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O livro Instituições e Desenvolvi-
mento no Brasil: diagnósticos e uma 
agenda de pesquisas para as políti-
cas públicas apresenta a enorme 
variedade de temas, métodos e 
abordagens de análise das relações 
entre instituições e desenvolvimento, 
e serve de base para um programa 
de pesquisa visando a recomenda-
ções de mudanças institucionais em 
várias áreas de políticas públicas. Os 
seus capítulos articulam-se mais 
pelo foco em processos (contextos, 
estratégias, estruturas, desenhos e 
mecanismos) que em resultados de 
políticas. Assim, a despeito de sua 
pluralidade de abordagens, metodolo-
gias e áreas de políticas, esta obra 
mantém uma inusitada articulação e 
organicidade. As contribuições indivi-
duais deste livro apontam a necessi-
dade de ações tendentes à mudança 
institucional nas várias áreas afetas 
ao desenvolvimento do país. Com 
este trabalho, o Ipea propõe uma 
agenda de pesquisa em arranjos 
institucionais, governança e capaci-
dades estatais concernentes ao 
processo de formulação, execução e 
avaliação das políticas públicas para 
o desenvolvimento do Brasil.

Este livro contém onze capítulos, 
agrupados em quatro temas: 
i) instituições, crescimento e desen-
volvimento; ii) Estado, planejamento 
e desenvolvimento; iii) regulação; e 
iv) infraestrutura, arranjos institucio-
nais e políticas públicas. O trabalho 
baseia-se no pressuposto de que o 
Estado, interagindo com os atores 
sociais, é capaz de transformar as 
instituições, adaptando-as aos obje-
tivos do desenvolvimento nacional, o 
qual é entendido como um processo 
de redução das lacunas (econômicas, 
sociais, políticas etc.) que nos sepa-
ram dos países desenvolvidos. Os 
capítulos enfocam ainda níveis de 
análise que podem ser chamados 
de macroinstitucional (mudança estru-
tural e a taxa de crescimento da 
economia), mesoinstitucional (instru-
mentos de planejamento e governan-
ça orçamentária) e microinstitucional 
(políticas públicas e arranjos institucio-
nais específicos).

A afirmação de que as instituições têm importância para o 
desenvolvimento nacional, em suas múltiplas dimensões, possibilita a 
formulação de duas questões: i) quais são as formas e os canais por meio 
dos quais as instituições impactam o processo de desenvolvimento?; e 
ii) qual a possibilidade de o desenho e a implementação de mudanças 
institucionais acelerarem esse processo? Os textos deste livro procuraram 
responder a essas questões, propondo uma análise integrada em três níveis: 
macro, meso e microinstitucional. O primeiro diz respeito aos fatores 
institucionais que inter alia afetam a taxa de crescimento da economia, sua 
mudança estrutural, a acumulação de capital, a produtividade do trabalho e, 
portanto, o crescimento econômico no longo prazo. O nível meso refere-se 
aos instrumentos de planejamento, governança orçamentária e regulação 
que influenciam a capacidade estatal de promover políticas de catching-up. 
Finalmente, o nível micro enfoca aspectos institucionais setoriais, que, por 
sua vez, ao dialogar com o nível macroinstitucional, não deixam de ter uma 
influência indireta sobre a taxa de crescimento econômico e a mudança 
estrutural necessárias ao desenvolvimento. Finalmente, os resultados aqui 
apresentados sugerem que uma organização como o Ipea – que tem entre 
suas atribuições colaborar na formulação e na avaliação de políticas 
públicas – deve incorporar permanentemente uma agenda de desenho e 
avaliação dos arranjos institucionais, seus processos de governança e seus 
efeitos nas capacidades estatais, no processo de formulação, execução e 
avaliação das políticas públicas para o desenvolvimento do Brasil.
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APRESENTAÇÃO

A formação típica do economista envolve um conjunto básico de ferramentas, entre as 
quais se destaca o modelo de equilíbrio geral. Neste modelo, agentes trocam bens sem 
qualquer referência a um contexto institucional: as hipóteses de perfeita informação e 
de que os agentes não possuem nenhum poder de mercado eliminam toda di�culdade 
durante as transações. O pressuposto é que os mercados funcionam sem qualquer tipo 
de fricção ou con�ito. Ao modelo de equilíbrio geral foram adicionados o primeiro 
teorema do bem-estar, que a�rma que qualquer resultado do modelo será e�ciente, 
e o segundo teorema, que a�rma que qualquer resultado distributivo de renda pode 
ser alcançado, desde que antes da operação do modelo se faça uma alocação adequada 
das dotações de fatores originais.

A conclusão do modelo com os dois teoremas é clara. A combinação do modelo 
com o primeiro teorema a�rma que a economia funciona sem instituições e sem 
Estado, e que o resultado será e�ciente. O segundo teorema assegura que não é 
necessária nenhuma intervenção para redistribuir renda e riqueza, bastando alterar 
as dotações iniciais de forma adequada para que o próprio modelo se encarregue 
de alcançar a distribuição almejada. Curiosamente, nem mesmo os manuais mais 
avançados de microeconomia se perguntaram como seria feita essa alteração nas 
dotações iniciais antes de as trocas começarem, o que levou Amartya Sen a comentar, 
ironicamente, que o segundo teorema era o manual do ditador leninista.

A questão distributiva, contudo, não foi a única a �car em aberto no modelo 
de equilíbrio geral. O teorema Sonnenschein-Mantel-Debreu mostrou que, sob as 
hipóteses usuais de concorrência perfeita e racionalidade, o modelo de equilíbrio 
geral produz múltiplos equilíbrios, além de ser instável. A existência de múltiplos 
equilíbrios di�culta até a análise microeconômica mais simples, pois um mesmo 
preço em um mercado pode ser alto quando se considera um equilíbrio, e baixo 
quando se considera outro equilíbrio. A instabilidade do modelo, por sua vez, vai 
de encontro à estabilidade que as economias concretas apresentam. Esses problemas 
já deveriam bastar para demonstrar a necessidade de outros referenciais teóricos 
para estudar não apenas o desenvolvimento, mas também o funcionamento de 
economias reais.
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Ao mesmo tempo, uma série de pesquisadores tem demonstrado desde os 
anos 1930 a necessidade da consideração dos custos de transação por parte dos 
economistas, e de como as instituições afetam estes custos. Nomes premiados 
como Ronald H. Coase, Oliver E. Williamson e Douglass North chamaram a 
atenção para a urgência de uma compreensão econômica do efeito das instituições 
na economia, via custos de transação.

Nesse sentido, este livro é um passo extremamente importante para uma 
análise das instituições que dê conta dos problemas de uma economia concreta, 
no que diz respeito a crescimento, desenvolvimento e melhora na distribuição, 
trazendo contribuições de analistas de primeira linha da economia brasileira. Uma 
obra fundamental que atende à demanda urgente de pensar as di�culdades do país.

Ronaldo Fiani
Professor adjunto do Instituto de Economia da Universidade  

Federal do Rio de Janeiro (IE-UFRJ).
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INTRODUÇÃO
Luís Carlos Garcia Magalhães1

Maurício Mota Saboya Pinheiro2

A literatura especializada tem enfatizado a importância das instituições para 
o desenvolvimento. Assim, este livro, Instituições e Desenvolvimento no Brasil: 
diagnósticos e uma agenda de pesquisas para as políticas públicas, editado pelo Ipea, 
pretende contribuir para esse debate. Seu objetivo é duplo: mostrar a enorme 
variedade de temas, métodos e abordagens de análise das relações entre instituições 
e desenvolvimento; e servir de base para um programa de pesquisa nessa área, 
coordenado também pelo Ipea, e que envolva um esforço re�exivo interinstitucional.

A despeito da mencionada variedade com que o assunto é tratado neste 
livro, não se renuncia à busca de organicidade entre seus capítulos. Em particular, 
procura-se estabelecer, nas diversas políticas de desenvolvimento tratadas no 
livro, conexões em torno de critérios, tais como: desenhos institucionais, 
formas de coordenação e complementaridade entre as instituições. Na verdade, 
o foco desta publicação recai mais sobre os processos das políticas – abordagens 
teórico-interpretativas, contextos, estratégias, estruturas, desenhos e mecanismos – 
que sobre os seus resultados.

O livro apresenta onze capítulos, que podem ser agrupados em quatro 
temas: i) instituições, crescimento e desenvolvimento; ii) Estado, planejamento 
e desenvolvimento; iii) regulação; e iv) infraestrutura, arranjos institucionais e 
políticas públicas.

O capítulo 1, intitulado Instituições e desenvolvimento: revisão seletiva da 
literatura e uma proposta de interpretação, assinado por Claudio Roberto Amitrano, 
inaugura o grupo temático instituições, crescimento e desenvolvimento. O texto 
propõe uma interpretação para a relação entre desenvolvimento – aqui de�nido 
como crescimento econômico com mudança estrutural – e instituições, com base 
em uma revisão da literatura sobre o tema. Para uma parte relevante dos autores, 
as instituições moldam a forma pela qual se dão as decisões e as interações entre os 
agentes sociais e econômicos, razão que explica as primeiras serem fundamentais na 

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia 
(Diest) do Ipea.
2. Técnico de planejamento e pesquisa na Diest/Ipea.
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constituição dos mecanismos de coordenação desses agentes, inclusive as estruturas 
de incentivos e normas, formais e informais, de comportamento.

Para os países menos desenvolvidos ou periféricos, o crescimento requer certa 
homogeneização estrutural, o que acarreta o fechamento de uma lacuna de estruturas 
institucionais entre os setores tradicionais e modernos dessas economias. Para explicar 
como isso é possível, é preciso uma concepção de instituições mais arrojada que a visão 
convencional, a saber, uma que con�ra às instituições um papel ativo na moldagem 
dos comportamentos, das preferências e das motivações dos atores sociais.

Esse papel ativo das instituições nas decisões e nas interações entre agentes é 
reconhecido, no capítulo em questão, por Amitrano, para quem “a própria forma 
funcional da equação de investimento, incluindo seus determinantes e a maneira 
como eles se articulam entre si e com a acumulação de capital, é re�exo do arranjo 
institucional especí�co de cada economia”. O autor procura mostrar, a partir da 
análise da taxa de retorno dos ativos reais, que certas funções institucionais – tais 
como as de criar mercados, estabilizar e regular transações, bem como legitimá-las 
socialmente, como postulado por Rodrik e Subramanian (2003;3 20094) – podem 
afetar os investimentos agregados. Por �m, mediante um exercício empírico, Amitrano 
apresenta evidências da existência de uma relação entre funções institucionais e renda 
per capita, sugerindo que “as instituições podem ter, de fato, um impacto positivo, 
porém não linear e diferenciado, sobre o desenvolvimento”.

O capítulo 2, também do mesmo grupo temático, intitula-se Desenvolvimento 
desigual nos modelos de crescimento de inspiração keynesiana, de autoria de José Luis 
Oreiro. Segundo o autor, o objetivo do texto é “fazer uma apresentação sistemática 
das teorias de crescimento de inspiração keynesiana, tendo como foco o papel da 
demanda agregada na análise dos determinantes do desenvolvimento desigual” 
entre os países capitalistas desenvolvidos e os em desenvolvimento.

De acordo com o estudo de Oreiro, os modelos keynesianos explicam o 
desenvolvimento desigual por intermédio de fatores que, se não são explicitamente 
tratados como institucionais – isto é, expressivos de normas, regras e mecanismos 
gerais condicionantes do comportamento dos agentes –, sem dúvida apontam para 
determinados ambientes e arranjos próprios das instituicões. Desse modo, suas 
conclusões podem inspirar várias ações públicas, em nível estratégico, de longo 
prazo e multi-institucionais, tendentes a acelerar o desenvolvimento econômico 
brasileiro, a �m de reduzir a “distância” que ainda separa países como o Brasil das 
economias capitalistas maduras.

