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Finanças Públicas: Superávit Primário Caindo, Arrecadação, Juros e Déficit Nominal Subindo
Vera Martins da Silva (*)

O Governo Central apresentou resultado primário positivo em 2013
de 1,6% do PIB, mas para a obtenção desse resultado teve ajuda de
receitas extraordinárias, como a
entrada de recursos tributários decorrentes de pendências judiciais,
de venda de concessões e adiamento de pagamentos devidos. O
resultado positivo de R$ 77 bilhões
é significativamente inferior ao de
2012, que atingiu R$ 88 bilhões,
também alcançado através de contabilidade criativa. Então, o sentido
do superávit primário, mesmo se
obtido, vai de fato se tornando um
conceito desprovido de conteúdo
econômico significativo. O resultado alcançado ao final do ano, de
1,6% do PIB, é o menor desde 2009,

quando atingiu 1,2%, mas deve-se
levar em conta que esse foi o ano
em que a crise financeira foi mais
intensa. A Tabela 1 traz a evolução
dos principais resultados do Tesouro Nacional, conforme divulgação
em janeiro de 2014.

A queda do resultado do Governo
Central, entre 2012 e 2013, decorreu principalmente da expansão
do déficit da Previdência, em R$ 9
bilhões, e da piora das contas do
Tesouro, que apresentaram queda
nominal de R$ 1,6 bilhões. Note-se
que apesar de ter havido redução
no resultado do Tesouro Nacional,
ele ainda é superavitário e atingiu
o montante de R$ 128 bilhões em
2013. No caso da Previdência, o

foco principal do resultado negativo, o Regime Geral da Previdência
Social na área urbana, apesar de
ter recuado em R$ 205 milhões
ainda continua apresentando resultado positivo; o déficit é proveniente da área rural, onde atingiu
o espantoso montante de R$ 74 bilhões. A partir desses dados, pode-se concluir que o financiamento da
previdência do setor rural deveria
ser objeto da maior preocupação e,
eventualmente sua reformulação.
Isso sem falar da óbvia exigência
de um gerenciamento mais efetivo
das contas previdenciárias, missão
para mais uma reforma da previdência, que, contudo, já sabemos
ser de difícil execução, dado o desgaste político a ela associado.
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Tabela 1 – Resultado Primário do Governo Central - Brasil – Anual – 1997 a 2013
Discriminação
RESULTADO PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (3 - 4 + 5)

2007

2008

2009

2010

2011

% PIB

% PIB

% PIB

% PIB

% PIB

2,2%

2,4%

1,2%

2,1%

2012
R$ Milhões

2,3%

88.262,5

2013
% PIB

R$ Milhões

2,0%

77.072,0

% PIB
1,6%

Tesouro Nacional

3,9%

3,6%

2,6%

3,2%

3,1%

129.839,8

3,0%

128.246,3

2,7%

Previdência Social (RGPS)

-1,7%

-1,2%

-1,3%

-1,1%

-0,9%

-40.824,8

-0,9%

-49.856,1

-1,0%

Previdência Social (RGPS) - Urbano

-0,5%

0,0%

0,0%

0,2%

0,5%

24.547,4

0,6%

24.342,3

0,5%

Previdência Social (RGPS) - Rural

-1,2%

-1,2%

-1,4%

-1,4%

-1,4%

-65.372,2

-1,5%

-74.198,5

-1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-752,4

0,0%

-1.318,1

0,0%

7. AJUSTE METODOLÓGICO

Banco Central

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1.313,8

0,0%

858,4

0,0%

8. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

-3.490,3

-0,1%

-2.639,7

-0,1%

10. JUROS NOMINAIS

-4,5%

-3,2%

-4,6%

-3,3%

-4,4%

-147.267,6

-3,4%

-185.845,7

-3,9%

11. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (9 + 10)

-2,2%

-0,8%

-3,3%

-1,2%

-2,1%

-61.181,7

-1,4%

-110.554,9

-2,3%

Fonte: site do Tesouro Nacional, acesso em 07/02/2014.

O resultado positivo do Tesouro
pode ser explicado pela expansão
de suas receitas, que apresentaram
crescimento de R$ 118,9 bilhões
relativamente a 2012, enquanto as
despesas do Governo Central cresceram R$ 109,1 bilhões, ou seja, o
modelo de ajuste fiscal por aumento de receita continua, mesmo com
uma economia que cresce pouco
e lentamente. Dentro do conjunto
da arrecadação federal, continua
importante o crescimento das receitas de contribuições, que não
são automaticamente repartidas
com Estados e Municípios. As contribuições tiveram aumento de R$
41 bilhões entre 2012 e 2013 e os
impostos apresentaram crescimento de R$ 27 bilhões.
É fundamental destacar que apesar
de toda uma série de renúncia de
receitas, há efetivamente aumento da arrecadação, o que sugere
que está ocorrendo de fato forte

redistribuição da carga tributária,
em que há setores beneficiados e
outros asfixiados pela extração de
recursos fiscais. Como já foi observado, a ênfase no aumento de arrecadação ocorreu especialmente
nas contribuições, que representaram 35% do aumento da arrecadação. Há, portanto, uma reforma
tributária silenciosa sendo feita a
nível federal, que não é transparente e impacta de modo diferente
cada agente econômico. Enquanto
isso, as discussões sobre a reforma
do ICMS e da modificação do indexador das dívidas dos níveis subnacionais de governo continuam
patinando no Congresso, momento
mais sensível em decorrência do
período eleitoral de 2014.
A despesa com juros cresceu fortemente entre 2012 e 2013 (aumento
de R$ 38,6 bilhões), de modo que
sua participação no PIB, que havia
sido reduzida de 2011 para 2012,
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voltou a crescer para 3,9% do PIB
em 2013. O déficit nominal cresceu
extraordinariamente, atingindo
R$ 110 bilhões em 2013. Este foi o
indicador com maior crescimento
(R$ 49 bilhões) em termos nominais, refletindo não só o aumento
dos juros determinados pela política monetária que passou a tentar
conter a inf lação de forma mais
intensa, mas também pela emissão
de títulos para financiar operações
do Governo Central em seu relacionamento com o sistema estatal de
crédito. O resultado é que o déficit
nominal, estimado em 2,3% do PIB,
foi o pior desempenho nos últimos
anos, excetuando-se o ano de 2009,
o auge da crise, em que esse indicador atingiu 3,3% (ver Tabela 1).
Apesar das oscilações do câmbio,
que levaram o Banco Central a intervir no mercado, do aumento de
gastos com juros, o endividamento
do Governo Central foi reduzido,
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tanto em termos brutos como em
termos líquidos. A dívida líquida
do setor público passou de 35,3%
do PIB em 2012 para 33,8% em
2013, e a dívida bruta de 58,8%
para 57,2%.

Sobre o futuro próximo da área
fiscal do governo federal, houve
uma mudança na sua prática orçamentária, tendo sido aprovado o
dito “orçamento impositivo”, que,
na verdade, continuará a ser “autorizativo” e gerenciado conforme
a entrada de recursos no caixa
do governo. O que foi chamado de
“impositivo” é apenas a parcela
de emendas dos parlamentares
(correspondente a 1,2% da receita
corrente líquida do ano prevista no
orçamento) que não será sujeita a
barganha política no momento de
votações no congresso e que deverá ser executada.
Metade desses recursos, do assim
chamado “orçamento Impositivo”,
deverá ir para a Saúde. Considerando-se o amplo poder de alocação dos recursos públicos pelo
executivo, não está garantido que
esse setor obtenha necessariamente mais recursos, pois pode
haver remanejamento das verbas
a ele destinadas e até ocorrer redução nos gastos do setor. Quem
de fato ganhou poder foram os
parlamentares, que poderão atender a demandas de suas bases eleitorais, mas não necessariamente a

saúde pública como um todo saiu
ganhando.

Em relação aos parâmetros macroeconômicos aprovados na Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO,
para 2014, a previsão (otimista)
é de crescimento de 4,5% do PIB,
superávit primário do conjunto
do setor público não financeiro
de 3,1% e trajetória declinante da
relação dívida líquida/PIB, que
deveria atingir 30,9% em 2014.
Mas, efetivamente, se há alguma
meta fiscal a ser perseguida é a
sua própria, do próprio governo
federal, pois a autonomia de Estados e Municípios não permite que
o Governo Central determine, ano
após ano, qual deve ser o resultado
fiscal dos níveis subnacionais de
governo. O máximo que pode fazer
é estimar o resultado deles a partir
dos acordos de dívida assinados ao
final da década de noventa, pois a
maioria previa processos de ajuste
das contas públicas. Entretanto, à
medida que muitos Estados foram
amenizando o processo de ajuste
fiscal, pois já haviam se ajustado,
e aumentando sua possibilidade
de financiamento de investimentos, fica cada vez mais distante e
improvável a realização das metas,
por parte de Estados e Municípios,
estimadas pelo Governo Central.
No caso deste, a meta de superávit
primário do governo é de R$ 116,1
bilhões, o equivalente a 2,15% do
PIB estimado para 2014. Como nos

anos anteriores, poderão ser deduzidos até R$ 67 bilhões para despesas vinculadas ao Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) e
desonerações tributárias. Portanto, o que o governo federal estima
entregar é um superávit primário
entre R$ 49,1 bilhões e R$ 116,1
bilhões, o que deixa de ser uma
meta clara da orientação da política fiscal, embaralhada ainda mais
pela execução do dito “orçamento
autorizativo”. Ou será que além
da reforma tributária silenciosa,
também temos a meta fiscal com
bandas?? E contabilidade criativa,
claro...1
1 O decreto de contingenciamento do governo, divulgado em 20/02/14 definiu mais
claramente os parâmetros de política fiscal:
meta de superávit primário de R$ 99 bilhões
do setor público consolidado previsto para
2014, e o Governo Central será responsável
por R$ 80,8 bilhões ou o equivalente a 1,55%
do PIB. Já os Estados e municípios deverão
contribuir com 18,2 bilhões, ou 0,35% do
PIB. Então, o conjunto do setor público deverá atingir uma meta do primário estimada
em 1,9% do PIB, valor acima da expectativa
de mercado (segundo a pesquisa Focus),
mas que será provavelmente atingida por
receitas extraordinárias.
Os parâmetros econômicos utilizados foram
reestimados pelo governo, aproximandose mais da realidade entre 2013 e 2014:
redução do crescimento do PIB de 4% na
previsão orçamentária para 2,5% para este
ano; IPCA: queda de 5,8% para 5,3% e reestimativa de câmbio, de R$ 2,30 para R$ 2,44.

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Setor Externo: Ajuste Contínuo
Vera Martins da Silva (*)

Aproveitando o início do ano, é possível analisar as informações sobre
o Balanço de Pagamentos, ou seja,
o resultado das transações entre
residentes e não residentes do País
entre 2012 e 2013, apresentadas
na Tabela 1. A Balança Comercial
apresentou uma expressiva redução de seu resultado, - 86,8%, apesar de ainda ser positiva. A queda
de US$ 19 bilhões em 2012 para
US$ 2,5 bilhões em 2013 deveu-se
ao aumento das importações em
7,4%, enquanto as exportações
ficaram praticamente estáveis.
O Gráfico 1 apresenta a evolução
mensal das exportações, segundo
o tipo de produto − básico, semimanufaturado e manufaturado −,
destacando-se a queda dos acumulados das exportações dos básicos,
o que ocorreu pela redução dos
preços das commodities, fruto da
crise internacional que deprimiu
as cotações, e não pela queda das
quantidades exportadas. Há analistas que têm uma visão excepcionalmente pessimista em relação
às commodities, sugerindo que os
tempos da bonança já acabaram.
Essa afirmação é duvidosa pois,
de fato, a China teve uma redução
em seu crescimento em 2013, mas
que poderá ser revertida no futuro,
talvez não tão distante. O Gráfico 2
mostra as importações segundo os
principais tipos de produto e, neste
caso, observa-se estabilidade no
consumo de bens de consumo e de

combustíveis e maior oscilação de
bens de capital e matérias-primas,
sendo estas duas últimas categorias as mais importantes no caso
das importações e mais diretamente ligadas ao processo produtivo.

