi utilizada a série diária
calculada pela média das expectativas do IPCA para
o período de 12 meses, disponibilizada pela pesquisa
Focus do Banco Central do Brasil.

Figura 1 – Credibilidade da Política
1
Monetária Brasileira

Os dados mostram que houve uma queda brusca na
credibilidade da política monetária brasileira, partindo de um patamar de credibilidade elevada até 2009
para um patamar de credibilidade média e baixa nos
anos seguintes, havendo forte queda da credibilidade
no inal de 2010 e início de 2011, ano em que a in lação
efetiva anual alcançou o teto da meta de 6,5%.
Todos os anos que seguiram 2009 tiveram uma inlação efetiva acima da meta estipulada pelo Banco
Central, 5,91% em 2010, 6,50% em 2011 e 5,84% em
2012. Isso indica que a perda de credibilidade pode ter
relação com in lação efetiva passada, explicitando que
a autoridade monetária brasileira sofre de um problema reputacional. Existe, portanto, uma in luência
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das in lações passadas sobre as expectativas futuras,
sendo a construção da credibilidade afetada pelo não
comprometimento anterior da autoridade monetária
com a meta.
A alta volatilidade das expectativas de in lação em um
cenário de baixa credibilidade, que pode ser percebida
no período principalmente entre 2010 e 2011, também
tem impacto negativo na economia, já que isso é sinal
de alta incerteza, pelos agentes, sobre a trajetória da
in lação, o que pressiona as taxas de juros para patamares mais elevados na busca de contenção da elevação do índice de preços.
Em resumo, a queda da credibilidade é o resultado de
uma quebra nas expectativas de que o Banco Central
pode efetivamente alcançar a meta de in lação. Pressões de outras variáveis econômicas para o aumento
de in lação junto com uma crença de que o Banco Central não está completamente comprometido a mantê-la no centro da meta izeram com que as expectativas
fossem deterioradas ao longo dos últimos três anos.
Acrescenta-se a isso o efeito reputacional sobre as expectativas. Como as taxas de in lação efetivas nos últimos anos foram sempre acima da meta, culminando
em 2011 com uma in lação efetiva que esteve no limite
da faixa de tolerância, a reputação do Banco Central
caiu, o que afetou negativamente a sua credibilidade.

Referências
BLINDER, A. S. Central Bank Credibility: why do we care? How do
we build it? American Economic Review, v. 90, Dec. 2000.
DAVIS, J. S. Central Bank Credibility and the persistence of inϔlation
and inϔlation expectations. Working Paper, Federal Reserve Bank
of Dallas, May 2012.
FAUST, J.; SVENSSON, L. E. O. Transparency and credibility: monetary
policy with unobservable goals. International Economic Review, v.
42, p. 369-397, May 2001.
KYDLAND, F. E.; PRESCOTT, E. C. Rules rather than discretion: the
inconsistency of optimal plans. Journal of Political Economic, v.
85, n. 3, p. 473-492, 1977.

51

temas de economia aplicada
LAXTON, D.; N’DIAYE, P. Monetary policy credibility and the unemployment-inϔlation trade-off: some evidence from 17 industrial countries. IMF Working Paper, International Monetary Fund, Dec. 2002.

1 A série de expectativa do IPCA pode ser encontrada no site: <www.
bcb.gov.br/?FOCUSERIES>.

LEVIN, A. F. M. N. A. J. M. P. The macroeconomic effects of in lation.
Federal Reserve Bank of St. Louis Review, p. 51-80, July 2004.
MENDONÇA, H. F. D. Mensurando a credibilidade do regime de
metas in lacionárias no Brasil. Revista de Economia Política, v.
24, jul.-set. 2004.
SICSÚ, J. Expectativas in lacionárias no regime de metas de in lação:
uma análise preliminar. Economia Aplicada, v. 6, p. 703-711, 2002.
SVENSSON, L. E. O. The simplest test of inϔlation targert credibility.
Working Paper, National Bureau of Economic Research, Dec. 1993.