3. Rodrik, D.; Subramanian, A.  The primacy of institutions (and what this does and does not mean). Finance & 
Development, June, 2003.
4. Rodrik, D.; Subramanian, A. Why did financial globalization disappoint? IMF Econ Review, v. 56, p. 112, 6 jan. 2009. Disponível 
em: <https://doi.org/10.1057/imfsp.2008.29>.
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O capítulo 3, do grupo temático Estado, planejamento e desenvolvimento, é de 
autoria de Paulo Kliass, intitulado Planejamento do desenvolvimento econômico e Plano 
Plurianual no Brasil. O objetivo do texto é avaliar diversos tipos de instrumentos e 
mecanismos de planejamento no Brasil desde o pós-guerra. O autor serve-se de um 
método histórico, a �m de descrever a origem e a dinâmica dos mecanismos de 
planejamento no país.

Inicialmente voltados para a racionalização de processos orçamentários, 
vinham se desenvolvendo no Brasil, ao longo de décadas, instrumentos de 
planejamento governamental (plano de metas, plano trienal, planos nacionais 
de desenvolvimento – PNDs etc.), os quais, em geral, visavam à eliminação dos 
obstáculos institucionais e estruturais ao desenvolvimento do país. Tratava-se, 
contudo, de instrumentos concebidos e geridos de forma centralizada, com quase 
nenhuma participação popular. Por sua vez, com a redemocratização, a Constituição 
de 1988 (CF/1988), embora �zesse referência ao PND, foi promulgada em um 
momento ideologicamente desfavorável ao planejamento estatal. Por isso, não 
houve qualquer movimento no sentido de tornar factível um instrumento de 
planejamento nacional adaptado aos novos tempos democráticos, que exigem a 
atuação popular no planejamento.

Atualmente, qualquer que venha a ser o seu formato, a atividade de planejamento 
do desenvolvimento brasileiro ainda carece de ferramentas adequadas, segundo 
Kliass. Na ausência de um PND concebido e gerido segundo as regras democráticas, 
o Plano Plurianual (PPA) acabou por assumir parte da tarefa de auxiliar o governo 
em suas ações de planejamento no período pós-1988. Contudo, e a despeito dos 
inegáveis avanços institucionais observados nas suas sucessivas edições, tanto em 
sua estrutura lógico-formal quanto em seus procedimentos de elaboração, o PPA 
ainda é insu�ciente como mecanismo de planejamento do desenvolvimento pelo 
menos por duas razões: i) faltam fundamentos legais, ancorados constitucionalmente, 
que con�ram uma estabilidade mínima a sua estruturação, de modo que possa 
produzir efeitos no longo prazo; e ii) na sua concepção há uma característica que, 
para o planejamento, é um verdadeiro “vício de formação”: o plano foi concebido 
como uma peça semiorçamentária, ou seja, uma lista de despesas quadrienais sem 
mecanismos que permitam um planejamento integrado da ação pública.

O capítulo 4, referente ainda ao tema Estado, planejamento e desenvolvimento – 
A institucionalidade de planejamento e orçamento e o papel do PPA na governança 
orçamentária –, é assinado por Leandro Freitas Couto. No texto, o autor procura 
avaliar o PPA como instrumento de governança orçamentária no Brasil, isto é, 
com as “regras formais e informais, que se dão ao longo do processo orçamentário, 
de elaboração, aprovação, execução, avaliação e controle dos recursos e gastos 
públicos”. Gastadores, controladores, guardiães e priorizadores são tipos de atores 
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que, de acordo com o institucionalismo histórico – arcabouço teórico no qual se 
baseia Couto –, disputam poder na arena orçamentária e de planejamento. As 
marcas institucionais dessa disputa são vistas na governança orçamentária, sob a 
forma de leis, normas e regras informais, as mais diversas.

A partir da CF/1988, importantes balizas institucionais foram colocadas para 
a demarcação das regras do jogo de poder na arena orçamentária. Desse modo, o 
PPA deveria desempenhar um papel relevante no arranjo institucional moldado 
para garantir que as estratégias de longo prazo para o desenvolvimento do país 
fossem conectadas de forma racional e e�caz para a operação dos orçamentos 
públicos. O jogo de forças políticas de certos atores resultou, entretanto, em 
arranjos disfuncionais à ação do PPA como instrumento de planejamento e de 
conexão planejamento-orçamento.

Ao lançar luz sobre os fatores responsáveis por essa falta de funcionalidade 
do PPA, o trabalho de Couto abre a oportunidade para que os policy makers e 
outros atores sociais se mobilizem por reformas institucionais capazes de melhorar 
a governança do planejamento e do orçamento no Brasil.

Maurício Mota Saboya Pinheiro é o autor do capítulo 5 – Desenvolvimento, 
planejamento e combate às desigualdades no Brasil: notas sobre o papel das instituições 
a partir das contribuições teóricas de Celso Furtado e Amartya Sen –, sendo o último 
do grupo temático Estado, planejamento e desenvolvimento.

Partindo do princípio de que a atual Constituição cria as condições para que 
o combate às desigualdades seja encarado como objeto de políticas de Estado no 
Brasil – apesar de os indicadores internos de desigualdade somente terem começado 
a cair anos após a promulgação da Carta e atualmente encontrarem-se estagnados –, 
Pinheiro procura contribuir para o aperfeiçoamento das diretrizes gerais das 
políticas públicas de combate às desigualdades no Brasil, buscando subsídios 
teórico-conceituais às obras dos dois autores mencionados no título do capítulo.

Em primeiro lugar, de acordo com as conclusões de Pinheiro, ambos os autores 
analisados nos previnem contra abordagens simplistas do problema, salientando 
tanto a multifacetada heterogeneidade entre os indivíduos (Sen) como o caráter 
historicamente arraigado de mecanismos socioeconômicos que deram origem e  
até hoje reproduzem as desigualdades brasileiras (Furtado). A identi�cação dessas 
fontes de complexidade é tarefa inescapável aos autores dos planos e programas 
nacionais de desenvolvimento e, em particular, a quem se proponha a diagnosticar 
e combater as desigualdades no Brasil atual.

Em segundo lugar, da leitura de Furtado e Sen, emerge uma nova visão sobre o 
papel das políticas culturais nas políticas de desenvolvimento. Trata-se de recuperar 
conhecimentos, práticas e formas de expressão populares, que guardem uma marca 
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de originalidade da cultura brasileira. Esse acervo será valorizado e desenvolvido 
como uma maneira de ampliar a capacidade criativa e inovadora do nosso povo. Essa 
política cultural, em conexão com uma política agressiva de ampliação das “capacitações” 
do povo – inclusive educação e quali�cação técnico-pro�ssional –, levará a que a 
cultura brasileira se liberte de seu traço de secular dependência, dialogando e 
interagindo “de igual para igual” com o patrimônio cultural da humanidade, dando 
�nalmente ao Brasil a autonomia necessária para traçar seus próprios rumos para 
o desenvolvimento.

Bruno Queiroz Cunha é o autor do capítulo 6, Governança regulatória e 
desenvolvimento: contribuições para a construção de uma abordagem alternativa 
à luz da experiência brasileira, sendo o texto que dá início ao terceiro grupo 
temático – regulação. Cunha tem por objetivo propor uma nova agenda analítica 
para a chamada governança regulatória, conceito que inclui a participação de 
múltiplos atores no processo de regulação estatal e remete também a mecanismos, 
regras e estruturas, bem como à interação entre grupos relevantes, em processos 
de ação coletiva afetos à regulação.

A agenda sobre a regulação predominante em âmbito internacional – que o 
autor chama de abordagem tradicional ou modelo o�cial – é claramente insatisfatória 
para lidar com as necessidades de interação dinâmica entre distintos atores sociais, 
pertencentes ou não às agências regulatórias – necessidades que são crescentes 
em ambientes de incerteza e volatilidade, típicas de países em desenvolvimento. 
Sendo assim, Cunha propõe as linhas de uma nova abordagem, analiticamente 
mais robusta e capaz de abarcar os diversos papéis a serem desempenhados pelos 
múltiplos atores envolvidos no jogo da regulação estatal, especialmente aplicável 
a casos como o brasileiro. A nova abordagem visa dar à regulação um caráter mais 
abrangente, dinâmico e complementar a outros mecanismos de intervenção estatal.

Cunha conclui que uma “proposta de agenda futura nessa seara 
incluiria averiguar as implicações e os desafios institucionais de estruturar 
a regulação e suas instituições em bases mais �exíveis e dinâmicas, abarcando a 
noção de complementaridade administrativa”. Esse conceito deve abranger as 
instâncias de regulação, planejamento, orçamento, controle e correição, entre outras. 
Portanto, com a exposição de sua abordagem alternativa da governança regulatória, 
o autor provê um interessante argumento em defesa da complementaridade 
institucional na esfera da governança estatal que pode ser aproveitado em uma 
eventual reforma institucional do setor público.

A depressão como o mal do século XXI: origens da noção de mal e sua atualidade nas 
políticas globais de saúde e de regulação de medicamentos, de autoria de Roberto Passos 
Nogueira, é o título do capítulo 7, e o outro texto do grupo temático regulação. 
A depressão está se transformando no principal alvo das políticas globais de saúde, 
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sendo inclusive considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 
o mal do século XXI – portanto, uma prioridade a ser considerada nas políticas 
nacionais de saúde. Por meio da investigação das raízes �losó�cas e médicas dos 
conceitos de mal e de enfermidade, o autor, entre outras coisas, discute os métodos 
de tratamento da depressão pela psiquiatria contemporânea.

Segundo Nogueira, o paradigma clássico de interpretação das doenças – consideradas 
como desordens em um equilíbrio natural meta�sicamente fundado – dá lugar, na 
contemporaneidade, ao que parece ser o seu antípoda: um conjunto de procedimentos 
simples, do tipo checklist, uma espécie de algoritmo ou processo de decisão supostamente 
objetivo, que visa diagnosticar precisamente uma doença mental em qualquer pessoa. 
Esse verdadeiro “salto mortal” na concepção acerca das doenças mentais – combinado 
com outros fatores, tais como o poder econômico e político da indústria farmacêutica 
mundial – teria favorecido um abuso na conduta dos médicos: um excesso de diagnósticos 
de depressão e o consequente abuso de prescrição de medicamentos antidepressivos.

Nogueira, en�m, propõe um diagnóstico abrangente e inovador sobre isso, 
que é um dos problemas mais graves da saúde pública no Brasil de hoje, o qual 
pode servir de base para estudos mais aprofundados sobre o tema. O capítulo 
sugere uma agenda de pesquisa que dê conta dos desa�os para uma estratégia de 
inovação da política pública de regulação de medicamentos, com foco no campo da 
saúde mental. Sem dúvida, a questão do aperfeiçoamento da institucionalidade de 
regulação das políticas de saúde existente no Brasil deve constar como um item 
de destaque nessa agenda de pesquisas.

Desenvolvimento e cooperação federativa no Brasil: aspectos institucionais, 
e�ciência econômica e equidade distributiva é o capítulo 8, e faz parte do último grupo 
temático deste livro – infraestrutura, arranjos institucionais e políticas públicas. 
Seus autores, Paulo de Tarso Linhares e Roberto Pires Messenberg, investigam 
os fatores que condicionam a equidade e a e�ciência na alocação de recursos do 
governo federal para a execução de obras por municípios.

Após analisarem exaustivamente os padrões de consorciamento entre os 
municípios brasileiros e a sua cooperação federativa vertical – isto é, entre municípios 
e estados e a União –, os autores concluem que

a e�ciência na execução [dos investimentos] depende unicamente de fatores internos 
ao município [re�etidos nos índices de capacidade municipal e de necessidades 
municipais] e do nível de contrapartida municipal, independentemente do fato de 
que o parlamentar [deputado federal ou senador] possa vir a pressionar ou realizar 
algum esforço de facilitação para a rápida execução dos projetos.