Os resultados da Balança Comercial sugerem a reduzida efetividade
das medidas protecionistas que
foram sendo adotadas desde 2012
e também a permanência da apreciação cambial, mesmo com as depreciações verificadas ao longo de
2013. No entanto, esses resultados
também indicam maior pressão
no mercado cambial, o que deverá
levar à continuidade da depreciação do real, para além das oriundas
das mudanças da política monetária americana, que também atuam
nessa direção.

As contas de serviços e rendas,
como usualmente ocorre no caso
brasileiro, são fortemente negativas
e esse resultado negativo foi acentuado entre 2012 e 2013. Houve
crescimento de 15,8% no déficit de
serviços, que atingiu US$ 47 bilhões
em 2013 e crescimento de 12,2% no
déficit de rendas, este atingindo US$
40 bilhões. No caso dos serviços,
houve uma expansão acentuada
do déficit relativo a viagens internacionais, que aumentaram em U$
3 bilhões e atingiram US$ 18,6 bilhões em 2013. Apenas esta conta
de viagens internacionais represen-

fevereiro de 2014

ta 39% do déficit total de serviços
em 2013. No caso do déficit em
rendas, o grande peso são as rendas
de investimento, com aumento de
US$ 4,3 bilhões, ou seja, há saída de
recursos cujo impacto no câmbio o
Banco Central tentou controlar ao
longo de 2013, temendo um impacto
importante sobre a inflação.
Como resultado global em Transações Correntes (TC), a economia
brasileira apresentou déficit de
US$ 81 bilhões, o que representa
um acréscimo de 50% em relação ao déficit do ano anterior. Em
relação ao PIB, o déficit em TC
aumentou de 2,41% em 2012 para
3,66% em 2013, o que dá um sinal
de alerta em relação ao setor externo brasileiro, que, longe de revelar
uma crise estrondosa, mostra um
desconforto econômico e que um
ajuste na área externa tem ocorrido e deve continuar em 2014.
Para financiar o déficit em Transações Correntes, duas fontes de
recursos foram utilizadas: 1) as
reservas, que caíram em US$ 5,9 bilhões; e 2) o resultado positivo nas
contas Capital e Financeira. Apesar
do resultado negativo do BP, a posição das reservas brasileiras é ainda
muito confortável e atingiu US$ 359
bilhões no final de 2013. Por outro
lado, apesar de as contas Capital e
Financeira não serem capazes de
financiar totalmente o déficit em
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Transações Correntes, ainda assim apresentaram aumento de 5,4%, atingindo US$ 74 bilhões em 2013. O
Investimento Direto Líquido apresentou ligeira queda,
de 0,8%, mas mesmo assim é expressivo e em 2013 alcançou US$ 67,5 bilhões. Destacam-se os montantes de
empréstimos intercompanhias e a redução na participação no capital, assim como o aumento de investimentos em carteira, ações e títulos de renda fixa.
A denominação Investimento Estrangeiro Direto tem,
na verdade, uma essência basicamente financeira, pela
qual as empresas viabilizam suas operações e lucratividade de modo mais eficiente e, simultaneamente,

permite o fechamento, mesmo que parcial do setor externo brasileiro. Não é necessariamente o investimento produtivo na economia brasileira, mas sem dúvida
permite vislumbrar que o País continua sendo atrativo
para o capital internacional, apesar da elevada carga
tributária e burocracia, deficiências na infraestrutura
e de alguns aspectos institucionais ainda precários.
Então, o Brasil ainda segue em seu modelo de câmbio
flexível, mas sob forte atuação do Banco Central, que
tenta controlar a inflação por um lado, mas percebe
que a apreciação tem efeitos negativos sobre alguns
setores, especialmente na indústria e nos déficits das
contas de serviços e rendas.

Tabela 1 – Balanço de Pagamentos – 2012 e 2013 (US$ Milhões)

Discriminação
Balança comercial (FOB)
Exportações
Importações
Serviços
Rendas
Transferências unilaterais correntes (líquido)
Transações correntes
Conta capital e financeira
Conta capital
Conta financeira
Investimento direto (líquido)
No exterior
Participação no capital
Empréstimos intercompanhias
No país
Participação no capital
Empréstimos intercompanhias
Investimentos em carteira
Ativos
Ações
Títulos de renda fixa
Passivos
Ações
Títulos de renda fixa
Derivativos
Ativos
Passivos
1/
Outros investimentos
Ativos
Passivos
Erros e omissões
Variação de reservas ( - = aumento)
Memo:
Resultado global do balanço
Transações correntes/PIB (%)
IED/PIB (%)

2012*
19 395
242 578
223 183
- 41 042
- 35 448
2 846
- 54 249
70 010
- 1 877
71 886
68 093
2 821
- 7 555
10 377
65 272
52 838
12 434
8 770
- 7 764
- 2 275
- 5 489
16 534
5 600
10 934
25
150
- 125
- 5 001
- 24 550
19 549
3 138
- 18 900
18 900
- 2,41
2,90

2013*
Variação %
2 558
-86,8
242 179
-0,2
239 621
7,4
- 47 523
15,8
- 39 772
12,2
3 364
18,2
- 81 374
50,0
73 778
5,4
1 194
-163,6
72 583
1,0
67 541
-0,8
3 496
23,9
- 14 760
95,4
18 256
75,9
64 045
-1,9
41 644
-21,2
22 401
80,2
25 830
194,5
- 8 913
14,8
- 1 462
-35,7
- 7 451
35,7
34 742
110,1
11 635
107,8
23 107
111,3
110
348,0
382
155,1
- 271
117,1
- 20 898
317,8
- 40 550
65,2
19 652
0,5
1 670
-46,8
5 926
-131,4
- 5 926
- 3,66
2,88

Fonte: site do Banco Central do Brasil,
acesso em 04/02/2014.

Notas: 1/ Registra créditos comerciais,
empréstimos, moeda e depósitos,
e outros ativos e passivos.
* Dados preliminares.
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Gráfico 1 – Principais Tipos de Produtos Exportados – Dados Mensais 2012/2013 - US$ mi Acumulado em 12 Meses

Gráfico 2 – Principais Componentes da Importação – Valores Mensais 2012/2013 – US$ Mi

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP.
(E-mail:veramartins2702@gmail.com).
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Análise Espacial do Conhecimento no Brasil: Parte III – Avaliação
do Papel da Distância Geográfica nas Redes de Colaboração
Científica
Otávio J. G. Sidone (*)

1 Introdução
A inovação tecnológica, mecanismo
responsável pela transformação
do conhecimento em aplicações
economicamente eficientes, é vista
como um processo fundamental
ao crescimento e desenvolvimento
econômico, o que torna a geração e
difusão de conhecimento elementos indispensáveis na economia
moderna.
A evolução recente da pesquisa
científica mundial é marcada pela
transformação da geografia, rumo
a uma extensa rede global, e pela
intensificação das colaborações
entre os pesquisadores. O Brasil
insere-se de maneira determinante

nesse contexto, com crescimento
acelerado de sua produção científica acompanhada pela expansão
das colaborações científicas domésticas (CRUZ; CHAIMOVICH,
2010; LETA, 2011; GROSSETTI et
al., 2012; RS, 2011).
Esta série de artigos inaugura a
perspectiva da cientometria espacial na análise da evolução recente
da produção científica brasileira.
O objetivo consiste na compreensão da importância da geografia
na produção de conhecimento no
País, por meio da identificação de
padrões espaciais da produção e
das redes de colaboração científica,
bem como da avaliação do papel da
proximidade geográfica na deter-

minação das interações entre os
pesquisadores brasileiros.

Por meio de uma base única composta por mais de um milhão de
pesquisadores registrados na Plataforma Lattes (CNPq), coletamos
e consolidamos informações sobre
a produção científica regional e
as colaborações científicas inter-regionais em termos de redes de
coautorias entre os municípios
brasileiros ao longo do período
compreendido entre 1990 e 2010
para as diferentes áreas do conhecimento científico. No nosso
entendimento, este consiste no
primeiro estudo da ciência brasileira realizado sob a perspectiva
espacial e a partir do tratamento
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de uma quantidade extremamente
grande de dados.

A necessidade da melhor compreensão do papel desempenhado pela
geografia nas redes de colaboração
científica possui diversas razões
práticas. Primeiramente, pode fundamentar decisões internas à comunidade acadêmica no tocante à
escolha de parceiros colaboradores
para a otimização do impacto e visibilidade da pesquisa. Em segundo
lugar, pode auxiliar a condução de
políticas públicas quanto à alocação de recursos para a realização
de projetos colaborativos entre
regiões, de maneira a aumentar a
qualidade da produção científica a
partir de determinada quantidade
dispendida no financiamento desses projetos (PAN et al., 2012).

A ampliação das redes espaciais de
colaboração científica e a intensificação de suas relações (discutidos
no segundo artigo da série) abrem
espaço para a discussão sobre o
papel da distância geográfica na
articulação entre os pesquisadores
ao longo do território nacional.
Nesse sentido, este terceiro artigo
visa avaliar, por meio da estimação de modelos gravitacionais, a
dimensão do papel desempenhado
pela distância geográfica como
fator impeditivo às interações colaborativas entre pesquisadores
brasileiros nas redes de colaboração científica de cada área do conhecimento, bem como analisar a
possível redução de seu efeito com
o passar do tempo.

2 Proximidade e Colaboração
Científica
Embora pareça um conceito simples, a compreensão e avaliação do
papel da proximidade geográfica
é fenômeno complexo, uma vez
que essa se confunde com outras
dimensões de proximidade, tais
como a institucional, a cognitiva, a
organizacional e a social (BOSCHMA, 2005).
A proximidade geográfica (ou física) é medida pela distância espacial entre as unidades de análise.
Assim, no caso da colaboração científica, espera-se que a proximidade
geográfica seja um condicionante
das relações entre os pesquisadores, já que a redução da distância
facilita o contato entre eles e deve,
portanto, estimular a colaboração
(FRENKEN et al., 2009).

Já a proximidade institucional lida
com o fato de que os atores de uma
rede podem partilhar do mesmo
arcabouço institucional, seja esse
de ordem formal (leis e regras)
ou informal (valores, normas e
hábitos culturais). Assim, pode
ser entendida como o grau de similaridade entre as estruturas de
incentivos que moldam a conduta
e os principais objetivos dos pesquisadores, já que tais estruturas
podem direcionar seus comportamentos de maneira sistemática.
Como exemplo, é provável que haja
maior colaboração entre pesquisadores de universidades.
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A proximidade cognitiva pode ser
entendida como o grau de similaridade pelo qual dois pesquisadores
compartilham da mesma base de
conhecimento. Sua importância
consiste na ideia de que a efetividade da transferência de conhecimento numa colaboração requer
certo nível de capacidade absortiva
para a identificação, processamento, compreensão, interpretação e
exploração do novo conhecimento,
o que é fundamental para a efetivação da colaboração.
Já a dimensão organizacional da
proximidade pode ser definida
pelo grau de similaridade pelo qual
dois pesquisadores estão sujeitos
à mesma estrutura de controle
hierárquico. Isso é de fundamental
importância para a coordenação
das atividades de pesquisa, visto
que a colaboração torna-se mais difícil em situações em que ambos os
pesquisadores estejam submetidos
a diferentes sistemas de regras e
padrões existentes em suas organizações.

Por fim, a proximidade social pode
ser definida pela intensidade em
que dois pesquisadores possuem
relações de amizade entre si. Sua
importância advém do fato de que
a intensificação das relações de
amizade pode facilitar a interação
através da criação de uma relação
de confiança entre os pesquisadores, o que é fundamental na continuidade de projetos de pesquisa
complexos.
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Embora os conceitos sejam relativamente simples
individualmente, é crucial o entendimento das dimensões de proximidade como passíveis de serem substitutas entre si, o que possibilita que a proximidade
excessiva seja capaz de exercer impactos negativos
sobre a interação entre os agentes, ou seja, o conceito
de proximidade inclui a ideia de que a maior proximidade em uma dimensão pode implicar distanciamento
em outra. Como exemplo, a proximidade geográfica é
necessária em muitas formas de interações científicas,
mas é esperado que seja menos importante caso dois
pesquisadores estejam próximos sob a dimensão cognitiva. Dessa caracterização decorre o chamado paradoxo da proximidade, o qual retrata a existência de um
nível ótimo de proximidade entre os agentes, uma vez
que o aumento da proximidade entre dois agentes em
determinada dimensão pode provocar maior distanciamento em outra dimensão.