(*) FEA/USP.

janeiro de 2014

52

ecorresenhas & cia

Ecorresenha
ABRAMOVAY, R.; SPERANZA, J. S.; PETIGAND, C. Lixo zero: gestão de resíduos sólidos para uma
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THIAGO FONSECA MORELLO (*)

São alarmantes os indicadores
brasileiros de geração e de reaproveitamento do lixo resultante do
consumo e de atividades produtivas. Em um País em que o descarte
de resíduos sólidos (RS, doravante)
aumenta mais do que a população
(p.21), foram encontrados, na cidade de São Paulo, no ano de 2013,
1.183 pontos de descarte irregular
de resíduos de construção e demolição (p. 23, direita). Outro dado
que merece destaque é o de que
o País está no topo do ranque de
geração de lixo eletrônico de computadores per capita das nações em
desenvolvimento.
Uma exceção ao péssimo desempenho enquanto gestor de RS repousa

no fato de que o Brasil é o maior
reciclador mundial de latas de alumínio (p. 29, esquerda). Porém, do
ponto de vista dos RS como um
todo, é reciclada apenas 22% da
quantidade total gerada pela economia nacional (p.27, direita).
Os autores não se contentam com
a notícia de que a quantidade e a
qualidade dos aterros de resíduos sólidos têm aumentado (p.21,
direita); pelo contrário, expõem
o caráter paliativo de avanços em
tal direção. A ideia de lançar resíduos em aterros é contestada,
clamando-se pela revisão da concepção de lixo como um amontoado
de matéria (e até mesmo energia)
inutilizável, para a qual não há
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outro destino possível a não ser a
decomposição.
Esta linha de raciocínio desemboca
na a irmação de que há uma riqueza inexplorada no lixo (p. 21, direita), latente, é claro, em fragmentos
de plástico, metais, madeira, papel,
vidro, etc., mas, especialmente,
na possibilidade de emprego de
um contingente populacional que
permanece à margem do mercado
de trabalho. É o caso, por exemplo,
dos catadores de papel e de latas de
alumínio (quadro IV, p.39), o ício
que se torna extremamente valioso
sob esta nova perspectiva.
A proposta dos autores para avançar em tal sentido é equivalente
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à sugestão de que seja organizado um setor econômico, voltado
ao tratamento e reintrodução, na
economia, da matéria e energia
contida nos resíduos - de fato, o
que propõem é que as tarefas de
redesenho de produtos (ou logística reversa, vide, p.ex., p.41), coleta
de RS, tratamento e reciclagem,
sejam assumidas pelas empresas e
pelas famílias. O principal entrave,
porém, está em que, tal setor se
sustentaria apenas sob a hipótese
de que famílias e empresas desejassem contratar, pagando por isso,
os serviços por ele prestados.
Uma possível via para a superação
do impasse nasce da percepção de
que famílias e empresas pagam,
efetivamente, pelo custo de gestão
de RS, ainda que de maneira velada, por meio de impostos. E a esta
despesa devem ser adicionados
os danos impostos pela deposição
dos RS, entre eles a efeitos de deterioração de paisagens (urbanas
e rurais), contaminação do solo,
emissão de gases de efeito-estufa
e a atração de animais transmissores de doenças. Em suma, a mesma
sociedade que se bene icia com o
lucro e a satisfação psíquica provenientes da produção e do consumo, arca, no im das contas, com o
fardo dos subprodutos, entre eles,
os RS.
Consistentemente, se o acúmulo de
resíduos é nocivo do ponto de vista
da economia, da saúde pública e do
meio ambiente, causando um dano
superior ao custo de algumas das