Esse resultado se mantém, em geral, mesmo quando se discriminam as áreas 
de política dos investimentos federais (saúde, habitação, transporte etc.) executados 
pelos municípios.
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As conclusões de Linhares e Messenberg, bem amparadas em evidências 
empíricas, sugerem a necessidade de um aperfeiçoamento no instituto dos consórcios 
municipais, notadamente naqueles associados a investimentos com recursos 
repassados da União. Esse aprimoramento deve visar, entre outras coisas, à criação de 
mecanismos que incentivem a e�ciência na aplicação daqueles recursos, bem como 
a coibição de ações que levem a ine�ciências. Em particular, as regras associadas 
às emendas parlamentares poderiam ser objeto de estudos futuros visando ao 
mencionado aperfeiçoamento.

Mauro Santos Silva assina o capítulo 9 – Fundos de investimento e 
�nanciamento de projetos de infraestrutura: uma leitura da con�guração institucional 
e do desempenho operacional do FI-FGTS. É feita uma análise exploratória da 
con�guração institucional e do padrão de operacionalização do fundo, à luz do 
discurso oficial contido na Exposição de Motivos (EMI) no 002/Ministério  
do Trabalho e Emprego/Ministério da Fazenda/Ministério das Cidades  
(MTE/MF/MCidades), de 17 de janeiro de 2007. O desenvolvimento de mercados, 
instituições e instrumentos �nanceiros constitui um componente importante 
para o desenvolvimento econômico na medida em que exerce, em bons termos, 
as funções relacionadas à provisão de recursos �nanceiros para investimentos: 
a mobilização de poupança, a alocação de capital, a negociação de risco e o 
monitoramento e a facilitação de negócios.

Entre as características fundamentais do Fundo de Investimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS), o capítulo destaca tanto o mecanismo 
de mobilização de capital baseado em poupança compulsória para�scal quanto 
a política de investimento mediante operações de debt e equity originadas no 
mercado de capitais. Para atingir o objetivo de seu trabalho, Silva analisa normas 
legais e infralegais, compulsa documentos �nanceiros e relatórios de administração 
do fundo, bem como explora as bases de dados geradas pela Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e pela Caixa 
Econômica Federal.

Os resultados da pesquisa de Silva apontam que a instituição do FI ampliou a 
disponibilidade de recursos para �nanciamento de projetos de infraestrutura, mas 
não produziu efeito em termos de ampliação do funding, apenas deslocou recursos 
do mercado de crédito para o mercado de capitais. O padrão de operacionalização 
observado evidenciou a existência de um triplo gap: baixos índices de subscrição 
de cotas por parte do FGTS, de integralização das cotas subscritas e de execução 
orçamentária. O insu�ciente dinamismo das operações do FI-FGTS sugere a 
importância de uma reavaliação do modelo de governança, em especial das 
estruturas de incentivo no âmbito dos diversos instrumentos que regulam os 
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processos de tomada de decisão e de operacionalização das questões estratégicas 
desse fundo.

O capítulo 10, Governança para a transição do setor de energia: um marco 
comparativo entre o Brasil e a Alemanha na perspectiva da literatura sobre variedades 
do capitalismo, avança no tema de infraestrutura, arranjos institucionais e políticas 
públicas. A autora Maria Bernadete Sarmiento Gutierrez analisa a política energética 
brasileira na perspectiva de uma transição para uma economia de baixo carbono. 
Para tal, utiliza-se da literatura conhecida como variedades de capitalismo (VoCs), 
com ênfase no conceito de complementaridades institucionais. Embora não tenha 
sido desenvolvida com o foco especí�co no setor de energia, essa literatura ajuda 
a explicar por que, para a Alemanha – uma economia coordenada –, a transição 
para uma economia de baixo carbono foi muito mais fácil que para o Reino Unido, 
exemplo de uma economia que segue um modelo liberal.

Gutierrez defende que fatores institucionais promotores da coordenação entre 
os diferentes agentes – indústria, governo, sociedade civil e setor �nanceiro –, com 
fortes mecanismos deliberativos no alcance de objetivos, ajudam a explicar por 
que a transição para uma economia de baixo carbono ocorreu de forma suave na 
Alemanha, com a adoção em grande escala das formas de energia solar e eólica.

Procurando identi�car os mecanismos institucionais que estão faltando 
ao Brasil para promover uma integração maior entre as políticas de energia e 
de combate às mudanças climáticas, Gutierrez utiliza como ponto de partida os 
resultados da análise institucional comparativa entre os setores de energia dos 
casos alemão e britânico. De acordo com a literatura VoC, a Alemanha é um 
paradigma de capitalismo coordenado, ao passo que o Reino Unido é um modelo 
liberal. Em particular, a autora lança luz sobre as principais lições institucionais 
que emergem dos dois países considerados, as quais poderiam inspirar o Brasil no 
desenho de um marco institucional mais e�caz para a transição a uma economia 
de baixo carbono.

O capítulo 11, À guisa de conclusão: balanço crítico e notas para uma agenda de 
pesquisa de instituições e desenvolvimento aplicado a políticas públicas, de autoria de 
Luís Carlos Garcia Magalhães, procura fazer uma avaliação crítica dos anteriores, 
com base em duas questões centrais: i) quais as formas e os canais pelos quais as 
instituições impactam o processo de desenvolvimento?; e ii) qual a possibilidade de 
o desenho e a implementação de mudanças institucionais acelerarem esse processo? 
Ademais, sugerem-se linhas de pesquisas tendentes a subsidiar políticas públicas 
visando a mudanças institucionais para o desenvolvimento.

Os capítulos deste livro basearam-se no pressuposto de que o Estado, interagindo 
com os atores sociais, é capaz de transformar as instituições, adaptando-as aos 
objetivos do desenvolvimento nacional, sendo este entendido como um processo 
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de redução das lacunas (econômicas, sociais, políticas etc.) que nos separam dos 
países desenvolvidos (catching up). Esses capítulos ainda abordam o problema das 
relações entre instituições e desenvolvimento a partir de abordagens variadas, bem 
como enfocam níveis de análise que podem ser chamados de macroinstitucional, 
mesoinstitucional e microinstitucional. 

O primeiro nível destaca a mudança estrutural e a taxa de crescimento da 
economia, por meio da análise dos parâmetros representativos da acumulação de 
capital, do progresso técnico e da produtividade do trabalho, entre outros fatores. 
Os capítulos de autoria de José Oreiro e Claudio Amitrano trataram dessas questões 
macroeconômico-institucionais, sugerindo, ademais, que “políticas econômicas de 
desenvolvimento necessitam de instituições de catching up para serem efetivas”. O 
segundo nível de análise, mesoinstitucional, enfoca os instrumentos de planejamento 
e governança orçamentária. Os capítulos escritos por Paulo Kliass, Leandro 
Couto, Maurício Pinheiro e Bruno Cunha, com distintos objetivos e métodos, 
apontam para problemas institucionais do desenvolvimento brasileiro, envolvendo, 
respectivamente, os instrumentos de planejamento, a governança orçamentária, 
as políticas de Estado para o combate às desigualdades e a governança regulatória. 
Quanto ao nível microinstitucional, os capítulos abordam arranjos institucionais e 
políticas em áreas especí�cas, aprofundando a análise de certos temas essenciais ao 
processo de catching up nacional. Nesta parte, contribuíram os textos de Roberto 
Messenberg e Paulo Linhares (consórcios municipais), Maria Gutierrez (matriz 
energética de transição para uma economia de baixo carbono), Mauro Silva 
(�nanciamento do investimento em infraestrutura) e Roberto Nogueira (regulação 
do mercado de medicamentos). 

A despeito da enorme diversidade de objetos, abordagens e metodologias de 
estudo – fruto natural da complexidade do assunto –, as contribuições individuais 
deste livro apontam para a necessidade de se conceberem e implementarem políticas 
públicas tendentes à mudança institucional nas várias áreas afetas ao desenvolvimento 
do país. Em particular, o Ipea, “que tem entre suas atribuições colaborar na 
formulação e avaliação de políticas públicas, deve incorporar permanentemente 
uma agenda de desenho e avaliação dos arranjos institucionais, seus processos 
de governança e seus efeitos nas capacidades estatais no processo de formulação, 
execução e avaliação das políticas públicas para o desenvolvimento do Brasil”.
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CAPÍTULO 1

INSTITUIÇÕES E DESENVOLVIMENTO: REVISÃO SELETIVA DA 
LITERATURA E UMA PROPOSTA DE INTERPRETAÇÃO

Claudio Roberto Amitrano1

1 INTRODUÇÃO

O papel que as instituições cumprem no processo de desenvolvimento socioeconômico 
tem se tornado um dos temas mais importantes do debate contemporâneo. 
A economia tem liderado, desde longa data e por razões evidentes, o conjunto 
de re�exões a esse respeito. Outros ramos das chamadas ciências sociais aplicadas, 
todavia, tais como a sociologia, a ciência política e a antropologia, também têm 
feito contribuições interessantes e valiosas para a compreensão do nexo entre esses 
dois fenômenos.

A existência de aportes variados dentro das ciências sociais aplicadas revela 
imediatamente a complexidade de se realizar uma resenha, ainda que não exaustiva, 
da literatura que se debruça sobre esse assunto. Por essa razão, o recorte proposto 
neste texto será preciso. A literatura tratada será aquela que, de um modo geral, 
se origina da economia.

Se, por um lado, essa estratégia simpli�ca a vida de quem escreve – e certamente 
de quem lê –, por outro, não elide um esforço de grande envergadura, pois, mesmo 
dentro da economia, o tema é complexo e variado. Vale dizer que o que se entende 
por desenvolvimento e por instituições se apresenta, nessa literatura, de forma 
bastante ambígua e com múltiplos sentidos.

Este capítulo está dividido em quatro partes, além desta introdução e das 
considerações �nais. Na seção 2, se discute a evolução do conceito de desenvolvimento 
ao longo do tempo e suas conexões com a agenda de ajuda internacional veiculada 
pelos organismos multilaterais. A seção 3 trata da noção de desenvolvimento como 
crescimento e mudança estrutural. A quarta seção apresenta o debate contemporâneo 
sobre o conceito de instituições, com análises voltadas para o desenvolvimento, assim 
como faz um balanço crítico das principais abordagens sobre o tema. Por �m, a 
quinta seção apresenta uma proposta de interpretação para a relação entre instituições 

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia 
(Diest) e coordenador do mestrado em políticas públicas e desenvolvimento do Ipea.
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e desenvolvimento, a partir dos nexos entre retorno dos ativos, investimento, 
crescimento e mudança estrutural, bem como elabora um pequeno exercício 
empírico sobre essa relação.

2 DESENVOLVIMENTO: UM FENÔMENO MULTIFACETADO  
COM INÚMERAS INTERPRETAÇÕES

O que é desenvolvimento? Ainda que esse termo perpasse o debate público e todos 
tenham uma noção preliminar do que represente, precisar seu signi�cado não 
tem sido tarefa trivial. De um modo geral, desenvolvimento está intuitivamente 
associado ao padrão de vida de uma sociedade. E o que caracteriza esse padrão? 
Como ele evolui ao longo do tempo? Quais fatores contribuem para a sua evolução 
e quais di�cultam? Por que se observam diferenças signi�cativas no padrão de vida 
da população em distintas regiões do globo? 