3 Modelos Gravitacionais de Interações Espaciais
Como vimos, a existência de diferentes dimensões de
proximidade exige o uso de um ferramental multivariado para a avaliação de um tipo particular, como
a proximidade geográfica, uma vez que é necessário
controlar o efeito das outras dimensões. Em nosso
caso, optamos pela modelagem da estrutura espacial
dos fluxos de colaboração científica por meio da abordagem dos modelos gravitacionais de interações espaciais, procedimento comumente utilizado nos estudos
de cientometria espacial.1 Basicamente, o modelo de
interação espacial gravitacional é caracterizado pela
distinção formal entre três tipos de funções capazes
de explicar a variação das interações inter-regionais
em um modelo de regressão:

Yij =
X ij + ε ij ; i, j =
1, ..., n

=
X ij O=
1, ..., n
A proximidade geográfica por si só não é condição
i . D j . S ( uij ) ; i , j
necessária nem suficiente para o processo de aprendizagem (BOSCHMA, 2005), mas a maior proximidade As funções Oi e Dj caracterizam as regiões de interação
geográfica consiste num importante mecanismo facili- i e j, e podem ser especificadas por meio de “funções
tador do processo de interação, principalmente quan- de poder”, de acordo com a teoria clássica da interado é simultânea a outras dimensões da proximidade. ção espacial (SEN; SMITH, 1995). Já a especificação
Em teoria, a ocorrência de proximidade geográfica tradicional do termo de separação espacial S(uij) dá-se
concomitantemente a um limiar mínimo de proximi- por meio da forma funcional multivariada exponencial
dade cognitiva é suficiente para o sucesso da interação abaixo:
e aprendizagem.
K

Yij =
a + oia1 . d ja 2 . exp  ∑b k . uij ( k )  + ε ij ; i, j =
1, ..., n
A partir da discussão acima emerge a ideia de que
 k =1

as outras formas de proximidade podem atuar como
substitutos da proximidade geográfica, o que torna Em que oi e dj são variáveis que mensuram caractecomplexa a análise e verificação empírica de seus rísticas específicas das regiões i e j e as variáveis uij ( k )
efeitos. O impacto efetivo da proximidade geográfica representam k medidas de separação espacial entre as
somente pode ser avaliado com êxito quando controla- regiões i e j. Já os termos a1 e a2 são os parâmetros a
do pelas outras dimensões de proximidade, de forma a serem estimados nas duas especificações2 e o termo bk
promover o isolamento entre essas, já que elas podem refere-se ao conjunto de k parâmetros desconhecidos
atuar como substitutas eficazes da proximidade geo- associados a cada uma das k medidas de separação
gráfica (BOSCHMA; FRENKEN, 2010).
espacial entre i e j.
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No tocante à especificação correta
do modelo e sua posterior estimação, alguns comentários são essenciais. Primeiramente, a própria
natureza dos dados de coautorias,
caracterizados por valores inteiros
e não negativos, torna inapropriada a aplicação de uma especificação log-normal sobre a equação do
modelo, e a consequente estimação
dos parâmetros pelo tradicional
método de mínimos quadrados
ordinários (MQO) (LONG; FREESE, 2001). Todavia, as deficiências
da especificação log-normal e os
fortes pressupostos necessários
à aplicação de MQO podem ser
contornados por meio da interpretação do modelo como de dados de
contagem, em que é assumido que
o processo de geração dos dados
produza somente valores inteiros
não negativos. A partir disso, é
usual admitir que a quantidade de
colaborações segue uma distribui3
ção de Poisson. Contudo, é possível que a contagem de colaborações
científicas entre pares regionais
desvie-se de um padrão de Poisson
para a geração dos dados, já que é
comum que a distribuição desses
valores não satisfaça à propriedade
4
de equidispersão, o que leva a estimativas viesadas dos parâmetros e
invalidade dos testes de hipóteses
usuais, uma vez que os erros padrão são subestimados (WINKELMANN, 2008; HILBE, 2011). Logo,
a alternativa típica nos trabalhos
empíricos sobre colaborações científicas é a utilização do modelo

binomial negativo (HOEKMAN et
al., 2010; SCHERNGELL; BARBER,
2011; SCHERNGELL; HU, 2011),
capaz de lidar com a heterogeneidade não observada por meio da
inclusão de um parâmetro adicional (parâmetro de heterogeneidade) que permite a acomodação
da superdispersão observada nos
5
dados.

Outro problema de especificação
refere-se à quantidade excessiva de
zeros nos dados observados, o que
pode figurar como fonte adicional
de heterogeneidade não observada,
na medida em que a ocorrência de
valores nulos pode ser bastante
superior àquela passível de acomodação pelos modelos de Poisson
e binomial negativo. Contudo, tal
problema pode ser contornado por
meio da utilização das versões inflacionadas de zeros do modelo de
Poisson (ZIP) e binomial negativo
(ZINB), os quais admitem uma estrutura de média condicional que
diferencia os valores nulos e posi6
tivos (HILBE, 2011).

4 Dados

Nessa seção, descreveremos as variáveis utilizadas e as estimativas
dos parâmetros do modelo apresentado na seção 3.

As informações sobre a colaboração científica inter-regional ( y ij)
foram extraídas das matrizes trienais de coautorias intermunicipais,

fevereiro de 2014

mensuradas pelas coautorias identificadas e contabilizadas a partir
de 7.351.957 produções acadêmicas
distintas publicadas entre 1990 e
2010 cadastradas nos Currículos
Lattes (CL) de 1.131.912 pesquisadores brasileiros localizados geo7
graficamente.

As variáveis de origem (oi) destino
(d j) foram medidas pelo total de
publicações científicas em cada
município, em que é esperado que
o total de colaborações entre pesquisadores dos municípios i e j (yij)
dependa positivamente do total
de publicações em cada município,
já que quanto maior a produção
científica de um município, maior
deve ser a probabilidade de haver
colaboração.

Quanto às variáveis de separação,
duas medidas foram utilizadas.
Primeiramente, foi construída uma
matriz de distância geográfica,
mensurada de maneira contínua,
(1)
em que cada elemento u ij apresenta o cálculo da distância em
quilômetros (km) entre os dois
municípios i e j. É esperado que a
distância desempenhe papel impeditivo nas interações entre os pesquisadores; porém, é possível que
seu efeito tenha se reduzido com o
passar do tempo devido às maiores
facilidades de comunicação. Além
dessa medida, foi introduzida uma
segunda variável de separação,
com o intuito de mensurar a proximidade institucional entre os
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municípios. A partir da atribuição
do valor uij(2) = 1 aos pares de municípios i e j em que ambos possuem
campi de universidades públicas
(e zero caso contrário), foi construída uma matriz que representa
a distância institucional entre os
municípios brasileiros. Logo, é
esperado que o fato de dois municípios possuírem instalações de
campi de universidades públicas
aumente a probabilidade de haver
colaboração científica entre os pesquisadores desses municípios.
Para a estimação dos modelos de
Poisson, binomial negativo, ZIP e
ZINB, foi utilizada uma amostra
de 105 municípios (correspondente ao conjunto dos municípios
que mais colaboraram no triênio
2007-2009), o que totalizou 11.025
observações.

5 Resultados

Os resultados das estimativas dos
modelos são apresentados na Tabela 1. Conforme esperado, as
estimativas das medidas de massa
(origem e destino) são estatisticamente significantes e próximas de
1 para todos os triênios selecionados, o que é indício da boa especificação desses modelos. Também se

observa a significância estatística
e o sinal positivo das estimativas
referentes à distância institucional
para todos os triênios. Tal resultado era esperado e sustenta a hipótese inicial de que o fato de dois
municípios possuírem instalações
de campi de universidades públicas
aumenta a probabilidade de haver
colaboração científica entre pesquisadores desses municípios.
Conquanto os resultados apresentados sejam importantes, o interesse principal recai sobre a estimativa do efeito da distância geográfica
sobre a probabilidade de colaboração. Observa-se que essas estimativas são estatisticamente significantes e com sinal negativo para
todos os triênios selecionados, o
que corrobora a hipótese de que
o aumento da distância entre dois
pesquisadores reduz a probabilidade de colaboração entre eles,
coeteris paribus. Todavia, a interpretação das estimativas nos modelos de contagem (não lineares)
não é tão imediata como no modelo
clássico de regressão linear; assim,
o valor encontrado para o triênio
2007-2009 (-0.0017769) significa
que um aumento da distância em
100 quilômetros (km) entre dois
pesquisadores reduz, em média,
16,3% a probabilidade de haver

colaboração entre eles. Como o
efeito não é linear, um aumento da
distância em 300 (600) km reduz a
probabilidade de haver colaboração em 41,3% (65,6%), em média.
Contudo, a hipótese esperada de
que o efeito da distância geográfica
teria diminuído com o passar do
tempo não foi corroborada pelos
resultados das estimações, o que é
evidência de que a distância ainda
desempenha papel determinante
na articulação das redes de colaboração científica.
Por fim, observa-se na Figura 1 que
o efeito da distância geográfica
sobre a probabilidade de colaboração não é proporcional à distância
de maneira linear e varia consideravelmente entre as redes de
colaboração científicas das diferentes áreas do conhecimento. Como
exemplo, o distanciamento de 400
km entre dois pesquisadores reduz
em cerca de 40% a probabilidade
de haver colaboração caso eles
sejam da área de Linguística, Letras e Artes, enquanto o impacto
chega a 65% caso sejam de Ciências
Agrárias ou Ciências Exatas e da
Terra.
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Binomial Negativo

ZIP
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0,77950***
(0,06784)
-0,00192***
(0,00025)
0,41621***
(0,14363)
-7,2514***
(1,1495)
0,81110***
(0,02155)
-0,00086***
(0,00004)
0,1340***
(0,07653)
***
-8,2565
(0,24356)
*
5,0892
(0,1167)
0,75185***
(0,0006)
***
-0,00188
-6
(2,59. 10 )
0,39968***
(0,00231)
-6,0088***
(0,0088)
17,07***
0,56452***
(0,01171)
-0,00075***
(0,00002)
0,03475***
(0,04102)
***
-3,8969
(0,13169)
1,7251*
(0,02983)
99,67***
ZINB***

0,82127***
(0,07994)
-0,00195***
(0,0003065)
0,36443***
(0,1769)
-7,8571***
(1,3045)
0,85214***
(0,02546)
-0,00080***
(0,00006)
0,20469***
(0,09759)
***
-8,8486
(0,25238)
6,082*
(0,19144)
0,78074***
(0,00092)
-0,0019***
(4,00. 10-6)
0,35437***
(0,00334)
-7,0511***
(0,01261)
***
17,29
0,53245***
(0,1361)
-0,00068***
(0,00002)
0,06398***
(0,04710)
-3,4376***
(0,14343)
1,6661*
(0,03434)
83,05***
ZINB***

Origem – Destino (a1 = a2)

Origem – Destino (a1 = a2 )

Origem – Destino (a1 = a2 )

Origem – Destino (a1 = a2 )

Vuong (ZINB x Bin. Neg.)
Razão de Verossimilhança

Heterogeneidade (a)

Constante (a0 )

Distância Institucional (b2 )

Distância Geográfica (b1)

Vuong (ZIP x Poisson)

Constante (a0 )

Distância Institucional (b2)

Distância Geográfica (b1 )

Heterogeneidade (a)

Constante (a0 )

Distância Institucional (b2)

Distância Geográfica (b1 )

Constante (a0)

Distância Institucional (b2)

Distância Geográfica (b1)

1995-1997

1992-1994

0,57718***
(0,01119)
-0,00071***
(0,00002)
0,13497***
(0,03725)
***
-4,0241
(0,13119)
1,8355*
(0,02733)
92,65***
ZINB***

0,80186***
(0,00041)
***
-0,00172
-6
(1,51. 10 )
0,15269***
(0,00139)
-7,4462***
(0,00612)
20,38***

0,74925***
(0,02520)
-0,00077***
(0,00003)
0,25959***
(0,06870)
***
-7,2966
(0,3405)
*
4,5624
(0,09137)

0,82201***
(0,06838)
-0,00174***
(0,00020)
0,16094***
(0,12549)
-7,8745***
(1,2150)