alternativas de mitigação disponíveis, investir em tais alternativas
representa um aumento do bem-estar social. Como, porém, transformar a mera possibilidade deste
retorno em comportamentos individuais orientados para a redução
dos RS?
O Princípio do Poluidor-Pagador
foi proposto originalmente pelo
economista Arthur Cecil Pigou
(1877-1959). Ele estabelece que
uma empresa deve ser responsabilizada pelos danos que sua atividade impõe, como subproduto, à
sociedade, e que a melhor maneira
de fazer isso é cobrando um imposto por unidade de produto equivalente ao dano social causado pela
geração de tal unidade. Porém, a
aplicação indistinta deste princípio
à geração de RS sob o entendimento de que estes resultam da oferta
de bens de consumo pelo setor produtivo pode não ser e icaz. Dois são
os motivos:
1. Não apenas as irmas são responsáveis pelo volume total de RS,
mas também os consumidores.
Isto porque são os consumidores que decidem qual é a proporção dos produtos, por eles
adquiridos, que vão efetivamente
aproveitar, seja para o uso para
os quais foram desenhados, ou
para outras inalidades. Quanto
à primeira decisão (aproveitamento para o uso mais evidente),
o desperdício de alimentos é um

exemplo. Já a segunda decisão diz
respeito ao reaproveitamento de
materiais, como, por exemplo, de
embalagens;
2. O RS representa uma externalidade excluível, de maneira que
o dano por ele causado pode ser
restrito a um pequeno grupo
de vítimas, por exemplo, a comunidade próxima aos aterros
(assumindo que os danos sejam
localizados, disseminando-se de
maneira desprezível no espaço).
Este grupo de vítimas poderia
compor um “conluio”, manipulando o valor do imposto de Pigou
(o qual é equivalente ao dano
por eles sofrido), tornando-o
grande o bastante para reduzir
a atividade das irmas responsabilizadas pelo governo pela
geração de RS abaixo do nível
desejável, considerando-se total
a população que demanda os
produtos de tais irmas (e não
apenas, portanto, a comunidade
próximas aos aterros).
O princípio de Responsabilidade
Estendida do Produtor (p.31) dá
fundamentação a medidas alternativas ao imposto de Pigou – mas
que com ele compartilham o preceito de responsabilizar os agentes
que se bene iciam da atividade
danosa -, uma vez que propõe que
as empresas são responsáveis pelo
ciclo de vida de seus produtos, o
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que inclui a coleta dos resíduos remanescentes após
o consumo, o armazenamento e a reciclagem. Este
princípio é complementado pelo princípio de responsabilização dos consumidores proporcionalmente à
quantidade de RS gerados. Esta dupla responsabilização tende a dar base a políticas que promovam a
geração da quantidade socialmente ótima de RS. Duas
são as razões:
1. A imputação (ao menos parcial) dos custos de manejo
de RS às irmas cria incentivo para
a) o redesenho de produtos de maneira a minimizar o
potencial gerador de RS neles latente;
b) a reciclagem, i.e., ou “fechamento” do ciclo de vida,
o que é socialmente bené ico, uma vez que cria-se
oportunidade para gerar emprego e renda a partir
da recuperação dos materiais em que consistem os
RS;

No Brasil, o manejo de RS é majoritariamente de
responsabilidade do governo e o custeio é feito pelo
contribuinte, perdendo-se as oportunidades de criar
incentivos para que empresas e consumidores façam
sua parte (capítulo 3), o que vai na contramão da tendência internacional (capítulo 2). Esforços têm sido
feitos para adotar o Princípio da Responsabilidade Estendida, como é o caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, lei 12.305) e também para taxar os
domicílios geradores de RS, mas, o êxito ainda é limitado. Uma das razões para isso, sendo a tensão fundamental entre o marco regulatório vigente, segundo o
qual os RS são de responsabilidade das prefeituras, e a
necessidade de expor o fato de que os reais responsáveis, como discutido anteriormente, são os produtores
e consumidores, constitui-se na visão que orienta as
PNRS (p. 41). O capítulo 3 apresenta com detalhe este
e outros entraves impostos pelo marco regulatório.

2. A taxação dos consumidores cria incentivo para
a) reduzir o consumo excessivo;
b) aumentar a e iciência com que os produtos são efetivamente utilizados (reduzir a perda de matérias-primas na produção domiciliar de alimentos, p.ex);
c) reaproveitar materiais, p.ex., embalagens, eletro-eletrônicos que podem ser consertados;
d) separar o lixo;
e) evitar o descarte prematuro de produtos, como é o
caso, p.ex., de celulares e computadores.
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