Essas são perguntas que se articulam entre si, e, teoricamente, suas respostas 
nos permitiriam obter uma de�nição precisa do que vem a ser desenvolvimento. 
O problema é que, para cada pergunta, diversas respostas têm sido apresentadas 
(Arndt, 1987; Hunt, 1989; Meier, 2005; Potter, 2014; Peet e Hartwick, 2015; 
Szirmai, 2015; Ziai, 2016). Além disso, a interação entre fatores econômicos e não 
econômicos cria um desa�o adicional: a possibilidade de estabelecer uma de�nição 
capaz de lidar com um fenômeno multifacetado. Por esse motivo, até hoje o conceito 
de desenvolvimento está em disputa, havendo inclusive aqueles que acreditam 
que o fenômeno não exista, que sua conceituação seja enganosa ou que, como 
desiderato, seja inatingível (Peet e Hartwick, 2015; Szirmai, 2015; Ziai, 2016).

2.1 Breve histórico do campo de estudos sobre o desenvolvimento

É possível dizer que a literatura econômica tem se dividido entre dois grandes 
enfoques: a abordagem que vê na pobreza, ou melhor, na sua mitigação, a principal 
manifestação do desenvolvimento; e um conjunto de perspectivas analíticas distintas 
que entende o desenvolvimento como um processo de mudança socioeconômica 
de longo prazo.

O interesse acadêmico pela ideia de desenvolvimento pode ser remontado 
à economia política clássica (Smith, Ricardo, Malthus, Stuart Mill e Marx), que 
sempre esteve preocupada com as condições de vida da população, seu bem-estar e 
o avanço econômico das nações. Os estudos sobre o desenvolvimento (development 
studies), no entanto, podem ser compreendidos como um campo2 do conhecimento 

2. Utilizamos essa expressão com o sentido empregado por Bourdieu (1989; 1990), para quem o campo representa um 
espaço simbólico, no qual as disputas dos agentes determinam, validam e legitimam as representações e os significados, 
nesse caso, dos estudos sobre desenvolvimento.
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relativamente novo, com cerca de 75 anos, associado inicialmente ao interesse pela 
pobreza, em geral, e pela situação dos países pobres, em particular.

Na segunda metade do século XX, a partir e por causa dos desdobramentos 
da Segunda Guerra Mundial, emergiu um corpo teórico que procurava mostrar que 
elevados níveis de pobreza as�xiam o esforço, o investimento e o crescimento, devido 
à falta de educação, saúde e nutrição (Arndt, 1987; Hunt, 1989; Toye, 2003; Meier, 
2005; Potter, 2014; Szirmai, 2015; Ziai, 2016; �irlwall e Pacheco-López, 2017).3

Diversos fatores contribuíram para esse renovado e distinto interesse pelo tema. 
Após a recessão dos anos 1930 e a Segunda Grande Guerra, diversos economistas 
voltaram sua atenção para a questão do crescimento e desenvolvimento, assim 
como para a teoria e a prática do planejamento governamental. De certa forma 
inspirada pelo keynesianismo da época, a maioria dos economistas acreditava na 
potência do Estado como agente da transformação social e do desenvolvimento. Por 
sua vez, o processo de descolonização da Ásia e da África levou a um aumento da 
demanda dos países pobres por maior crescimento e por um funcionamento mais 
justo da economia mundial. Essas demandas foram amplamente reconhecidas pela 
recém-criada Organização das Nações Unidas (ONU) e pelos países desenvolvidos, 
sobretudo num contexto de Guerra Fria e disputa interestatal por mentes, corações, 
recursos e in�uência.

De acordo com Blaug (1997), as políticas conhecidas como keynesianas 
tinham ampla aceitação em diversos países do mundo previamente à disseminação 
das ideias keynesianas. Conforme o autor, “os economistas norte-americanos, 
dentro e fora das universidades, em geral preferiram as políticas antes e depois de 
1936, que agora consideramos keynesianas – e o mesmo se aplica à Alemanha e 
aos países escandinavos” (op. cit., p. 644, tradução nossa).4

Não menos importante foi o apoio dos diversos organismos multilaterais 
(ONU; Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD; Fundo Monetário Internacional – 
FMI), numa espécie de coro humanitário a uma Nova Ordem Econômica Mundial, 
diante da perplexidade com a magnitude da pobreza absoluta no mundo, exibida 
por diversos documentos, entre eles o Pearson Report (Pearson, 1969).5

A pujança desse novo campo do conhecimento nas duas décadas e meia que 
sucederam a Segunda Grande Guerra se contrasta enormemente com a decadência 

3. A esse respeito, ver Bastos e Britto (2010).
4. “US economists inside and outside the universities generally favoured policies before as well as after 1936 which 
we now think of as Keynesian – and the same is true of Germany and the Scandinavian countries”. O autor agradece 
ao parecerista Lucas Vasconcelos pela indicação dessa passagem do texto de Blaug.
5. De lá para cá, diversos documentos das Nações Unidas, tais como UNO (1974; 1980; 1995; 2015), UNDP (2002), 
Unido (1975) e o documento conhecido como Brandt Report (Brandt, 1980), têm renovado o interesse pelo tema do 
desenvolvimento e apontado a necessidade de ações concretas para a mitigação de pobreza no mundo.
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dos estudos sobre desenvolvimento a partir de meados da década de 1970. Uma 
parte desse movimento está relacionada ao desencanto com o planejamento e a 
estagnação econômica. Dessa maneira, duas vertentes se contrapõem nesse balanço 
do campo. De um lado, estão aqueles que reivindicam a reintegração dos estudos 
do desenvolvimento às correntes principais das abordagens disciplinares (economia, 
sociologia etc.), tendo em vista que a singularidade histórico-institucional não 
justi�caria uma subdisciplina. De outro lado, estão os que propugnam a extinção 
do campo de estudos sobre desenvolvimento, uma vez que não haveria singularidade 
relevante que justi�casse sequer o problema de pesquisa.6

Há que se considerar também nesse balanço a rejeição aos dois polos dominantes 
do debate à época, o neoclassicismo e o neomarxismo, assim como a própria di�culdade 
dos partícipes desse debate de incorporarem os novos métodos matemáticos trazidos 
pela economia e que se con�guravam como a encarnação da ciência.

Embora no �nal dos anos 1980 os estudos sobre desenvolvimento se encontrassem 
abalados, a virada da década permitiu seu renascimento. Percebe-se desde então a 
rea�rmação de um campo de estudos próprio, em que algumas inovações teóricas 
(dualismo, centro-periferia, armadilha da pobreza, externalidades, retornos crescentes 
de escala, complementaridade setorial, rent-seeking) passam a dialogar de forma 
mais profícua com a teoria econômica convencional, num processo de fertilização 
recíproca, haja vista o desenvolvimento da nova teoria do crescimento e os modelos 
de crescimento endógeno (Szirmai, 2015).

2.2 Sobre os múltiplos sentidos do desenvolvimento

Ao longo do tempo, o termo desenvolvimento tem sido identificado com 
diversas expressões, tais como crescimento, mudança estrutural, redução da pobreza, 
bem-estar social, sustentabilidade ambiental, liberdade, modernização, entre 
outras. De um modo geral, todas procuram dar ênfase a aspectos distintos, ora 
quantitativos, ora qualitativos, que não necessariamente se sucedem no tempo, 
mas se sobrepõem com maior ou menor grau de articulação e compatibilidade.

A identi�cação de desenvolvimento com crescimento econômico, por exemplo, 
explicita uma dimensão quantitativa do fenômeno, na medida em que conecta a ideia 
de padrão de vida à capacidade de consumo, vinculada por sua vez ao nível de renda 
per capita ou à sua taxa de crescimento. A distinção fundamental que se coloca é entre 
ricos e pobres, assim avaliados segundo o critério de renda. As perguntas básicas e as 
políticas públicas derivadas das diversas respostas possíveis remetem à questão dos 
distintos pontos de partida, assim como às diferentes taxas de expansão da renda.  

6. Mais informações em Krugman (1992; 1995), Gualerzi (2012) e Szirmai (2015). 

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   24 02/06/2020   11:59:28



Instituições e Desenvolvimento: revisão seletiva da literatura  
e uma proposta de interpretação

 | 25

Em outras palavras: por que os países pobres �caram para trás? Por que os países 
ricos saíram na frente? Por que alguns países crescem mais rápido que outros? 

Se tomarmos a relação entre desenvolvimento e mudança estrutural, clara está 
a ênfase na dimensão qualitativa, posta em evidência pela associação entre padrão 
de vida e composição dos bens e serviços que atendem às necessidades humanas, 
ou, ainda, pela relação que se estabelece com o grau de so�sticação tecnológica dos 
bens e serviços produzidos por determinado país. Nesse caso, as questões centrais que 
animam o debate são: quais os bens e serviços que compõem a cesta de consumo de 
um bom padrão de vida? Qual a estrutura produtiva de uma sociedade desenvolvida? 
Como se dá o processo de mudança estrutural? Como ocorre o progresso tecnológico? 
Qual a relação entre mudança estrutural e crescimento da renda per capita?

Na conexão entre desenvolvimento e redução da pobreza, as dimensões 
quantitativa e qualitativa estão contempladas e ressigni�cam o fenômeno do 
desenvolvimento por meio de uma constatação: crescimento e mudança estrutural 
não alteram necessariamente o padrão de vida dos pobres nem a magnitude e extensão 
da pobreza. As questões centrais que emergem dessa “verdade inconveniente”7 são: 
como reduzir a pobreza? Como aumentar a renda dos mais pobres? Como reduzir 
a desigualdade de renda entre ricos e pobres? Como criar empregos decentes?

De forma análoga, as dimensões quantitativa e qualitativa se apresentam na 
abordagem que identi�ca desenvolvimento como bem-estar social, por meio da 
associação entre padrão de vida e condições sociais, sobretudo no que tange à oferta de 
bens púbicos, tais como educação, saúde, expectativa de vida e nutrição, entre outros. 
Algumas questões centrais emergem desse tipo de abordagem. Como extinguir o 
analfabetismo? Como reduzir a mortalidade infantil? Como ampliar a expectativa 
de vida? Como ampliar e difundir a oferta de alimentos, os níveis de escolaridade, 
o número de médicos, de leitos hospitalares, de computadores etc.?

A vinculação do desenvolvimento como sustentabilidade ambiental 
também abriga uma dimensão quantitativa e outra qualitativa. Nesse tipo de 
formulação, o sentido do desenvolvimento está associado à incorporação dos custos 
ambientais (geralmente não mensurados) da atividade humana. O foco está na 
responsabilidade ambiental e intergeracional, de modo que sejam preservados os 
ativos e as oportunidades ambientais das gerações futuras. As questões centrais 
dizem respeito à maneira pela qual as atividades humanas podem ser realizadas 
sem gerar ou ampli�car a mudança climática, o aquecimento global ou a redução 
da biodiversidade. Esses elementos se relacionam com as condições sociais das 
populações, de modo que inclusão social e redução da pobreza sejam pensadas à 

7. O termo “verdade inconveniente” é usado aqui como paráfrase ao título do documentário Uma Verdade Inconveniente, 
protagonizado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore. 

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   25 02/06/2020   11:59:28



Instituições e Desenvolvimento no Brasil: diagnósticos e 
uma agenda de pesquisas para as políticas públicas

26 | 

luz da mudança climática. Mais uma vez, uma “verdade inconveniente”, que cria 
constrangimentos à atividade econômica ambientalmente irresponsável.

Uma das acepções mais importantes do debate contemporâneo é a do 
desenvolvimento como liberdade (Sen, 1981; 1983; 1988; 1999). Essa perspectiva 
está estritamente vinculada a uma dimensão qualitativa, e por que não dizer 
ético-normativa? Evidentemente, o desenvolvimento se confunde com o 
processo de transformação da sociedade e com a melhoria do padrão de vida. 
As características, as circunstâncias e o ambiente em que essas transformações se 
dão passam, no entanto, a ser absolutamente fundamentais. A pergunta central 
poderia ser resumida na seguinte interrogação: desenvolvimento para quê e para 
quem? A resposta direta e imediata é: para a expansão das liberdades substantivas. 