1998-2000

0,59961***
(0,01128)
-0,00073***
(0,00002)
0,09068***
(0,03516)
***
-4,2271
(0,13833)
1,8653*
(0,02503)
73,58***
ZINB***

0,76963***
(0,00030)
***
-0,00152
-7
(9,39. 10 )
0,30125***
(0,00100)
-6,9826***
(0,00449)
20,45***

0,72744***
(0,02193)
-0,00077***
(0,00001)
0,18238***
(0,06341)
***
-6,7090
(0,27935)
*
3,8480
(0,06647)

0,78581***
(0,0579629)
-0,00153***
(0,00016)
0,31369***
(0,10611)
-7,3404***
(1,0601)

2001-2003

Tabela 1 – Estimativas dos Modelos de Poisson, Bin. Negativo, ZIP e ZINB para os
Triênios Selecionados: Total das Áreas do Conhecimento

0,62453***
(0,01146)
-0,00077***
(0,00010)
0,02596***
(0,03403)
***
-4,5902
(0,14309)
1,8665*
(0,02419)
61,97***
ZINB***

0,7812***
(0,00023)
***
-0,00153
-7
(7,19. 10 )
0,28582***
(0,00359)
-7,300***
(0,00359)
22,92***

0,73588***
(0,02193)
-0,00083***
(0,0004)
0,07382***
(0,05982)
***
-6,8110
(0,31460)
*
3,6189
(0,06441)

0,79731***
(0,0544)
-0,00154***
(0,00015)
0,29401***
(0,10686)
-7,5977***
(1,0349)

2004-2006

0,56556***
(0,01171)
-0,00083***
(0,00002)
0,12313**
(0,03586)
***
-3,3780
(0,14616)
2,0805
(0,02615)
53,86***
ZINB***

0,77849***
(0,00020)
***
-0,00176
-7
(6,51.10 )
0,41281***
(0,00064)
-7,1203***
(0,00315)
23,29***

0,64376***
(0,2798)
-0,00088***
(0,0003)
0,20527***
(0,05890)
***
-5,0248
(0,45363)
*
3,7508
(0,06666)

0,78859***
(0,05789)
-0,00177***
(0,00017)
0,42871***
(0,11636)
-7,3564***
(1,1167)

2007-2009

Notas: i)n =11.025 observações; ii) os erros padrão estão entre parênteses; iii) ***, ** e * referem-se às estimativas estatisticamente significantes aos níveis de significância
de 0,001, 0,01 e 0,05, respectivamente.
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Figura 1 – Efeito da Distância Geográfica Sobre a Probabilidade de Colaboração
Científica no Triênio 2007-2009: por Área do Conhecimento8

6 Conclusões
No intuito de consolidar a análise inédita sob a perspectiva espacial tanto da produção como das redes de
colaboração científica entre os pesquisadores brasileiros, apresentaremos de maneira sucinta e conclusiva os principais resultados dessa série de artigos.
Primeiramente, verificamos o crescimento acelerado
tanto da produção como da colaboração científica em
todas as áreas do conhecimento, porém, com indícios
de desaceleração. Em segundo lugar, vimos que a geografia da produção e colaboração científica no País é
marcada por intensa heterogeneidade espacial, com
concentração sistemática da produção e dos fluxos 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 científico nacional.
Além disso, a peculiaridade quanto ao perfil colaborativo de cada domínio científico permitiu a caracterização de padrões particulares quanto à configuração
espacial dos fluxos de conhecimento. Em terceiro
lugar, destacou-se a evidência de que o recente crescimento da produção científica brasileira parece ter sido
acompanhado por um processo de desconcentração
espacial, em que os municípios de produção intermediária ganharam destaque. Por fim, quanto ao papel
desempenhado pela distância geográfica na articulação das redes de colaborações científicas, existem evidências de que essa ainda é determinante na interação
entre os pesquisadores brasileiros, não decresceu com
o passar do tempo e varia entre redes das diferentes
áreas do conhecimento.
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representa o conjunto de variáveis dependentes do modelo empírico:
K


mij =
X ij =
exp a 0 + a1.log ( oi ) + a 2 .log ( d j ) + ∑b k . uij ( k )  . A função
k =1


de distribuição de Poisson possui a propriedade estatística de equidispersão, definida pela igualdade entre a média e variância condicionais:

mij = V YijX ij  = E YijX ij  .

4 Diferentemente de outras distribuições paramétricas, a violação da
hipótese de equidispersão é suficiente para a violação da hipótese de
um processo gerador de dados de Poisson. A invalidade do pressuposto
da equidispersão possui consequências qualitativas semelhantes à
invalidade do pressuposto da homoscedasticidade no modelo clássico
de regressão linear, com o agravante de que a magnitude dos efeitos
sobre os erros padrão e estatísticas t reportados pode ser ainda maior
(WINKELMANN, 2008; HILBE, 2011).
5 As expressões da densidade da distribuição binomial negativa e da variância condicional vêm a seguir:
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V YijX ij  = mij (1 + a . mij ) ; mij = E YijX ij  , em que Γ ( ⋅) é a função gama e é o parâmetro de heterogeneidade. Observa-se que
é permitida uma forma mais geral de heterogeneidade (alternativa
à igualdade entre média e variâncias condicionais impostas pela
distribuição de Poisson). Como o modelo de Poisson consiste numa
especificação particular do modelo binomial negativo (parâmetro de
heterogeneidade nulo), a verificação da significância estatística da
estimativa do parâmetro de heterogeneidade α (estimado a partir do
modelo binomial negativo) permite a decisão entre os dois modelos
(LONG; FREESE, 2001).

das coautorias, e as principais características e limitações das matrizes
de coautorias inter-regionais entre municípios brasileiros estão descritas
na seção 4 do segundo artigo desta série.
8 Grandes áreas do conhecimento: Ciências Agrárias (AGR), Ciências Biológicas (BIO), Engenharias (ENG), Ciências Exatas e da Terra (EXT),
Ciências Humanas (HUM), Linguística, Letras e Artes (LLA), Ciências
da Saúde (SAU), Ciências Sociais Aplicadas (SOC).

6 As siglas ZIP (Zero-Inflated Poisson Model) e ZINB (Zero-Inflated Negative Binomial Model) referem-se às versões infladas de zeros dos modelos
de Poisson e binomial negativo. Basicamente, a modelagem dos valores
nulos dá-se por meio de um processo binário (probit ou logit), enquanto
os valores positivos são modelados por um processo de contagem (Poisson ou binomial negativo) (HILBE, 2011).

7 O procedimento de busca por informações de localização geográfica e área
do conhecimento do pesquisador no CL, de identificação e contabilização

(*) Mestre em Economia pelo IPE-USP.
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Modelos Microeconômicos Para Escolha de Modais de Transporte: Viagens a Lazer e a Negócios
Jackson Rosalino (*)

Este trabalho é uma apenas uma síntese de Rosalino (2012b) que, por sua vez, se baseou em Rosalino
(2012a) que, por conseguinte, teve como motivação o
artigo de Brandão e Abreu (2003).
Por que famílias ou empresas utilizam meios de transportes? Por que elas simplesmente não vão a pé? Por
que uma pessoa utilizaria ônibus numa viagem de 300
km e avião numa viagem de 3.000 km? Por que uma
empresa mandaria um técnico numa viagem de ônibus
e o executivo numa viagem de avião? Qual o raciocínio
implícito que os agentes econômicos fazem?

Neste artigo desenvolveremos dois modelos que tentam responder às perguntas acima. Convém destacar
que estamos construindo apenas um modelo teórico e
não um trabalho econométrico. Comecemos pelo modelo de viagens a lazer: um indivíduo está em férias
e resolve viajar para outra cidade. No seu intuito de
maximizar sua função de utilidade, ele se depara com
duas variáveis desta: consumo de uma cesta de bens
e com lazer. Eis o dilema dos transportes: o avião é
o modal de transporte mais rápido e também o mais
caro. Se alguém vai de ônibus, sobra mais renda para
consumir bens e serviços; porém consome menos
lazer. Se a mesma pessoa vai de avião, sobra menos
renda para consumir bens, contudo, desfruta de
muito mais lazer. Assim, os dois modais são idênticos
(possuem mesma acomodação); no entanto, a velocidade de cada um é diferente. Formalmente, temos
um indivíduo com uma restrição orçamentária e que
maximiza sua função utilidade com respeito à escolha
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do meio de transporte “i”. Na viagem de volta (período
posterior, ou seja, mês seguinte), o indivíduo realizará
a mesma escolha, entretanto, com um total de lazer
menor, pois está de volta ao trabalho. O raciocínio de
escolha é análogo ao do primeiro período:

Max=
{U aln ( ci ) + (1 − a ) ln ( li )}
i

Em que:

a = parâmetro da função utilidade;

ci = quantidade consumida de bens ao utilizar modal
“i”;

li = quantidade de lazer consumida ao utilizar modal
“i”.

Para associar com a renda e preço das passagens de
cada modal, temos que:
M − dPi
ci =
Pc

li =L −

d
− ti
Vi

Sendo que:

M = renda do indivíduo;

d = distância percorrida;

Pi = preço da passagem do modal “i” (em R$/km);
L = total de lazer inicial disponível para consumo;
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Vi = velocidade do modal “i”;

ti = tempo gasto na plataforma do modal “i”;

li = quantidade de lazer consumida ao utilizar o modal
“i”.

O modal de transporte que proporcionar maior nível
de utilidade é o que será escolhido.

Agora vamos para o modelo de viagens a negócios: a
firma envia um funcionário para uma reunião com
clientes numa outra cidade. Ela deverá escolher através de que modal mandará seu funcionário realizar a
viagem. Temos um custo bem visível: a passagem do
modal “i”. No entanto, há outro menos visível: a perda
de produto em função do tempo gasto na viagem de
ida e volta do funcionário. Se for de avião, paga uma
passagem mais cara, porém, perde muito menos produto. Se for de ônibus, paga uma passagem menor,
mas perde muito mais produto. O meio de transporte
que proporcionar menor custo é o que será escolhido.
Formalmente:
L


min 2dPi + ∫ PxPMgdL 
i
L − Li



Em que:
L

=
∫ PxPMgdL

L − Li

P  F ( L ) − F ( L − Li ) 

d = distância percorrida;

Pi = preço da passagem do modal “i” (em R$/km);
P = preço do produto vendido pela empresa;

PMg = produtor marginal das horas trabalhadas do
funcionário;

L = quantidade de horas trabalhadas contratatada pela
empresa;

Li = quantidade de horas gastas na viagem utilizando
o modal “i”;

L
=
i

2d
+ 2t i
Vi

ti = tempo gasto na plataforma do modal “i”;
F ( .)

= função de produção

Mais especificamente, esta função de produção tem
apenas um insumo: horas trabalhadas:
F ( L ) = ALa

Note que multiplicamos “d” e “t i” por “2”, pois a viagem
de ida e volta é feita no mesmo período!

Assim, o fato de uma firma mandar um técnico de ônibus e o executivo de avião está relacionado à produtividade de ambos. Uma firma que utiliza essencialmente mão de obra qualificada muito provavelmente não
mandará seus funcionários em um ônibus. O mesmo
não se pode dizer de empresas que empreguem majoritariamente mão de obra pouco qualificada. Perder
uma hora de trabalho do técnico é diferente de uma
hora do executivo. Na função de produção acima não
estamos distinguindo tipos de mão de obra. Estamos
apenas explicitando diferentes valores para “A” que
capta entre outras coisas a produtividade do trabalhador.

Assim, famílias e empresas utilizam modais de transporte como forma de “suavizar” a perda de lazer e
produto, respectivamente. Estes modelos podem ser
generalizados para quaisquer modais de transportes,
não importando a quantidade de opções. Por exemplo,
mesmo para as viagens diárias, temos um problema
semelhante: por que algumas pessoas utilizariam ônibus ou metrô e outras utilizariam carro? A princípio
o carro é mais confortável (assim, ele possui acomodação muito diferente dos transportes públicos) e
algumas vezes mais rápido (fora do horário de pico);
por outro lado, metrô e ônibus são muito desconfor-
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táveis e lotados nos horários de pico. Assim, carro é
mais confortável, porém mais caro, já o ônibus é mais
barato, mas muito mais desconfortável. O indivíduo
escolherá o modal que proporcionar maior nível de
utilidade, dada a sua renda.