Qual o signi�cado preciso disso? Por um lado, trata-se da libertação da 
pobreza, da fome e da desnutrição. Além dela, seu sentido diz respeito ao acesso 
aos cuidados mínimos de saúde, como também à garantia de direitos para trocar 
no mercado de bens e serviços, assim como ao livre acesso ao mercado de trabalho. 
Por outro lado, trata-se de garantir o direito à participação política e ao exercício da 
democracia. Nesse sentido, as funções e os formatos institucionais de cada sociedade 
são absolutamente fundamentais para a expansão das liberdades substantivas.

Conforme �irlwall e Pacheco-López (2017), esses elementos podem ser 
sintetizados nos três valores básicos do desenvolvimento de Goulet (1971; 2006):

• condições de vida: concernente à provisão das necessidades básicas, tais 
como moradia, vestimenta, alimentação e escolaridade mínimas; 

• autoestima: sentimento de respeito próprio e garantia de independência 
e soberania em relação às nações; e

• liberdade ampla: condições efetivas de escolha que dependem do direito 
à manifestação dos desejos, da capacidade plena de raciocínio e do 
distanciamento das condições de subsistência.

Sen (1999) vai no mesmo sentido ao propor a expansão das liberdades 
constitutiva e instrumental (entitlements e capabilities), em que liberdade constitutiva 
está associada ao conjunto de direitos e obrigações (e, por que não dizer, às 
instituições) que asseguram o processo decisório e o comando sobre bens e serviços. 
Por sua vez, a liberdade instrumental trata das capacidades (potencialidades) dos 
indivíduos para fazer escolhas. Nesse sentido, a liberdade pode ser entendida como 
meio e �m do processo de desenvolvimento.8

8. Para uma definição mais exaustiva dos valores relacionados ao conceito de desenvolvimento nessa perspectiva, ver 
Griffin (1986) e Qizilbash (1996).
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A modernização é outro sentido geralmente atribuído ao desenvolvimento.9 

Essa concepção nos remete, de imediato, a uma dimensão qualitativa/normativa 
em que se estabelece um nexo entre as transformações no padrão de vida das 
sociedades e as respectivas mudanças de mentalidade, comportamento e instituições 
(Myrdal, 1968). Nesse caso, a modernização se apresenta como um ideal, uma 
espécie de devir, que tem como questões centrais as transformações culturais 
decorrentes da transição do rural para o urbano, assim como as alterações nas relações 
de poder e na estrutura política a elas associada. Outras noções importantes são as 
ideias de uma racionalidade moderna (weberiana, que relaciona meios a �ns) e de 
disciplina social, assim como a ideia de nação e a construção do projeto nacional.10 
Mais uma vez, as instituições, e sobretudo a cultura, estão no centro do debate.

Para alguns autores, como Ziai (2016), no entanto, o conceito de desenvolvimento 
deveria ser desabilitado, seja por ser inócuo, seja por ser, sobretudo, a encarnação 
de um projeto eurocêntrico, despolitizador e autoritário. Segundo Peet e Hartwick 
(2015), autores do chamado pós-desenvolvimentismo (postdevelopmentalism) como 
Escobar (1992), Hopkins (2012) e Latouche (1993) a�rmam que “os principais 
credos do desenvolvimento eram historicamente inadequados, imaginativos e estéreis. 
O desenvolvimento foi um erro de proporções planetárias, um empreendimento 
a ser temido não por seus fracassos, mas no caso de ser bem-sucedido” (Peet e 
Hartwick, 2015, p. 222, tradução nossa).11 

Muitas das críticas dos autores dessa corrente estão associadas à generalização 
de algumas características deletérias dos processos históricos de desenvolvimento, 
tais como: i) a desarticulação das sociedades e estilos de vida tradicionais, oriundos 
da penetração e do domínio da cultura ocidental, baseada na conquista, violência e 
opressão; ii) a disseminação de uma cultura de massa excessivamente materialista 
e  individualista; iii) a redução da diversidade e o aumento da super�cialidade 
culturais; iv) a exploração de pessoas (escravidão moderna); e v) o aumento do 
desequilíbrio natural e da possibilidade de catástrofes ecológicas (Szirmai, 2015).

Como nos lembra Szirmai (2015), embora essa corrente explicite muitos dos 
custos envolvidos no processo e chame a atenção para a relação entre desenvolvimento 
e poder, intra e entre nações, seus autores revelam, com muita frequência, a fala dos 
que já são desenvolvidos e espelham, muitas vezes, a romantização de sociedades 
harmoniosas e equilibradas de um passado mítico não existente. Além disso, 
desprezam a melhoria do padrão de vida decorrente das políticas voltadas 
para o desenvolvimento de inúmeras sociedades no que diz respeito a diversos 

9. Muitas vezes, essa acepção também se confunde com a de desenvolvimento como ocidentalização (Szirmai, 2015).
10. Para mais informações, ver Szirmai (2015).
11. “(…) the main development credos were historically inadequate and imaginative sterile. Development was a blunder 
of planetary proportions, an enterprise to be feared not for its failures but in case it was successfull.” 
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aspectos, tais como capacidade de consumo, educação, saúde, expectativa de vida, 
participação política, entre outros. Por �m, tendo em vista o vigoroso debate sobre 
desenvolvimento, alguns desses custos têm sido contemplados na formulação de 
políticas, mitigando os eventuais efeitos nocivos das estratégias de desenvolvimento, 
levando àquilo que a literatura tem chamado de soluções híbridas (Szirmai, 2015).

Para a maioria dos sentidos atribuídos ao termo desenvolvimento (com exceção 
do pós-desenvolvimentismo) e seus correlatos negativos – como subdesenvolvimento, 
em desenvolvimento, terceiro mundo etc. –, se observa frequentemente uma 
dimensão comparativa, muitas vezes associada à ideia de catch-up, assim como 
uma positividade da ação humana na busca dessa aspiração. A maior ou menor 
proximidade com o desenvolvimento se estabelece, via de regra, pela contraposição 
entre as características dos países que alcançaram essa condição e aqueles que 
dela se ressentem. 

Que características são essas? De que forma poderíamos precisar o que está 
ausente nos países que são considerados não desenvolvidos? O primeiro indicador 
de desenvolvimento é, por óbvio, a renda per capita e seu correlato, a produtividade 
do trabalho. Apenas para se ter uma ideia da diferença entre grupos de países, 
segundo o World Development Indicators de 2017 do Banco Mundial, a diferença 
de renda per capita entre os países de renda alta e os de renda baixa era de 28,8 
vezes (WBG, 2017). 

Tradicionalmente, a baixa renda per capita está relacionada à baixa acumulação 
de capital, muitas vezes decorrente da baixa taxa de poupança, mas com frequência 
associada à taxa surpreendentemente baixa de retorno dos ativos reais (Bastos e 
Britto, 2010). Nesse sentido, está estritamente relacionada com a construção de 
capacidade produtiva e com o avanço tecnológico (Szirmai, 2015). 

A essas características somam-se outras relativas às estruturas produtiva 
e do mercado de trabalho. No que diz respeito aos países subdesenvolvidos, 
cabe salientar o peso excessivo de segmentos da atividade econômica de baixa 
produtividade, em particular nos setores de agricultura e serviços, com baixíssimas 
competências tecnológicas. Esse fato está relacionado não só à limitada geração 
de progresso técnico mas também à diminuta capacidade de absorção do que 
se produz na fronteira tecnológica, ambas decorrentes do baixo nível e da má 
qualidade da escolaridade média da população e também da precariedade ou 
até mesmo da ausência de incentivos à produção de conhecimento e inovação. 
Essa heterogeneidade da estrutura produtiva re�ete no mercado laboral, no qual se 
veri�ca uma grande subutilização do trabalho, que se caracteriza, sobretudo, pela 
informalidade em larga escala (Szirmai, 2015; Cypher e Dietz, 2014; �irlwall 
e Pacheco-López, 2017). 
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Associada à baixa renda per capita e à heterogeneidade das estruturas produtiva 
e do mercado de trabalho, a maior parte dos países ditos subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento possui grandes contingentes de pobreza, acompanhada de níveis 
altos de desnutrição, e elevada desigualdade de renda (Szirmai, 2015; Cypher e 
Dietz, 2014; �irlwall e Pacheco-López, 2017). 

Esses países apresentam, historicamente, taxas médias de crescimento populacional 
mais elevadas que as dos países desenvolvidos, ao mesmo tempo que suas taxas 
de mortalidades são igualmente superiores. Ademais, aqueles que passaram, 
ainda que de forma intermitente, por processos de crescimento econômico 
acelerado foram acometidos por uma urbanização explosiva, em que a migração 
rural-urbana teve consequências deletérias sobre a constituição do mercado de 
trabalho, retroalimentando a pobreza, a desigualdade e a heterogeneidade, assim 
como sobre o nível e a distribuição da oferta de bens públicos nos espaços urbano 
e rural (Szirmai, 2015; Cypher e Dietz, 2014; �irlwall e Pacheco-López, 2017). 

É comum, no debate sobre desenvolvimento, a associação entre heterogeneidade 
estrutural, padrão de comércio exterior centrado em commodities primárias (hipótese 
Prebisch-Singer) e maldição de recursos naturais (Szirmai, 2015; Cypher e Dietz, 2014; 
�irlwall e Pacheco-López, 2017). Esses três elementos con�gurariam uma forma 
singular da relação interno-externo, em que a forma da inserção internacional teria 
amplas consequências sobre as dinâmicas social e econômica domésticas, reforçando 
a condição do subdesenvolvimento. Parte da literatura recente (Sachs e Warner, 
2001; Gylfason, 2001) tem apontado, inclusive, o peso que a excessiva dotação de 
recursos naturais teria sobre o comportamento rent-seeking de determinados atores 
sociais, assim como sobre a má qualidade da estrutura institucional12 dos países 
subdesenvolvidos. Sobre este aspecto, segundo trabalhos como Acemoglu, Johnson 
e Robinson (2001) e Acemoglu e Robinson (2008; 2012), a fragilidade do Estado de 
direito, a baixa proteção aos direitos de propriedade, assim como as poucas restrições 
ao poder político das elites seriam, entre outros fatores, os principais responsáveis 
pela elevada corrupção e pela recorrente instabilidade política nesses países.

Por �m, mas não menos importante, parte da literatura tem identi�cado 
um ritmo acelerado de degradação ambiental nesses países, não necessariamente 
vinculado à sua condição de subdesenvolvimento, mas sobretudo à persecução do 
tão almejado desenvolvimento.

Os múltiplos sentidos do termo desenvolvimento e as diversas características 
atribuídas pela literatura aos países subdesenvolvidos repercutiram nas ações e 
políticas públicas de diversos países. Parte dessas ações esteve assentada nos princípios 
que nortearam a ajuda internacional, sobretudo a partir do conjunto de proposições 

12. Voltaremos a esse ponto mais adiante.
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oriundas das diversas instituições multilaterais. Um exemplo interessante se refere 
aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de 2000, posteriormente 
substituídos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de 2015. 

A ideia do desenvolvimento como um fenômeno multifacetado �ca clara em 
ambos os documentos e no conjunto de iniciativas tomadas pelos diversos países 
ao longo do tempo, hoje consubstanciadas na Agenda 2030 das Nações Unidas 
(UNO, 2015).

O caráter polissêmico do termo desenvolvimento não encerra todas as 
di�culdades da análise do fenômeno. Isso porque não só a presença de múltiplos 
sentidos enseja a existência de variadas formas de interpretação, como também, 
dentro de cada sentido estrito atribuído a esse termo, é possível constatar diversas 
teorias e abordagens diferentes. Na próxima seção, nos dedicaremos a um sentido 
especí�co do desenvolvimento e a um conjunto de teorias a ele associado.

3 DESENVOLVIMENTO, CRESCIMENTO E MUDANÇA ESTRUTURAL

O problema da determinação do nível e do crescimento da renda  
per capita, assim como dos significativos diferenciais entre países, cativou 
os teóricos do desenvolvimento desde o princípio. Aliás, a chamada teoria 
clássica do desenvolvimento econômico se debruçou sobre essa questão mesmo 
antes do marco de referência ortodoxo da moderna teoria do crescimento 
econômico, o modelo Solow-Swan. Com efeito, a única referência relevante no 
campo da teoria econômica anterior ao surgimento da teoria do desenvolvimento 
era o modelo de Harrod-Domar (Harrod, 1939; Domar, 1946), que havia derivado 
as condições de equilíbrio (steady-state) do crescimento do produto agregado 
de longo prazo, ressaltando, segundo a interpretação mais convencional desse 
modelo, o problema da instabilidade dinâmica desse crescimento (knife edge). 

Harrod (1939), baseado na interação entre os efeitos multiplicador (equação 1) 
e acelerador (equação 2), demonstrou que a taxa de crescimento de longo prazo 
de uma economia capitalista convencional era determinada pela razão entre a taxa 
de poupança s e a relação capital-produto (equação 4).

Y = . (1)

I = v . DY. (2)

v = . (3) 
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Ou seja:

. (4) 

Segundo o autor, essa taxa garantiria o ajuste entre o grau de utilização da 
capacidade e o estoque de capital à expansão da demanda (taxa garantida ou 
warranted rate), e, portanto, os empresários estariam satisfeitos com suas decisões 
de investimento.

Harrod estava ciente, no entanto, que essa taxa somente seria viável no longo 
prazo se, e somente se, fosse compatível com o crescimento da força de trabalho l 
e do progresso técnico a, de modo que a condição de equilíbrio do crescimento de 
longo prazo fosse: 

. (5) 

Como todas as variáveis do modelo de Harrod eram exógenas, somente 
por uma feliz e incrível coincidência tal condição se veri�caria. Esse é o ponto de 
partida o�cial da moderna teoria do crescimento econômico, sendo, inclusive, o 
grande mote dos modelos de resposta de Solow-Swan e de Kaldor, Robinson e 
Pasinetti nos anos 1950. Enquanto no primeiro modelo a estabilidade do equilíbrio 
era garantida pelo ajuste da relação capital-trabalho, a partir de uma função de 
produção contínua com perfeita substituição entre ambos os fatores de produção e 
�exibilidade de preços e salários a pleno emprego e plena capacidade, no segundo 
modelo o ajuste era garantido pela endogeneização da taxa de poupança decorrente 
das distintas propensões a poupar entre capitalistas e trabalhadores ou, de uma 
forma mais geral, entre lucros e salários.

O modelo Solow-Swan está baseado na função de produção contínua 
Cobb-Douglas, com rendimentos marginais decrescentes dos fatores de produção 
e retornos constantes de escala, conforme equação (6):

Y = A . Ke. L1-e.	 (6)

Em que A representa o progresso técnico, K é o estoque de capital, L refere-se ao 
estoque de trabalho, e é a participação dos lucros na renda nacional e 1 - e equivale 
à participação dos salários na renda nacional.13 A exploração das propriedades dessa 
função, em sua forma reduzida pelo trabalho efetivo, leva a algumas conclusões 
importantes e que, sob certos aspectos, refutam o modelo de Harrod. O primeiro 

13. Note que e e 1 - e correspondem às elasticidades capital-produto e trabalho-produto, respectivamente.
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resultado importante é que, diante de uma função de produção contínua, a 
relação capital-trabalho e, portanto, também a relação capital-produto, ambas se 
ajustam aos determinantes fundamentais exógenos do crescimento, isto é, às taxas 
de expansão da força de trabalho e do progresso técnico. Além disso, enquanto 
a taxa de poupança da economia afeta positivamente o nível da renda per capita 
de equilíbrio (equação 7), assim como o nível da renda agregada de equilíbrio 
(equação 8), sua in�uência sobre a taxa de crescimento, seja da renda per capita, 
seja do produto interno bruto (PIB), é simplesmente nula. 

y* = A . . (7)

Y * = A . L . . (8)

No primeiro caso, aplicando o logaritmo neperiano e derivando a equação 
com respeito ao tempo se obtém que a taxa de crescimento da renda per capita de 
equilíbrio é igual ao crescimento exógeno do progresso técnico:

. (9) 

No segundo caso, usando o mesmo procedimento, obtém-se que a taxa de 
crescimento do PIB de equilíbrio é igual aos crescimentos exógenos do progresso 
técnico e da força de trabalho:

. (10)

Esse resultado é bastante diferente do de Harrod.

O problema do desenvolvimento como crescimento surge a partir da 
constatação da existência de níveis muito baixos de renda per capita, em economias 
com diferenças marcantes na estrutura produtiva e no mercado de trabalho, 
assim como de níveis de produtividade e rentabilidade do capital muito inferiores 
aos dos chamados países desenvolvidos. Desse modo, como, então, promover o 
crescimento acelerado, elevar o estoque de capital e a produtividade nessas economias 
com baixíssimas taxas de poupança e em que o investimento social ótimo necessário 
era muito superior ao investimento privado ótimo?
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Para os pioneiros do desenvolvimento, nem a abordagem do crescimento 
à la Harrod, nem os modelos de crescimento balanceado à la Solow-Swan eram 
capazes de compreender as especi�cidades dos países subdesenvolvidos, mencionadas 
anteriormente, tampouco oferecer propostas de políticas públicas capazes de elevar 
o padrão de vida desses países.

É possível dizer que boa parte dos avanços teóricos propostos por esses 
pioneiros nos remete à incorporação de quatro características fundamentais das 
economias subdesenvolvidas, geralmente negligenciadas no debate sobre crescimento: 
i) excedente de mão de obra no setor agrícola; ii) externalidades dos investimentos 
privados; iii) retornos crescentes de escala na indústria; e iv) assimetrias no comércio 
internacional entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, sobretudo no que 
tange aos termos de troca e às elasticidades-renda de exportações e importações 
(Bastos e Britto, 2010; Ros, 2015).

Essas quatro características somadas a uma perspectiva teórica mais clássica ou 
excedentária (Bastos e Britto, 2010) do que neoclássica ou keynesiana faziam com 
que as explicações para a expansão da renda per capita dos países subdesenvolvidos 
fossem diferentes daquelas propostas pelos teóricos do crescimento da época. Além 
disso, diversos elementos de natureza institucional ou cultural também eram 
incorporados às análises, que tinham um caráter muito mais histórico-indutivo 
do que propriamente analítico-dedutivo.

Como bem observa Meier (2005, p. 788, tradução e grifo nossos), 

os princípios e técnicas das análises econômicas não foram abandonados, mas 
tornou-se evidente que os economistas do desenvolvimento devem frequentemente 
se afastar das premissas tradicionais e alterar as premissas da teoria econômica aceita 
para tornar sua análise relevante para países que possuem sistemas sociais e estruturas 
econômicas diferentes daqueles a que os economistas ocidentais estão acostumados. 
Embora não fosse necessário um conjunto de ferramentas completamente novo e 
não fossem necessários princípios de análise completamente diferentes, era essencial 
adquirir um senso de distintas suposições que são apropriadas para analisar um 
problema no contexto do país pobre. Foi necessário um cuidado especial para 
identi�car diferentes relações institucionais, avaliar a importância quantitativa de 
algumas variáveis  e permitir que alguns elementos que geralmente são tomados 
como dados na economia tradicional se tornem variáveis   estratégicas determinadas 
no próprio processo de desenvolvimento.

Os primeiros economistas do desenvolvimento puderam apreciar a herança 
da economia clássica do crescimento com ênfase em variáveis   de acumulação 
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de capital, população e tecnologia, mas questionaram a relevância do sistema de 
preços de mercado da economia neoclássica e da economia keynesiana.14

No primeiro caso, a e�ciência do sistema de preços �cava comprometida pela 
existência de mercados incompletos ou imperfeitos ou mesmo pela inexistência de 
mercado e também pelo fato de que essas economias não se moviam por mudanças 
marginais, mas por grandes movimentos. No segundo caso, a abordagem keynesiana 
parecia limitante, na medida em que o desemprego cíclico da teoria geral, provocado 
por uma insu�ciência de demanda, não era o caso a ser explicado, mas, sim, o 
desemprego e, sobretudo, o subemprego estrutural, ambos resultados da combinação 
simultânea do excesso de oferta de mão de obra e do baixo investimento, este 
associado a um hiato de poupança.

Pode-se dizer que toda a ênfase da análise da maior parte dos pioneiros 
dos estudos sobre desenvolvimento está nos obstáculos a serem superados e nos 
componentes ausentes nessas economias para que estas iniciem e mantenham o 
processo de desenvolvimento (Meier, 2005). 

A combinação entre excedente de mão de obra, externalidades positivas dos 
investimentos, retornos crescentes de escala na indústria e assimetrias no comércio 
internacional propicia a conexão entre mudança estrutural e crescimento como 
elemento-chave do desenvolvimento.

De um modo geral, a heterogeneidade estrutural das economias 
subdesenvolvidas foi retratada na literatura a partir de modelos dualistas, que 
caracterizavam os setores que compunham essas economias como modernos e 
tradicionais. Boa parte dos estudos pioneiros do desenvolvimento, tais como Cepal 
(2000), Furtado (2007), Lewis (1954), entre outros, tem como ponto de partida 
algum tipo de modelo, mental ou formal, de crescimento dual ou multissetorial, 
em que os setores modernos seriam intensivos em capital, com alta produtividade 
e voltados para o exterior, ao passo que os setores tradicionais teriam baixíssima 
densidade de capital, baixa produtividade e seriam voltados ao mercado doméstico. 
Além disso, a estrutura institucional de ambos os setores seria muito diferente, os 

14. “(…) the principles and techniques of economic analyses were not abandoned, but it became evident that development 
economists must frequently depart from traditional assumptions and must alter the premises of accepted economic theory 
to make their analysis relevant to countries that have social systems and economic structures that differ from those to 
which Western economists are accustomed. Although a completely new set of tool was not needed, and completely 
different principles of analysis were not necessary, it was essential to acquire a sense of different assumptions that are 
appropriate to analyzing a problem within the context of poor country. Special care was necessary to identify different 
institutional relations, to assess the different quantitative importance of some variables, and to allow some elements 
that are usually taken as “given” in traditional economics to become strategic variables that are determined within 
the development process itself.
The early development economists could appreciate the heritage of classical growth economics with its emphasis on 
variables of capital accumulation, population and technology, but they questioned the relevance of both the market 
price system of neoclassical economics and Keynesian economics.”
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primeiros sendo dotados de regras de funcionamento e coordenação robusta, via 
preços ou outros mecanismos, sendo estas praticamente inexistentes nos segundos. 

A simples decomposição do nível de produto e da produtividade ajuda a 
entender como se dá a relação entre estrutura produtiva e renda per capita. Seja:

Yt = atLt . (11)

at = . (12)

Em que Yt é o produto efetivo, Lt é o estoque de trabalho e at =  é a 
produtividade do trabalho.

Considerando dois setores na economia, um moderno e outro tradicional, 
podemos dividir o produto efetivo da economia em:

Yt = YMt
 + YTt . (13) 

Em que YMt
 é o produto efetivo do setor moderno e YTt

 é o produto efetivo 
do setor tradicional.

De forma análoga à equação (13), o produto efetivo da economia pode ser 
decomposto pela soma do produto entre a produtividade do trabalho e o estoque 
de trabalho de cada setor:

Yt = aMt
LMt

 + aTt
LTt . 