Sempre nos depararemos com um problema quando
ocorrer a seguinte regra: quanto mais veloz, mais
caro. Do contrário, sempre escolheríamos o modal
mais rápido, e o mais lento se tornaria obsoleto (lembrando que estamos supondo que os modais possuem
a mesma acomodação para viagens a lazer).
E se fizéssemos a seguinte pergunta a cada modelo:
o que acontece com a barreira para se viajar de avião
quando aumentamos a distância a ser percorrida?
Será que ela aumenta ou diminui? Afinal, o que é esta
barreira?

1 Construindo a Barreira para Viagens a Lazer

A “barreira” para se utilizar avião no modelo de viagens a lazer depende primordialmente das suposições
que fazemos sobre os preços das passagens dos modais (R$/Km). Eis o conjunto inicial de hipóteses (os
mesmos de ROSALINO, 2012b):
• 1 = Ônibus
• 2 = Avião
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• P1 = R$ 0,20/km (ônibus)
• P2 = R$ 0,58/km (avião)
• t1 = t2 = 0

• a = 0,25

• V1 = 65 km/h

• V2 = 800 km/h
• L = 720

Note que os preços relativos são fixos (P 2 /P1), bem

como os preços nominais. Para visualizarmos a “barreira”, vamos fazer o seguinte cálculo: encontrar a
renda mínima que iguala o valor da utilidade dos dois

modais, dados todos os parâmetros acima e a distância a ser percorrida. Fazendo isto, encontraremos a
seguinte equação:

M min =

dP2 − dP1e B
1 − eB

Em que:

renda mínima
para
utilizar
avião avião
M min = renda
mínima
para
utilizar



d
  L − − t1  
(1 − a ) ln   V1  
B=

a

d
− t2  
 L −
V2
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Gráfico 1 – Renda Mínima Para Se Viajar de Avião em Função da Distância a Ser Percorrida

Fonte: Rosalino (2012b).

O que significa esta curva? Ela, na verdade, é uma
barreira! Lê-se deste modo: todas as pessoas que tiverem renda inferior à renda mínima calculada para a
distância escolhida deverão utilizar ônibus. Se a renda
for superior, devem utilizar avião. Se for igual, ficam
indiferentes. Tudo decorre da troca entre lazer e consumo de bens. Indivíduos com renda muito baixa vão
descobrir que não vale a pena abrir mão dos bens para
consumir mais lazer. Já indivíduos muito abastados
vão perceber que vale a pena abrir mão de alguns bens
(que consomem em demasia devido à abundância da
renda) para consumir mais lazer.

A curva é correlacionada positivamente com a distância (ou seja, a barreira aumenta com a distância),
pois quanto mais aumentamos a distância, maior é
o valor economizado utilizando-se ônibus. Para os
parâmetros da função utilidade adotados,1 observamos que a utilidade marginal da cesta de bens para

famílias com renda igual à renda mínima é muito significativa ainda. Assim, quando congelamos a renda
e aumentamos a distância, concluímos que não vale
a pena abrir mão dos bens para consumir mais lazer.
Embora os preços relativos sejam fixos, assim como
os preços nominais (R$/Km), notamos que as pessoas
respondem ao valor absoluto da passagem (preço do
modal multiplicado pela distância percorrida). Neste
primeiro conjunto de hipóteses, o valor economizado
indo de ônibus aumenta consideravelmente conforme
aumentamos a distância da viagem.
Agora vamos relaxar a hipótese concernente ao tempo
gasto na rodoviária e no aeroporto:
• t1 = 0,5 H
• t2 = 1 H
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Gráfico 2 – Renda Mínima Para Se Viajar de Avião em Função da Distância a Ser Percorrida

Fonte: Rosalino (2012b).

O primeiro trecho da curva é correlacionado negativamente, pois quanto mais aumentamos a distância
a ser percorrida, melhor se dilui aquela 1 hora gasta
no aeroporto. Assim, para distâncias muito pequenas,
gastar uma hora no aeroporto é um custo de perda de
lazer muito significativo. À medida que aumentamos
a distância da viagem, aquela mesma uma hora passa
a ser um custo razoavelmente aceitável (velocidade
muito grande do avião compensa a hora gasta no
aeroporto). O segundo trecho da curva (correlação
positiva) decorre do que explicamos no primeiro
conjunto de hipóteses: a passagem de avião começa a
ficar muito cara. Observe também que a nova curva foi
deslocada para cima, pois o tempo superior gasto no
aeroporto impôs um novo custo sobre viajar de avião.
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A última hipótese que vamos relaxar se refere aos
preços das passagens dos modais (R$/Km). Agora,
os preços podem variar em função da distância a ser
percorrida. Realizaremos uma regressão entre preço
da passagem e distância. Utilizaremos os resultados
de Rosalino (2012b).

Muitos fatores podem influenciar os preços da passagem de cada modal, mas como o nosso intuito é apenas
construir um modelo teórico e queremos apenas ter
uma noção de como os preços se comportam com relação à distância, fizemos apenas uma regressão entre
preço (R$/Km) e distância para cada modal.
Incorporando os resultados obtidos na equação de
renda mínima, obtemos a seguinte curva:
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Gráfico 3 – Renda Mínima Para Se Viajar de Avião em Função Da Distância a Ser Percorrida

Isto ocorre pois, ao adotarmos preços variáveis, verificamos dois importantes fatos:
Os preços relativos (preço da passagem aérea sobre
preço da passagem de ônibus) caem muito à medida
que a distância da viagem aumenta;

Os preços da passagem de cada modal (R$/Km) caem
com o aumento da distância.

Estes dois efeitos fazem com que, à medida que aumentamos a distância a ser percorrida, o valor economizado na viagem de ônibus cai de forma brutal

em relação ao valor que teríamos se os preços fossem
fixos. Todo este efeito tira em muito a vantagem do

ônibus (economizar dinheiro) à medida que a distância da viagem aumenta.
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Gráfico 4 – Preços das Passagens e Seus Relativos

Fonte: Rosalino (2012b).

Tabela 1 – Valores Economizados e Tempo de Viagem

Distância
1.002,52

Valor economizado

Tempo da viagem

Preços variáveis

Preços fixos

Ônibus

Avião

98,18

382,01

15,92

2,25

Fonte: Rosalino (2012b).

2 Construindo a Barreira para Viagens a Negócios
A barreira para se utilizar avião depende fundamentalmente da produtividade marginal das horas trabalhadas. É claro que os preços das passagens também
influenciam bastante, mas a ênfase que daremos será
na produtividade.
Segue o conjunto de hipóteses adotadas:
• a = 0,40
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• L = 160

• P1 = R$ 0,20/km (ônibus)

• P2 = R$ 0,58/km (avião)
• t1 = t2 = 0
• P = 250

Para construir a barreira, vamos encontrar o termo
“A” da função de produção que iguala os custos totais
de cada modal de transporte dados todos os parâmetros acima e dada a distância a ser percorrida. Uma
vez encontrado o valor de “A”, teremos o salário máximo para se viajar de ônibus:

A=

2dP2 − 2dP1

a
a
P ( L − L 2 ) − ( L − L1 ) 
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Wmax = salário máximo para se viajar de ônibus

=
Wmax PxPMG
= PAaLa −1
Em que:

Logo, teremos a seguinte curva para se viajar de avião
em função da distância:

Gráfico 5 – Salário Máximo Para Se Viajar de Ônibus

Fonte: Rosalino (2012b).

A leitura do gráfico é: se o trabalhador possuir salário
inferior ao salário máximo, então deve utilizar ônibus;
se o salário for superior, utiliza avião; se o salário for
igual, fica indiferente.

Note que ao contrário do primeiro gráfico do modelo
de viagens a lazer, este gráfico já possui uma correlação negativa, mesmo adotando preços fixos. A explicação é a seguinte: vamos obter, inicialmente, o valor de
“A” para uma viagem de 200 Km. A seguir, congelamos
este valor e aumentamos a distância da viagem para
500 Km. Observamos o que acontece com a variação

de cada custo (custo do produto e custo da passagem).
Temos a seguinte tabela:

Tabela 2 – Custo dos Modais Decompostos

Distância
200

Custo Ônibus

Custo Avião

Passagem

Produto

Passagem

Produto

79,02

165,74

231,44

13,32

500

197,55

421,99

578,60

33,35

Variação

150,0%

154,6%

150,0%

150,4%

Fonte: Rosalino (2012b).
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Observamos, inicialmente, que os custos das passagens dos dois modais apresentam uma mesma variação percentual. No entanto, o custo do produto do
ônibus cresce mais do que o do avião. Logo, sob estas
condições, o modal escolhido seria o avião, pois como
o custo do produto do ônibus cresceu a uma taxa superior e como este tem maior peso, inevitavelmente o
custo total do modal ônibus é maior do que o do avião.

Mas por que o custo do produto do modal ônibus subiu
mais do que o do modal avião? Isto decorre, além da
forma funcional da função de produção, em virtude
da produtividade marginal crescente à medida que
diminuímos o número de horas trabalhadas (perda de
produto cresce a taxas crescentes à medida que diminuímos o número de horas trabalhadas). Notamos que
no Gráfico 6, o modal ônibus está mais à esquerda do

que o avião (por exemplo, numa viagem de 200 Km).
Sempre que damos um “passo” à esquerda, notamos
que o custo do produto do modal ônibus apresenta
um maior crescimento (pois está mais à esquerda em
relação ao avião). Portanto, se aumentarmos a distância da viagem em 30%, o custo do produto do ônibus
subirá a uma taxa maior em relação ao avião. Como
restaurar o equilíbrio dos gastos totais dos dois modais? A resposta é: diminuir o valor de “A” até que os
custos totais sejam igualados. Não podemos aumentar
o valor de “A”, pois neste caso o “estrago” causado pelo
custo do produto do ônibus seria pior ainda. Daí o formato da curva (decrescente em relação à distância),
pois precisamos diminuir o valor de A (e, portanto, a
produtividade e consequentemente o salário) sempre
que se aumenta a distância a ser percorrida.

Gráfico 6 – Produtividade Marginal das Horas Trabalhadas

Fonte: Rosalino (2012b).
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quando alteramos os parâmetros da função utilidade, ver Rosalino
(2012b).

(*) IPE-USP. (E-mail: jwrosalino@yahoo.com.br). Agradeço ao meu
orientador, Professor Dr. Eduardo Amaral Haddad, e ao Professor Dr.
Fernando Postali por todo apoio, incentivo e sugestões.
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Taxa de Câmbio Real, Correção de Desvios e Equilíbrio de Longo
Prazo Para o Brasil
Raí da Silva Chicoli (*)
Pedro Castanheira Schneider (**)

1 Introdução
Este artigo tem o objetivo de verificar se as variáveis câmbio real,
grau de abertura da economia,
passivo externo líquido e termos
de troca constituem um equilíbrio
de longo prazo no sentido de cointegrarem. Ademais, através de um
modelo VEC, verificaremos se as
variáveis acima auxiliam na correção dos desvios de curto prazo.
Reconhecidamente na teoria econômica, a taxa de câmbio é capaz
de gerar impactos importantes
sobre variáveis macroeconômicas
de interesse. A evolução histórica
do sistema monetário e financeiro internacional evidencia a relevância da taxa de câmbio como
instrumento de política econômica
ao longo do tempo. Claramente, a
existência de múltiplas moedas é
um sinal não só de prosperidade e
soberania nacionais, como também
de concorrência pela hegemonia
econômica. Como preço da moeda
doméstica em relação a uma moeda
estrangeira, a taxa de câmbio reflete um mercado e, portanto, pode
possuir um nível de equilíbrio e
ser alvo de interferência de políticas. Possíveis desalinhamentos

em relação a um nível de equilíbrio
podem levar a problemas em variáveis como inflação, nível de emprego, absorção e alocação de recursos
na economia. Por exemplo, Aguirre
e Calderón (2005) fornecem uma
comprovação empírica de que há
uma relação negativa e significativa entre crescimento econômico e
desalinhamento cambial. Em uma
outra direção, Krugman (1979)
utiliza um modelo macroeconômico simples e mostra, por exemplo, que casos de sobrevalorização
cambial podem ser indicativos de
crises cambiais. Os especuladores,
ao adotarem um comportamento
maximizador, retiram seu capital
do país enquanto o governo age na
tentativa de defender a estabilidade de sua moeda.