(14) 

Em que aMt 
e aTt são, respectivamente, as produtividades dos setores moderno e 

tradicional e LMt
 e LTt são, analogamente, os estoques de trabalho dos setores moderno 

e tradicional, tal que: 

aMt
 > aTt . (15)

LTt
 > LMt . (16)

O impacto da mudança estrutural sobre o produto pode ser estimado pelo 
simples deslocamento da força de trabalho do setor tradicional (DLTt

) para o 
moderno, como sugerem McMillan e Rodrik (2011), Sque� e Amitrano (2014), 
Amitrano e Sque� (2017) e Amitrano (2017), tal que:

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   35 02/06/2020   11:59:29



Instituições e Desenvolvimento no Brasil: diagnósticos e 
uma agenda de pesquisas para as políticas públicas

36 | 

Yt+1 = aMt
(LMt + DLTt

) + aTt
(LTt - DLTt

). (17)

Note que, nesse caso, o estoque de trabalho permanece o mesmo, uma vez que: 

Lt +1 = (LMt + DLTt
) + (LTt - DLTt

) = Lt . (18)

De acordo com a equação (17), é possível notar que o produto efetivo do 
setor moderno cresce na magnitude do produto entre a produtividade do setor 
moderno e a quantidade de trabalho advinda do setor tradicional.

DYMt +1
 = aMt

(LMt + DLTt 
) - aMt

LMt  = aMt
DLTt . 

(19)

Com isso, cresce o produto efetivo da economia como um todo, na magnitude 
do produto entre o diferencial de produtividade setorial e a quantidade de trabalho 
advinda do setor tradicional.

DY = aMt
(LMt + DLT) + aTt

(LTt - DLT) - (aMt
LMt + aTt

LTt
) = (aMt - aTt

)DLT . (20)

As equações anteriores têm pelo menos três implicações importantes.

• O crescimento do produto agregado pelo lado da oferta pode ser o 
resultado tanto do crescimento da produtividade quanto da ocupação 
em ambos os setores.

• O deslocamento de mão de obra para o setor moderno aumenta o nível 
do produto desse setor, assim como o produto agregado da economia, 
uma vez que:

|aMt
DLTt

| > |aTt
DLTt

|  |DYM| > |DYT|  DY = (aMt - aTt
)DLT > 0. (21)

• O deslocamento de mão de obra para o setor moderno aumenta a 
produtividade agregada da economia, pois:

DY = (aMt - aTt
)DLT  . (22)

DL = 0, at +1 > at . (23)

Outro elemento central das abordagens pioneiras do desenvolvimento diz 
respeito à baixa taxa de acumulação de capital, isto é, à baixa taxa de investimento. 
Na versão de Rosenstein-Rodan (1943), isso se deve ao fato de que a existência 
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de externalidades positivas no investimento privado faz com que este se encontre 
em um nível subótimo do ponto de vista social. Além disso, esse autor chamou a 
atenção para a existência de retornos de escala crescentes na indústria, associados à 
expansão do mercado. É da combinação entre externalidades e retornos crescentes 
que deriva a proposição de que o desenvolvimento depende de um big push, isto é, 
um conjunto de investimentos industriais articulados entre si, coordenados pelo 
Estado, geradores de externalidades positivas apropriadas socialmente, gerando 
lucros internos para todos os investidores. A mudança estrutural assim como a 
articulação institucional mediada pelo Estado são os elementos-chave desse processo.  

Algo semelhante é o que propõe Nurkse (2007; 2010), com a ideia de 
crescimento equilibrado, enfatizando a necessidade de que haja complementaridade 
dos investimentos entre os diversos elos da cadeia produtiva para que o big push 
funcione. Mais do que isso, Nurkse chamará a atenção para o ciclo vicioso da 
pobreza, em que um país pobre, com baixa produtividade, geraria pouco excedente 
(poupança) e, com isso, baixa acumulação de capital (investimento). Apenas a 
destinação do excedente para os segmentos de alta produtividade poderia retirar 
os países subdesenvolvidos da pobreza. Novamente, a mudança estrutural cumpre 
um papel central no processo. Nesse caso, porém, o autor inova ao ressaltar o 
problema da mimetização dos padrões de consumo (duesenberry e�ect) e seus 
impactos deletérios sobre a capacidade de poupança. A ideia central é que, ao 
pretenderem consumir a mesma cesta de bens e serviços dos países ricos, os países 
subdesenvolvidos desviam seu excedente do consumo de bens de capital necessários 
ao desenvolvimento para bens e serviços de luxo ou, como dizia Furtado (2007), 
para o consumo conspícuo.

A ênfase no papel central das externalidades e complementaridades, assim 
como a baixa densidade de capital, também foi conferida por Hirschman (1958). 
Esse autor, no entanto, era crítico das ideias do big push e do crescimento 
equilibrado, por considerar, como bem observam Peet e Hartwick (2015), que 
o “desenvolvimento era uma ‘cadeia de desequilíbrios’, e a tarefa da política de 
desenvolvimento era exatamente manter tensões, desproporções e desequilíbrios” 
(op. cit., p. 63, tradução nossa).15 

A ideia de promover o adensamento de capital em todos os segmentos ao 
mesmo tempo parecia – e de fato era – irrealista para o autor, tendo em vista que 
um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento sempre foi a restrição de recursos 
para o �nanciamento das atividades produtivas (funding). Ademais, ao enfatizar 
a positividade do desequilíbrio, Hirschman (1958) chamava a atenção para dois 
aspectos relevantes: i) a existência de encadeamentos para trás e para frente na 

15. “(…) development was a ‘chain of desequilibria’, and the task of development policy was exactly to maintain 
tensions, disproportions and disequilibria.”
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cadeia produtiva (backward e forward linkages); e ii) a importância do estímulo ao 
investimento, decorrente dos desequilíbrios. A combinação desses dois elementos 
reduz os requisitos da intervenção pública no desenvolvimento, pois enquanto os 
encadeamentos para trás e para frente implicam que choques de investimentos 
nos setores com maiores encadeamentos têm poder de arrasto para os demais 
setores da cadeia, o desequilíbrio gerado pelo choque cria a possibilidade de lucros 
extraordinários nos setores atrás e à frente da cadeia. Decorre daí a aposta da ação 
estatal incidir, sobretudo, em bens públicos com elevada densidade de capital e 
fortes encadeamentos. Os diferenciais de rentabilidade gerados pelos desequilíbrios 
setoriais incentivariam os demais investimentos necessários, promovendo dessa 
forma a mudança estrutural desejada. 

Nesse caso, Hirschman parece ter em mente uma prototeoria de causação 
cumulativa, formulada posteriormente por Myrdal (1968). Aliás, juntamente com 
esse autor, Hirschman será um dos primeiros economistas do desenvolvimento a 
realçar o papel da subjetividade dos atores sociais – trabalhadores e empresários, 
em particular – e das instituições na dinâmica do desenvolvimento.

Um simples exercício de decomposição da produtividade pode ilustrar a 
importância da combinação de todos os elementos apontados anteriormente. 
Diferentemente do exercício anterior, contudo, agora é preciso estabelecer a relação 
entre a produtividade do trabalho, o estoque de capital e sua produtividade, assim 
como com as externalidades, os retornos crescentes de escala e a composição setorial 
da economia. 

A equação (24) representa a decomposição da produtividade agregada 
da economia: 

. (24)

Sendo  o produto potencial, Kt o estoque de capital,  a produtividade 

técnica ou potencial do capital,  a relação capital-trabalho, e  o grau de 

utilização da capacidade produtiva.

Nesse caso, a produtividade está associada a inúmeros fatores. Em primeiro 
lugar, depende do progresso técnico embutido no estoque de capital, assim como 
do grau de e�ciência em que é usado, representado aqui pela produtividade técnica 
ou potencial do capital. Em segundo lugar, depende da densidade de capital vis-à-vis 
o trabalho , revelando que quanto mais intensiva em capital for uma economia, 

mais produtiva ela será. Por �m, o grau de utilização da capacidade produtiva  
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revela que o tamanho do mercado – e, portanto, a existência de retornos crescentes 
de escala – também afeta positivamente a produtividade do trabalho.

Se dividirmos a economia, novamente, em setores moderno e tradicional, 
teremos que a produtividade do trabalho dependerá ainda do peso de cada setor, 
assim como de suas respectivas produtividades, tal que:

. (25)

Combinando as equações (24) e (25), temos que: 

. (26)

De forma generalizada: 

. (27)

Em que o subscrito indica o setor de atividade e o sobrescrito, o número de 
setores econômicos. Por sua vez,  corresponde ao peso do emprego setorial no 
emprego total.

Seja:

. (28)

. (29)

. (30) 

. (31)

LV_197765_Cap1.indd   39LV_197765_Cap1.indd   39 10/06/2020   14:26:1910/06/2020   14:26:19



Instituições e Desenvolvimento no Brasil: diagnósticos e 
uma agenda de pesquisas para as políticas públicas

40 | 

Então teremos, simpli�cadamente, que:

at = [θit
	. (Zit

 . λit . uit)]. (32)

Aplicando o diferencial total e utilizando a regra da cadeia, teremos 
aproximadamente que:

 (33)16

As equações desse exercício têm pelo menos quatro implicações 
imediatas importantes.

1) O peso dos setores importa na determinação da magnitude e da taxa de 
crescimento da produtividade.

2) A mudança estrutural da economia, por meio do aumento do estoque 
de capital do setor moderno vis-à-vis o do setor tradicional, afeta o nível 
e a evolução da produtividade.

3) Setores mais intensivos em capital aumentam a produtividade por meio:

a) do progresso técnico embutido (embodied technological progress) em 
máquinas e equipamentos; 

b) dos processos de aprendizado não incorporados (disembodied technological 
progress) nas máquinas e equipamentos, relacionados em larga medida à 
pesquisa e ao desenvolvimento de produtos e processos;

c) dos efeitos de encadeamento para trás e para frente na cadeia produtiva; e 

d) das externalidades geradas a partir do crescimento do estoque de 
capital nos setores mais modernos, tais como transbordamento dos 
conhecimentos gerados (spillover e�ects) para setores menos avançados 
(Szirmai, 2015).

4) O tamanho do mercado e seu ritmo de expansão afetam a magnitude 
e a taxa de crescimento da produtividade, seja pelo efeito escala, seja 
pelo efeito aprendizado (learning by doing) (Szirmai, 2015; �irlwall e 
Pacheco-López, 2017).

16. Agradeço ao parecerista Raphael Gouvêa o auxílio no desenvolvimento da equação.
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Uma implicação adicional é que, quando a economia está operando em plena 
capacidade ou no nível de capacidade considerado normal pelos empresários, a 
única forma de aumentar o estoque de capital, isto é, o investimento, é por meio 
do aumento da poupança macroeconômica, fato sistematicamente proposto pelos 
pioneiros do desenvolvimento. 

As decomposições da produtividade, todavia, foram apresentadas neste 
trabalho para o caso mais geral possível, ensejando interpretações variadas, sejam 
elas clássica ou excedentária, neoclássica ou keynesiana. O que diferenciará 
cada uma das interpretações é justamente a hipótese formulada para o grau de 
utilização da capacidade produtiva (se igual a 1 ou algum número entre 0 e 1) e 
seus determinantes. 

Um último aspecto importante, relativo àquilo que se denominou neste 
trabalho como avanços teóricos propostos pelos pioneiros do desenvolvimento, 
diz respeito às assimetrias no comércio internacional entre países desenvolvidos 
e subdesenvolvidos. As teses propostas pelos diversos economistas estruturalistas 
ligados à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) são 
sem dúvida a grande referência nessa área, ainda que autores como Nurkse 
(2007; 2010) já tivessem apresentado grande ceticismo em relação ao desempenho 
internacional dessas economias, o que ficou conhecido na literatura como 
pessimismo das exportações. 