Com o advento da crise em 2007,
o tema cambial voltou a ganhar
maior destaque. Os países desenvolvidos utilizaram uma política
monetária fortemente expansionista, levando os juros nominais
para patamares próximos a zero
e utilizaram mecanismos de flexibilização monetária através de
operações de mercado aberto como
a realizada pelo Federal Reserve
(Quantitative Easings) e os em-
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préstimos realizados pelo BCE que
totalizaram € 1 trilhão, entre 2011
e 2012.

Todo esse processo acabou levando a um aumento de liquidez no
mercado internacional e a diversas
acusações por parte dos países
emergentes de que houve grande
entrada de capital especulativo em
seus mercados, ocasionando fortes
valorizações, tanto nominais quanto reais, das moedas desses países,
e colocando em risco o sistema
econômico dos mesmos.

A liado a isso, a valorização da
moeda dos países emergentes
acaba tendo um efeito benéfico
sobre a economia dos países desenvolvidos que têm o preço dos seus
produtos exportados reduzido e o
preço de suas importações elevado,
fazendo com que o setor externo
tenha um efeito positivo na recuperação econômica desses países.

Para evitar uma apreciação maior
da taxa de câmbio, o governo brasileiro adotou diversos mecanismos
para dificultar a entrada de capital
especulativo no País, como o pagamento de IOF sobre investimentos
em renda fixa, sobre empréstimos
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estrangeiros, além da compra de
dólares pelo Banco Central no mercado à vista e operações de swap
cambial reverso.
Assim, dadas estas e outras externalidades que os movimentos
no câmbio geram para a economia
como um todo, torna-se importante verificar se determinadas variáveis relacionadas ao câmbio real
configuram um equilíbrio de longo
prazo e, nesse sentido, se ainda potenciais desvios de curto prazo são
ajustados.

O artigo está segmentado em quatro partes, incluindo esta introdução. A segunda seção aborda as
justificativas para a escolha das
variáveis associadas ao câmbio,
revê brevemente a literatura nessa
área e expõe a construção da base
de dados. A terceira parte detalha
e interpreta os resultados obtidos
nos testes de raiz unitária, de cointegração e do modelo de correção
de erros. Por fim, a última seção
traz a conclusão do artigo.

2 Justificativa e Base de Dados

A análise de cointegração reflete
a existência de um equilíbrio de
longo prazo entre variáveis que,
mesmo contendo tendência estocástica, poderão se mover juntas
no tempo. Sinteticamente, variáveis são cointegradas se partilham
de um curso aleatório comum.
Assim, o objetivo do presente artigo é buscar uma relação estacio-

nária entre a taxa de câmbio real e
algumas variáveis potencialmente
associadas a sua dinâmica, quais
sejam: termos de troca, grau de
abertura da economia e passivo
externo líquido. Verificada a existência de um vetor de cointegração,
objetiva-se avaliar o papel de cada
uma dessas variáveis na correção
dos desequilíbrios de curto prazo
na taxa de câmbio real. Assim,
qualitativamente, há uma análise
do papel de variações ligadas à dinâmica da taxa de câmbio real no
intuito de corrigir sua trajetória de
longo prazo.

A literatura de séries temporais
que busca elucidar questões sobre
o comportamento de longo prazo
da taxa de câmbio real é relativamente extensa e baseada em
resultados da área de Economia
Internacional. Faruqee (1994), em
uma perspectiva estoque-f luxo,
acha evidências a favor de fatores
relacionados às trocas líquidas e às
posições em ativos de estrangeiros
para a trajetória de longo prazo
entre o dólar e o yen. Mac Donald
(1998) encontra resultados favoráveis a efeitos de produtividade
e termos de troca, assim como balanços fiscais, ativos em posse de
estrangeiros e taxas reais de juros
como determinantes-chave para o
marco alemão, o dólar e o yen. Já
Baillie e Selover (1987) ressaltam a
incapacidade do modelo monetário
puro e de suas extensões na previsão da taxa de câmbio. Os autores
aproveitam o trabalho clássico de
Engle e Granger (1986) e ressaltam

que a diferença nas ordens de integração das variáveis do modelo já
impossibilita a cointegração entre
a taxa de câmbio nominal e preços
relativos, de modo que a condição
de paridade de poder de compra
tenha pouca importância como
conceito de longo prazo. Assim,
usando esse resultado como aprendizado, a abordagem aqui adotada
será a de definir a paridade de
poder de compra (PPP) como uma
condição fixa no estado estacionário e não como uma condição de
equilíbrio no longo prazo. Essa hipótese permite que a trajetória da
taxa de câmbio de longo prazo seja
condicionada a fatores reais, como
mudanças nos fundamentos que
alteram os preços relativos compatíveis com o equilíbrio externo.
Por fim, em termos de países emergentes e subdesenvolvidos, Herve,
Shen e Amed (2010) atestam a
existência de uma relação de longo
prazo de cointegração entre balança comercial, taxa de câmbio
real e rendas domésticas e estrangeiras para a Costa do Marfim.
Também, Tsen (2006) verifica que
existe cointegração entre balança
comercial e termos de troca de
commodities, mas que não existe
para balança comercial e termos de
troca de renda no caso da Malásia.

A escolha das variáveis é justificada devido à ausência de trabalhos
realizados com essas variáveis
simultaneamente na literatura e à
intuição econômica. É importante
destacar que a análise proposta
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busca identificar efeitos qualitativos de supostas variações nas
variáveis escolhidas para o alcance
de um nível equilibrado de câmbio
no longo prazo.

Primeiramente, é esperado que os
termos de troca e a taxa de câmbio real estejam intrinsecamente
associados. Como os termos de
troca constituem o preço relativo
das exportações em relação às
importações, é natural que o encarecimento ou barateamento da
moeda nacional frente a uma cesta
de moedas estrangeiras afete os
termos de troca. Por outro lado,
também sabemos que uma mudança no preço relativo pode impactar
no câmbio que equilibra as contas
externas de um país. Amano e Van-Norden (1995) realizam um estudo para o Canadá, onde encontram
uma relação de cointegração entre
as variáveis e ainda que a causalidade seja dos termos de troca para
a taxa de câmbio real.

Quanto à relação entre o câmbio e
o grau de abertura da economia,
espera-se que quanto maior a segunda maior é o fluxo comercial de um
país e, portanto, mais a taxa de câmbio responderá a variações no grau
de abertura da economia. Em geral,
uma liberalização comercial reduz o
preço dos bens tradables domésticos,
tendendo, portanto, a gerar uma depreciação do câmbio, como explicitado por Araújo e Leite (2009).
Por fim, o passivo externo líquido
exerce o papel do estoque na taxa

de câmbio. Uma acumulação em
sequência de passivos líquidos
dificilmente pode ser sustentada
com estabilidade da taxa de câmbio real. A desvalorização cambial
desacelera o gasto dos residentes
no exterior e contribuiria para suavizar a posição externa.

Para as estimações, foram utilizados dados trimestrais a partir do
3º trimestre de 1996 até o 2º trimestre de 2013, correspondentes
às seguintes variáveis:
a. Índice da taxa de câmbio real do

Brasil calculada pelo Banco Cen-

tral do Brasil, utilizando o IPCA
como índice de inflação domés-

tico, em relação a uma cesta de
moedas dos principais parceiros
comerciais deflacionada pelo IPC
desses países.

b. Índice de termos de troca que

corresponde à razão entre os
índices de preços de exportação

e importação calculados pela
Fundação Centro de Estudos de
Comércio Exterior (Funcex).

c. Grau de abertura da economia
calculado pela corrente de comércio do país (soma de importações

e exportações) em % do Produto
Interno Bruto (PIB) do país.

d. Passivo externo líquido do país
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utilizando a metodologia adotada

por Lane e Milesi-Ferreti (2007)

encadeado com a série original

do Banco Central do Brasil que

tem início em dezembro de 2001.

3 Resultados

Nesta seção, apresentaremos os resultados dos testes de raiz unitária,
da cointegração e do modelo vetorial de correção de erros. Todas as
variáveis são trabalhadas com o
operador logaritmo para torná-las
menos heterocedásticas.

3.1 Testes de Raiz Unitária

Ao realizarmos o teste de Dickey-Pantula, para todas as variáveis
analisadas rejeitamos a hipótese
de duas raízes unitárias, porém
não rejeitamos a hipótese de uma
raiz unitária.
Realizamos, também, os testes
ADF, DF-GLS, NG-Perron e KPSS e
em todos eles obtivemos uma raiz
unitária para todas as variáveis em
questão.
Assim, todas as variáveis de interesse são não estacionárias e permitem dar prosseguimento a uma
análise de cointegração.

3.2 Cointegração

Por meio da análise gráfica dos
dados é possível descartar os modelos 1 e 5, pois o primeiro modelo, graficamente, implica que as
variáveis estejam praticamente
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juntas, descrevendo movimentos
semelhantes e no mesmo nível. Já o
modelo 5 pode ser descartado, pois
para que ele fosse válido, as variáveis deveriam apresentar tendência quadrática. Portanto, sobram
para a nossa análise os modelos 2,
3 e 4, para os quais devemos determinar, através de um VAR, o número de defasagens para cada modelo
analisando os critérios de informação e a significância da maior defasagem. Feito isso, iremos comparar
os modelos e verificar qual satisfaz
as hipóteses de não autocorrelação
e correlação não contemporânea
dos resíduos, além da normalidade
dos resíduos.
Com base nas hipóteses apresentadas acima, o modelo que melhor
1
as satisfaz é o modelo 3. Todos os

resultados apresentados abaixo
se referem aos resultados obtidos
para este modelo.
A análise dos critérios do VAR nos
indica o uso de uma e quatro defasagens no teste de cointegração, e
o modelo com uma defasagem se
mostrou o mais adequado.

No teste de Portmanteau não é
possível rejeitar a hipótese nula
de que não há autocorrelação dos
resíduos; no teste LM o mesmo
não acontece e H 0 é rejeitada na
quar ta defasagem. No teste de
2
Jarque-Bera, rejeitamos a hipótese inicial de normalidade dos
resíduos. Esses problemas não só
persistiram como se agravaram ao
adicionarmos variáveis dummies ao
modelo.

Os testes do traço e do máximo
autovalor indicam um vetor de
cointegração. Com isso, agora é
possível prosseguirmos para a análise do VEC.

3.3 O Modelo Vetorial de Correção
de Erros (VEC)

A partir da análise gráfica e da
verificação das hipóteses básicas de máxima verossimilhança,
como descrito na seção anterior, a
análise prossegue com o modelo 3
(constante dentro e fora do vetor
de cointegração) com uma única
defasagem como o melhor modelo que representa a relação de
cointegração entre as variáveis de
interesse.

Tabela 1 - VEC para Câmbio Real, Grau de Abertura, Passivo Externo Líquido e Termos de Troca (em log)

Fonte: Elaboração própria.
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Primeiramente, é possível observar que o vetor de ajustamento é
significante para câmbio, grau de
abertura e passivo externo líquido.
Porém, não é significante para a
variável termos de troca.
Portanto, com os resultados obtidos, verificamos que o câmbio real,
o grau de abertura da economia
e o passivo externo líquido são
variáveis que atuam para ajudar
a alcançar o equilíbrio de longo
prazo previsto pela cointegração.
Por outro lado, a variável termos
de troca, por não ter seu coeficiente de ajustamento significante,
não contribui para a correção dos
desequilíbrios nem a atrapalha.
Mais precisamente, os coeficientes de correção de erro preveem
que, a cada período, há correção
da ordem de 18,4% para o câmbio
real, 7,5% para o grau de abertura
da economia e 26,7% para o passivo externo líquido.

4 Conclusão

O câmbio real é uma variável fundamental em termos de análise
macroeconômica e tem sua dinâmica associada a uma vasta gama
de outras variáveis. Esse artigo investiga, motivando-se na ausência
de antecedentes na literatura e na
intuição econômica, a existência de
uma relação de equilíbrio de longo
prazo, em termos econométricos,
entre câmbio real, grau de abertura da economia, passivo externo
líquido e termos de troca para o

Brasil, envolvendo dados trimestrais do 3º trimestre de 1996 até o
2º trimestre de 2013. Além dessa
análise de cointegração, buscou-se avaliar o papel de cada variável
na correção dos desequilíbrios de
curto prazo em um modelo vetorial
de correção de erros (VEC).

Desse modo, a estratégia econométrica foi iniciada pela realização de
múltiplos testes de raiz unitária,
que confirmaram a presença de
tendência estocástica para cada
uma das variáveis de interesse. Em
um segundo momento, foi seguido
o procedimento proposto por Johansen (1991), escolhendo-se também o melhor modelo representativo da relação de cointegração e do
número ótimo de defasagens. Com
isso, concluiu-se que o modelo com
constante dentro e fora do vetor de
cointegração e de única defasagem
foi o que melhor atendeu as hipóteses implícitas de normalidade
e ausência de autocorrelação dos
resíduos na obtenção de um único
vetor de cointegração.

Por fim, foi estimado um VEC em
que as variáveis câmbio real, grau
de abertura da economia e passivo
externo líquido auxiliam na correção dos desvios de curto prazo,
enquanto a variável termos de
troca não apresenta um coeficiente
de ajustamento significante, não
contribuindo, nem atrapalhando,
portanto, no alcance do equilíbrio
de longo prazo representado pelas
variáveis de interesse.
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O Programa de Fiscalização de Municípios é Eficaz?
Lígia Lopes Gomes (*)

O Programa de Fiscalização de
Municípios Pequenos e Médios por
meio de Sorteios Públicos é um
programa que foi criado em 2003
dentro da CGU e adotado pelo Governo Federal em prol de maior
transparência e de melhor gestão
no âmbito da administração pública brasileira. Seu objetivo é reduzir
a corrupção e o mau uso de verbas
públicas.

A criação e a implementação do
programa se deram quando o Governo Federal já havia dado início
aos esforços de melhoria da gestão pública através da criação e
estruturação, em 2001, do órgão
conhecido hoje como Controladoria Geral da União (CGU). A função
desse órgão consiste em “avaliar
a execução dos programas de governo através de diversos tipos
de auditorias e fiscalizações, e organizar a prestação de contas do
Poder Executivo ao Congresso e ao
TCU” (OLIVIERI, 2008). Ou seja, o
objetivo é o controle, correção, prevenção da corrupção e ouvidoria.1
Esse importante passo em busca de
maior transparência da gestão no
âmbito da administração pública
foi dado em resposta a uma série
de casos de corrupção2 e mau uso
de recursos públicos ocorridos ao
longo da história política do Brasil,

além de ser uma forma de contribuir para o processo de fortalecimento das instituições políticas
brasileiras.

Vale a pena relembrar que na década de 90 o Brasil passou por
uma importante mudança na estruturação das finanças públicas,
que foi a descentralização fiscal.
Esse processo resultou em grande
independência política dos municípios, ao mesmo tempo em que as
transferências federais passaram
a ser fonte de receita primordial
para os municípios pequenos com
baixo grau de arrecadação. Tal
combinação acabou por criar espaço para mau uso e desperdício
de verbas nos municípios uma vez
que, em geral, verbas dissociadas
de esforço de arrecadação tendem
a serem gastas de forma mais displicente, pois a população exige
menor prestação de contas. Além
disso, muitas vezes essas despesas
nem sequer são visíveis aos eleitores. Consequentemente, os gastos
realizados com dinheiro recebido
de transferências não vinculadas3
estão mais suscetíveis à captura de
recursos, ou seja, o dinheiro é utilizado sem que haja efetivamente
retorno à população na forma de
bem público.
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Diante desse cenário, havia a crescente necessidade de um instrumento político que buscasse disciplinar o uso dos recursos federais
provenientes de transferências e
evitar efeitos perversos, como corrupção e desperdício.

O foco do Programa de Fiscalização por Sorteios é justamente
averiguar as despesas realizadas
com os recursos transferidos pelo
governo central através da busca
de possíveis infrações em municípios sorteados aleatoriamente.
Para isso, são enviados auditores
federais aos municípios sorteados
que, após realizarem a fiscalização,
redigem um relatório listando as
irregularidades encontradas. As
infrações podem ser relacionadas
tanto à corrupção (desvio de verbas, superfaturamento, fraude na
aquisição de bens) quanto à má
gerência.

A seleção de unidades a serem
fiscalizadas é realizada mediante
sorteios empreendidos pela Caixa
Econômic a Federa l; esses são
acompanhados por representantes
da sociedade civil e efetuados pelos
mesmos equipamentos utilizados
nas loterias, o que atesta imparcialidade e isenção de ingerência
política na decisão de escolha, o
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que, caso ocorresse, poderia gerar
algum viés nos resultados.

Os dois primeiros sorteios foram
realizados em caráter experimental. Logo nas seis loterias subsequentes já foram implementadas
diversas mudanças na configuração do programa. No entanto, foi
apenas a partir do décimo sorteio
que ficou instituído que 60 municípios seriam sorteados em cada
loteria, sendo um número fixo de
4
municípios sorteados por Estado.
É importante salientar que municípios já sorteados retornam ao
universo de seleção da loteria após
um ano de carência. Isso evita que
após ser sorteado e auditado o
município deixe de ter a ameaça de
vistoria.

Um dos problemas que é possível
identificar imediatamente no desenho do programa é a falta de definição da periodicidade dos sorteios
no ano. Nos primórdios do programa os sorteios eram mensais, mas
logo depois a frequência diminuiu
de forma que até 2005 a média
anual era de seis sorteios. Após
esse período, o número de sorteios
caiu pela metade. Além disso, o
universo do sorteio foi alterado,
passando a englobar municípios
com menos de 500 mil habitantes a
partir da nona loteria (com exceção
5
de capitais ) enquanto anteriormente o grupo elegível ao sorteio
se restringia aos municípios com
menos de 300 mil habitantes.

As auditorias são realizadas da
seguinte forma: uma vez sorteado,
o município recebe a visita dos auditores. No caso de municípios com
até 20 mil habitantes, todas as funções de despesa são avaliadas; já
para os municípios com uma população entre 20 e 100 mil habitantes,
além das áreas de educação, saúde
e assistência social, outro grupo de
despesa é sorteado e fiscalizado;
no caso dos municípios com mais
de 100 mil habitantes, as funções
fiscalizadas estão entre educação,
saúde e assistência social.
Após o sorteio e a auditoria, os
relatórios com as irregularidades
encontradas são elaborados. Eles
são feitos com as informações coletadas pelos auditores sobre as despesas municipais realizadas com
as verbas de transferências. Os
auditores fiscalizam o uso dos recursos por meio de visitas às obras
realizadas (para verificar se o projeto realizado está de acordo com o
planejado), análise de documentos
fornecidos pela própria prefeitura
(como notas fiscais, processos de
licitação, balanços, controles de
entrada e saída de bens), entre
outros. Por fim, os relatórios são
disponibilizados no sítio eletrônico
da CGU.
Na maioria dos casos, as infrações
encontradas estão relacionadas a
casos de má administração e não
a corrupção de fato. Isso ocorre
porque os documentos analisados

são disponibilizados pela própria
prefeitura, o que favorece a omissão de informações. De fato, uma
infração comum apontada nos relatórios é a omissão de documentos.

Vale ressaltar que de maneira alguma os auditores classificam as
irregularidades encontradas em
qualquer tipo de categoria (corrupção, má gestão etc.). Eles se
limitam a registrar ocorrências nos
municípios sorteados que estejam
em desacordo com normas estabelecidas para o recebimento das
transferências do Governo Federal.
Assim, o auditor irá incluir no relatório tanto um caso de inexistência
do Estatuto da Banda Municipal
como indícios de montagem de
processo licitatório (casos retirados do relatório dos municípios
de Alvarães/AM de 2003). Dessa
forma, fica claro que o objetivo do
programa não se restringe a um
propósito específico como, por
exemplo, o de combater a corrupção, mas se insere em um propósito
mais abrangente, que remete ao
disciplinamento do uso dos recursos transferidos.
Segundo a CGU, até 2012, 1.965
municípios haviam sido fiscalizados, o que corresponde a 35,32%
do total de municípios brasileiros.
Além disso, até o 36ª sorteio os auditores já haviam fiscalizado cerca
de 18 bilhões de reais.
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Os pontos positivos e negativos do
Programa de Fiscalização de Sorteios Públicos dizem respeito ao
mesmo aspecto, ou seja, a escolha
dos municípios a serem auditados
através de sorteio. Por um lado,
o sorteio é uma boa forma de aumentar a vigilância sem os custos
proibitivos que auditorias que envolvessem a totalidade dos municípios gerariam. Além disso, é mais
eficaz, pelo menos enquanto o Programa está ativo, que campanhas
de conscientização, pois é uma
ameaça crível ao agente corrupto.
Finalmente, vai mais além que programas que se limitam a avaliar
graus de corrupção (muitos países
têm investido nessa última opção)
porque, mais uma vez, tem a intenção de promover provas contra
agentes específicos que possam ser
punidos. Pode-se dizer, portanto,
que a virtude do Programa está em
aumentar a probabilidade de um
agente ser punido por cometer atos
ilícitos. Em termos econômicos, o
papel do Programa é aumentar o
custo esperado da irregularidade
em relação ao seu benefício.
Por outro lado, o aumento da probabilidade de o agente corrupto ser
descoberto deve ser grande o suficiente para que o custo esperado
supere em grande parte dos casos
o benefício, o que faria com que o
agente decidisse não cometer irregularidades. No caso do programa,
o aumento da probabilidade pode
ter sido inexpressivo. Na maioria
dos casos a elevação é inferior a 3%

(esse número depende do Estado
de cada município e da periodicidade dos sorteios).

Outro ponto importante é que para
que as irregularidades diminuam
é necessário que os agentes considerem que a ameaça de serem
“pegos” nas auditorias seja crível.
Para isso, o Programa deveria se
mostrar sólido e longevo. Porém,
nos últimos anos a atuação do programa tem se tornado cada vez
mais tímida devido à diminuição
dos sorteios durante o ano. Para
piorar a situação, em 2012, parte
dos auditores da CGU entraram
em greve em busca de aumentos
salariais, fazendo com que algumas
fiscalizações não fossem realizadas. As informações contidas nos
relatórios da CGU possibilitaram a
realização de uma série de trabalhos sobre o impacto da corrupção,
medida como determinados tipos
de irregularidades apontadas nos
relatórios, sobre diferentes variáveis econômicas. O presente artigo,
no entanto, se diferencia do restante da literatura na medida em
que não se preocupa em utilizar os
dados de irregularidades extraídos
dos relatórios da CGU para estabelecer qualquer relação causal a partir deles. O objetivo é, na verdade,
avaliar o Programa em si, ou seja,
verificar se o Programa foi eficaz
para atingir seu propósito, qual
seja, a redução das irregularidades
cometidas pelos municípios na execução de programas federais sob
sua responsabilidade.
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Para tanto, serão observados os
municípios sorteados duas vezes
porque, dessa forma, é possível
confrontar o perfil das irregularidades encontradas antes e depois do efeito da fiscalização.6 Isso
é possível porque, no primeiro
sorteio, o relatório dos auditores
traz as infrações encontradas no
município antes que este tivesse
passado pela experiência da fiscalização. Assim, as falhas ainda não
haviam sido apontadas. Já no segundo sorteio, o município passou
pela auditoria, o que implica que
as infrações encontradas deveriam
ser menores ou, no mínimo, menos
graves.

De 2003 até 2012, 193 municípios foram sorteados mais de uma
vez. Infelizmente, foi só a partir de
2005 que os relatórios foram completamente padronizados. Foram
assim lidas e classificadas apenas
as informações dos relatórios dos
municípios que foram sorteados
duas vezes a partir de 2005, apesar disto reduzir drasticamente a
amostra para 75 municípios.7 Considerou-se que era melhor reduzir
a amostra do que cometer erros na
contabilização das irregularidades
que fossem resultantes de padrões
distintos de identificação e exposição dessas nos relatórios. Ademais,
foram coletadas apenas as irregularidades dos programas de saúde
e educação, principais destinos de
transferências do Governo Federal,
já que são essas as áreas avaliadas
em praticamente todos os municí-
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pios, independentemente da faixa
de população.

A partir da leitura dos relatórios,
as infrações foram classificadas de
acordo com os três grupos seguintes:
Má administração: Infrações em
que não há objetivo de ganhos financeiros privados;

Corrupção: O ato em si é realizado por um agente (não precisa ser
identificado) que sabe que está
cometendo um ato ilícito e que
pode ser penalizado. Mesmo assim
ele opta por cometer o ato, pois
a renda esperada da corrupção
supera os custos que incluem possíveis penalidades. Ainda, para que
a infração seja classificada como
corrupção, é necessário que haja
um ganho privado e que um bem
público deixe de ser provido, ou
seja, provido apenas parcialmente;

Outros: Intermediário entre corrupção e má administração. Neste
caso, não fica claro de quanto bem
público a população está sendo
privada, e também não é visível
quanto o agente privado está se
beneficiando da situação. Porém,
o agente incorre em algum tipo
de ganho financeiro privado. Por
exemplo, médicos que não cumprem sua jornada de trabalho, ou
obras que são entregues fora das
especificações adequadas.

Esta classificação foi motivada pelo
fato de que o impacto do programa

não é o mesmo para as diferentes
categorias de irregularidades. A
penalização em um caso de má
administração, por exemplo, é diferente da pena esperada no caso
de corrupção. Em geral, espera-se
que a primeira seja menor do que
a segunda. A divulgação de casos
de má administração tem um impacto muito menor sobre a opinião
pública do que casos de corrupção.
Além disso, há outra importante
distinção entre as duas formas de
infração. Irregularidades de má
administração não geram ganho
privado para o agente, com o que o
agente não avalia seu ganho esperado financeiro dado que ele tem
outros tipos de motivação.
São estimados modelos de dados
de contagem uma vez que a variável dependente (número de irregularidades classificadas como
corrupção, má administração e
total) assume valores inteiros e
não negativos. Esse tipo de modelo
é estimado por máxima verossimilhança e assume distribuição Poisson ou Binomial Negativa.8

Quando a variável dependente é
dada pelo número de irregularidades classificadas como corrupção e
é utilizado o modelo de Poisson, encontra-se evidência de que as fiscalizações realizadas pelo programa
não foram capazes de modificar o
perfil de corrupção dos municípios
avaliados.9 Encontra-se uma relação positiva e estatisticamente significante a 5% entre o número de

irregularidades associadas à corrupção no primeiro sorteio e no segundo sorteio, ou seja, municípios
que têm alta incidência de corrupção em relação ao demais parecem
continuar registrando mais casos
de corrupção após a fiscalização.
Esse cenário só se inverteria caso
o efeito marginal do número de irregularidades passasse a ser negativo. Isso acontece apenas a partir
da oitava infração. Como o grupo
de municípios que chegam a esse
patamar de corrupção na amostra
é reduzido (12 observações entre
educação e saúde de um total de
117 superam oito irregularidades
no primeiro sorteio, ou seja, menos
de 10%) e a magnitude na redução
da taxa é pequena, não podemos
dizer que há uma mudança expressiva no perfil de corrupção dos municípios. A persistência da corrupção parece ser uma tendência forte.
Dessa forma, o fator que melhor
explica níveis de corrupção mais
baixos é o próprio desenvolvimento das áreas avaliadas captado pelo
índice Firjan, resultado em linha
com a literatura. Akçay (2006), por
exemplo, encontra evidência de
correlação negativa entre índices
de corrupção e o IDH (índice de desenvolvimento humano elaborado
pela ONU).
O modelo de irregularidades de má
administração apontou que não é
possível afirmar que a indicação
de um conjunto de irregularidades
no primeiro sorteio impacte consideravelmente os resultados numa
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segunda avaliação. Foi estimado
que o aumento de uma irregularidade no primeiro sorteio levaria a
uma variação positiva de aproximadamente 3% nas irregularidades desse tipo no segundo sorteio,
o que sugere uma relação muito
pequena entre os resultados das
duas fiscalizações. O mesmo acontece quando a variável dependente
é o número total de infrações que
engloba todas as infrações (as classificadas como corrupção, má administração e outras que possuem
definição intermediária).
Vieira (2009) fez também uma tentativa específica de avaliar o Programa de Fiscalização, a partir da
avaliação de informações extraída
dos relatórios de 36 municípios que
foram sorteados duas vezes para
compor um índice de improbidade
administrativa e um indicador de
irregularidades para dez programas federais nas áreas de saúde e
educação.

Foi conduzida uma análise estatística bastante simples para avaliar a eficácia do programa sobre
a corrupção. Primeiramente, ele
conclui que entre a primeira e a
segunda auditoria do programa
há manutenção das improbidades
administrativas e aumento estatisticamente significante no número
de irregularidades. Para tanto usa
os métodos quantitativos ANOVA
e ANOCOVA que avaliam, respectivamente, a igualdade das médias
e a existência de covariância entre
grupos. Em seguida, mensura o im-

pacto do programa estimando uma
regressão simples em que a variável explicativa é uma dummy que
assume valor igual a zero quando
é o primeiro sorteio e valor igual
a um quando é o segundo sorteio
e a variável dependente é dada
ou pelo número de improbidades
administrativas ou pelo número
de irregularidades. O autor baseia
suas conclusões na avaliação da
significância do coeficiente estimado; porém, ignora o fato de que
ao comparar os grupos apenas
temporalmente, sem nenhum tipo
de controle adicional, está captando nesse coeficiente não apenas o
impacto do programa, mas um conjunto de fatores que mudaram ao
longo do período e também afetam
as irregularidades e improbidades
administrativas.
A despeito das limit ações metodológicas e do fato de ter sido
feita uma seleção aleatória de 36
municípios dos 60 sorteados pelo
programa, as evidências de Vieira
(2009) também apontam que o
programa não teve efeito esperado.
Em vista da importância política
dada ao Programa e dos resultados
obtidos, é fundamental uma reestruturação do Programa. O sorteio, sem dúvida, é uma boa forma
de aumentar a vigilância sem os
custos proibitivos que auditorias
na totalidade dos municípios gerariam. É mais eficaz também que
campanhas de conscientização,
pois é uma ameaça crível ao agente
corrupto. Além disso, faz mais do
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que programas que se limitam a
avaliar graus de corrupção porque
tem a intenção de produzir provas
contra agentes específicos que
possam ser punidos. Pode-se dizer,
portanto, que a virtude do Programa está em aumentar a probabilidade de um agente ser punido por
cometer atos ilícitos. Em termos
econômicos, o papel do Programa
é aumentar o custo esperado da
irregularidade em relação ao seu
benefício.

O aumento da probabilidade de o
agente corrupto ser descoberto,
no entanto, deve ser grande o suficiente para que o custo esperado
supere em grande parte dos casos
o benefício. Este aumento trazido
pelo Programa, contudo, pode ser
considerado inexpressivo, sendo
na maioria dos casos inferior a 3%
(esse número depende do Estado
de cada município e da periodicidade dos sorteios). Além disso, as
mudanças feitas no Programa ao
longo dos anos fizeram com que
a probabilidade dos municípios
serem sorteados caísse drasticamente. Por exemplo, em 2003, um
município do Estado do Acre tinha
a probabilidade de ser sorteado de
aproximadamente 44% em um ano,
caindo para 6% depois das mudanças em 2006.
Finalmente, para que as irregularidades diminuam é necessário também que os agentes considerem
crível a ameaça de serem “pegos”
nas auditorias do Programa. Para
isso é necessário que o Programa
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se mostre sólido e longevo. Porém,
nos últimos anos a atuação do Programa tem se tornado cada vez
mais tímida devido à diminuição
dos sorteios durante o ano. Para
piorar a situação, em 2012, parte
dos auditores da CGU entraram em
greve em busca de aumentos salariais fazendo com que algumas fiscalizações não fossem realizadas.
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1 Introdução
O artigo procura fornecer subsídios
para o debate em torno da seguinte
pergunta: quais são as alternativas para que o Brasil cumpra seu
papel de fornecedor internacional
de produtos agropecuários com o
menor impacto sobre seus ecossistemas florestais e sobre o clima?
Parte-se da percepção de que uma
solução já vem sendo implementada. O fato de que a agropecuária
brasileira está se tornando cada
vez mais intensiva (em insumos e
maquinário) e voltada para o mercado internacional parece estar
atuando para reduzir a correlação
entre a expansão espacial da agropecuária e o desmatamento.

A intensificação, porém, não resulta apenas da livre operação das forças de mercado, i.e., apenas da expansão da demanda internacional
por commodities agrícolas, carne e
soja, especialmente. Resulta também da política pública brasileira,
especificamente, a criação de áreas
protegidas, o monitoramento e
punição do desmatamento ilegal,
inclusive com restrições à tomada
de crédito. Nos últimos dez anos,
não só as barreiras legais ao desmatamento foram ampliadas, mas
também o aparato institucional
necessário para fazer com que as
leis ambientais sejam cumpridas.
Por decorrência, a terra florestada
legalmente apta para conversão
tende a se tornar mais escassa, o
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que cria incentivos para aumentar
a produtividade, e, daí, intensificar
não apenas em áreas de colonização antiga (como é o caso das regiões Sul e Sudeste), mas também na
Amazônia.
A pressão internacional por sustentabilidade e contenção do desmatamento tem atuado como uma
barreira adicional.

2 Benefícios e Custos da Intensificação
A redução do desmatamento representa uma emissão evitada de
gases de efeito estufa da ordem de
40% do total emitido em 2005 pelo
Brasil.
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O benefício ambiental, contudo,
não é livre de custos, uma vez que
a intensificação e a orientação exportadora se consubstanciam em
um modelo produtivo de larga
escala, ou seja, latifúndios monocultores, cujo estabelecimento
resulta no êxodo rural de pequenos e médios produtores. De fato,
a expansão da área ocupada pela
agropecuária entre 1990 e 2011 se
deve, totalmente, ao aumento dos
latifúndios monocultores.
Um dos impactos é a redução do
número de minifúndios (i.e., estabelecimentos agropecuários de
pequeno porte) em um número
absoluto de 470.000. Esta magnitude é relevante tanto por conta
do número de pequenos produtores cujas condições de vida foram
potencialmente modificadas como
pelo fato de que tais produtores
são responsáveis por proporção
dominante da produção das culturas que constituem os itens básicos
da dieta brasileira (arroz, feijão,
milho, mandioca).
Uma decorrência do primeiro impacto é a possibilidade de êxodo
rural com consequente aumento da
população urbana pobre, residente
em favelas e, portanto, submetida
a condições de vida desfavoráveis e
a privações.
Dentre os produtores agropecuários que amargarão perdas com
a mudança do clima os de menor
porte tendem a sofrer mais, uma

vez que a adaptação depende de
investimento.

Tais perdas e, em geral, a perda
agregada imposta pelas mudanças
climáticas aos brasileiros tendem
a ser menores no cenário em que a
redução do desmatamento é mantida no futuro próximo.

3 Barreiras à Sustentabilidade

O fato de que as queimadas detectadas por satélite não apresentam
tendência de queda nos últimos
anos atua para limitar os benefícios da redução do desmatamento,
pois o uso agropecuário de fogo,
especialmente quando se reverte por acidente em incêndios, é
importante vetor de emissões de
gases de efeito estufa, além dos
riscos impostos a ativos, à propriedade privada e à própria floresta.
Além disso, por mais benéfica que
a redução do desmatamento possa
ser para o clima, as consequências
ambientais do fenômeno não se
circunscrevem ao clima: a intensificação agropecuária decorrente representa intensificação do
uso do solo do que são resultados
possíveis a erosão e o acúmulo de
substâncias tóxicas liberadas por
herbicidas e fertilizantes em corpos d’água.

acerca de como tornar sustentável
uma agropecuária brasileira cada
vez mais demandada internacional
e nacionalmente. Os autores propõem que seja adotada uma “caixa
de ferramentas” que permita converter os sistemas agropecuários
de uso da terra em sistemas mais
diversificados (mosaicos) e com
maior biodiversidade, mais próximos dos ecossistemas florestais.
São exemplos as técnicas de cultivo
mínimo e os sistemas agroflorestais.
Para evitar os impactos sobre os
pequenos produtores e a concentração da terra os autores recomendam a intervenção governamental, mas não deixam claro qual
seria a melhor política. En passant,
é mencionada a construção de instituições socialmente inclusivas, e
o exemplo é o fornecimento de títulos de propriedade para os pequenos (e também médios e grandes)
produtores.
O cumprimento do Código Florestal e do programa de Agricultura
de Baixo Carbono é classificado
pelos autores como “extremamente importante” para garantir uma
trajetória sustentável.

4 Além da Intensificação

A intensificação é parte da resposta à pergunta que orienta o artigo
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