O conceito-chave no pensamento estruturalista (Amitrano, 2018; Bielschowsky, 
2000; 2010) para essas assimetrias é o de integração internacional periférica. 
De um modo geral, ele re�ete a relação entre estruturas produtivas e de comércio 
internacional, a partir da qual se estabelece um padrão de desenvolvimento desigual 
entre centro e periferia, decorrente da difusão assimétrica do progresso técnico. De 
acordo com as teses estruturalistas, o progresso técnico se propaga de forma ampla 
e abrangente entre os setores do centro, ao passo que sua difusão na periferia estaria 
restrita ao setor primário, com produção direcionada ao mercado internacional. 

O resultado desse padrão de desenvolvimento desigual seria a formação de uma 
dualidade fundamental, caracterizada por uma estrutura produtiva diversi�cada e 
homogênea no centro e especializada e heterogênea na periferia. Isso ocorre porque, 
enquanto os setores de exportação seriam tecnologicamente mais desenvolvidos, os 
segmentos de atividade econômica voltados para o mercado interno seriam mais atrasados.

O pensamento estruturalista propõe ainda quatro argumentos adicionais à 
relação centro-periferia na explicação do subdesenvolvimento: i) rigidez de preços 
e salários no centro durante períodos de recessão ou baixa atividade econômica, 
fato decorrente da presença de sindicatos fortes e de oligopólios nos mercados 
de bens e serviços; ii) existência de uma oferta de mão de obra ilimitada na 
agricultura subdesenvolvida periférica; iii) presença de restrições à migração 
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internacional de trabalhadores da periferia para o centro; e iv) ocorrência de escalas 
mínimas de produção em alguns setores que, vis-à-vis a existência de mercados 
domésticos pequenos na periferia, atrapalham sua expansão e diminuem a 
produtividade. A atuação conjunta desses fatores teria como consequência a criação 
de diferenças nos salários reais e nos preços entre o centro e a periferia, resultando 
na deterioração dos termos de troca (Amitrano, 2018; Bielschowsky, 2000; 2010). 

Essa deterioração, associada a uma maior elasticidade-renda de importações 
que de exportações na periferia vis-à-vis o centro – sobretudo por conta do consumo 
conspícuo (Furtado, 2007) –, estaria no cerne da explicação do porquê de países 
periféricos serem tão propensos a desequilíbrios no balanço de pagamentos e de 
seu processo de desenvolvimento ser tão marcado por restrição ou vulnerabilidade 
externa (Amitrano, 2018; Bielschowsky, 2000; 2010). 

Como se disse anteriormente, o estruturalismo cepalino também compartilhava 
da ideia de que os países subdesenvolvidos fossem acometidos de uma enorme 
heterogeneidade estrutural e que o mercado de trabalho também tivesse como 
característica central a existência de uma oferta ilimitada de mão de obra e 
padecesse de uma estrutura institucional débil. A heterogeneidade estrutural, no 
entanto, e diferentemente dos autores aqui discutidos, estava estritamente ligada à 
integração internacional periférica. Ademais, a relação entre baixa produtividade, 
baixo excedente e baixo nível de investimento completava o modelo cepalino, 
de�nindo, em conjunto com os demais atributos da condição periférica, o próprio 
subdesenvolvimento (Amitrano, 2018; Bielschowsky, 2000; 2010).

Como também se disse, a despeito de terem sido de certo modo rejeitados 
pelo pensamento econômico convencional no início dos anos 1980, os avanços 
teóricos propostos pelos pioneiros do desenvolvimento, tais como a existência de 
excesso de mão de obra, de externalidades dos investimentos privados, de retornos 
crescentes de escala, assim como de assimetrias no comércio internacional, foram 
reintroduzidos no debate acadêmico dominante a partir da segunda metade dos 
anos 1990. Mais do que isso, nesse mesmo período, outro elemento presente nos 
escritos iniciais sobre desenvolvimento, a saber, o papel das instituições, passou 
a ocupar posição de destaque no debate contemporâneo sobre desenvolvimento. 
É a ele que vamos nos ater daqui em diante.

4 O DEBATE CONTEMPORÂNEO SOBRE INSTITUIÇÕES E A SUA RELAÇÃO  
COM O DESENVOLVIMENTO

4.1 A literatura mainstream sobre o tema

O papel das instituições no desenvolvimento econômico foi alçado à estrela de 
primeira grandeza no debate contemporâneo, sobretudo a partir das contribuições 
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de North (1990; 2005), North, Wallis e Weingast (2009), Acemoglu, Johnson e 
Robinson (2001; 2005), Acemoglu e Robinson (2008; 2012), Engerman e Sokolo� 
(1997; 2002; 2005), Rodrik e Subramanian (2003; 2009), Rodrik, Subramanian e 
Trebbi (2004), Rodrik (2005), Hausmann, Rodrik e Velasco (2008), entre outros. 
Desde a inauguração do campo de estudos sobre o desenvolvimento, todavia, as 
instituições, e muitas vezes a cultura, tiveram papel de destaque nas análises sobre 
os processos originários ou mesmo retardatários de desenvolvimento.

Como bem observam Bluhm e Szirmai (2012) e Szirmai (2015), a cultura e as 
instituições podem ser consideradas determinantes fundamentais (ultimate sources), 
de longo prazo, do desenvolvimento, uma vez que elas in�uenciam a formulação e a 
implementação das políticas econômica, social e tecnológica (intermediate sources of 
development). Além disso, proveem também os incentivos e as estruturas de análise 
relevantes para a tomada de decisão e os comportamentos em geral dos agentes 
econômicos. Por sua vez, as organizações atuam no curto prazo, funcionando, por 
vezes, como atores econômicos e sociais que realizam as ações promotoras imediatas 
(proximate sources) do desenvolvimento. 

Tendo em vista a importância dessas variáveis, antes de entrarmos no debate 
propriamente dito sobre o papel das instituições, alguma clari�cação conceitual 
entre cultura, instituições e organizações se faz necessária.

De um ponto de vista antropológico, a cultura pode ser entendida como

o estilo de vida completo de uma sociedade, transmitida através da educação e 
socialização e transmitida de geração em geração. Inclui atitudes, expectativas, 
conhecimentos, normas, valores, hábitos, religião, ideologia, noções do que é belo 
ou feio, tradições e soluções padronizadas para os problemas de interação social. 
(…) Nesse sentido, cultura refere-se principalmente a mapas mentais característicos 
e valores compartilhados por membros de um grupo ou sociedade (Szirmai, 2015, 
p. 511, tradução nossa).17

No que diz respeito às instituições, a de�nição e a relevância que elas podem 
ter na determinação do desenvolvimento estão assentadas numa hipótese básica: 
a de que afetam a forma pela qual ocorrem o processo decisório e a interação 
social e econômica. Dessa forma, as instituições se caracterizam como elementos 
fundantes da decisão e da cooperação, e também como mecanismos de coordenação 
econômica entre agentes que transcendem – ora em complementaridade, ora em 
substituição – àqueles atribuídos ao sistema de preços relativos (Amitrano, 2010).

17. “(…) the complete lifestyle of a society, that is transmitted through education and socialisation and is passed on 
from generation to generation. It includes attitudes, expectations, knowledge, norms, values, habits, religion, ideology, 
notions of what is beautiful or ugly, traditions and standard solutions to the problems of social interaction. (…) In 
this sense, culture primarily refers to characteristic mental maps and values shared by members of a group or society.”
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Nesse sentido, no variado e controverso debate sobre instituições, a literatura 
tem atribuído diversos papeis que podem ser cumpridos por elas na interação 
dos agentes, tais como: i) aumentar a circulação de informações; ii) resolver 
problemas de coordenação entre agentes não solucionados pelo sistema de preços 
relativos; iii) ampliar a capacidade de produção e absorção de conhecimento; 
iv) ajustar os custos e retornos sociais e privados de investimentos e atividades 
produtivas; e v) reduzir a incerteza fundamental (não redutível a risco) concernente 
às atividades econômicas.

Segundo North e Oström (1990 apud Furubotn e Richter, 2000, p. 6, 
tradução nossa), 

as instituições podem ser de�nidas como o conjunto de regras operacionais usadas 
para determinar quem é elegível para tomar decisões em alguma arena, quais ações são 
permitidas ou restritas, quais regras de agregação serão usadas, quais procedimentos 
devem ser seguidos, quais informações devem ou não devem ser fornecidas e quais 
pagamentos serão atribuídos a indivíduos decorrentes de suas ações. (…) Todas as 
regras contêm prescrições que proíbem, permitem ou exigem alguma ação ou resultado. 
As regras operacionais são aquelas realmente usadas, monitoradas e aplicadas quando 
os indivíduos fazem escolhas sobre as ações que serão executadas.18 

Por sua vez, North (1994, p. 359-360, tradução nossa) generaliza esse 
entendimento ao a�rmar que

instituições são restrições criadas humanamente que estruturam a interação humana. 
Elas são constituídas por restrições formais (por exemplo, regras, leis, constituições), 
restrições informais (por exemplo, normas de comportamento, convenções, 
códigos de conduta autoimpostos) e suas características de aplicação. Juntas, elas 
de�nem a estrutura de incentivos das sociedades e especialmente das economias.  
(…) As instituições formam a estrutura de incentivos da sociedade, e as instituições 
políticas e econômicas, em consequência, são os determinantes subjacentes do 
desempenho econômico.19 

Em suma, as instituições aparecem como um conjunto de regras formais ou 
informais que limitam o comportamento, as quais os agentes geralmente seguem por 
razões normativas, cognitivas ou materiais. Nesse sentido, os mercados, os sistemas 
legais e as hierarquias dentro das organizações se con�guram como instâncias 

18. “Institutions can be defined as the set of working rules that are used to determine who is eligible to make decisions 
in some arena, what actions are allowed or constrained, what aggregation rules will be used, what procedures must be 
followed, what information must or must not be provided, and what payoffs will be assigned to individuals dependent 
on their actions. (…) All rules contain prescriptions that forbid, permit, or require some action or outcome. Working 
rules are those actually used, monitored, and enforced when individuals make choices about the actions they will take.”
19. “Institutions are the humanly devised constraints that structure human interaction. They are made up of formal 
constraints (e.g. rules, laws, constitutions), informal constraints (e.g. norms of behavior, conventions, self-imposed 
codes of conduct), and their enforcement characteristics. Together they define the incentive structure of societies and 
specially economies. (…) Institutions form the incentive structure of society, and the political and economic institutions, 
in consequence, are the underlying, determinants of economic performance.”

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   44 02/06/2020   11:59:30



Instituições e Desenvolvimento: revisão seletiva da literatura  
e uma proposta de interpretação

 | 45

capazes de solucionar problemas de coordenação, na medida em que incitam 
certos padrões de comportamento decorrentes, respectivamente, da competição, 
do estabelecimento de contratos formais e relativamente completos, do ponto 
de vista do conteúdo informacional, ou, ainda, do estabelecimento de regras de 
comportamento determinadas pela autoridade (Amitrano, 2010).

As organizações, por sua vez, são geralmente entendidas como entidades 
administradas centralmente por algum tipo de autoridade que se move de cima para 
baixo em algum tipo de estrutura hierárquica. Ademais, são estruturas relacionais, 
em que distintos atores sociais (empresários, administradores e trabalhadores, entre 
outros) estão dispostos em posições e papéis variados, muitas vezes motivados por 
objetivos con�itantes. Por �m, as organizações estão voltadas, de um modo geral, 
para alcançar algum �m (Bouma, 1998). Dessa forma, podem ser entendidas como

instituições especiais que envolvem (a) critérios para estabelecer seus limites e distinguir 
seus membros de não membros, (b) princípios de soberania sobre quem está no 
comando e (c) cadeias de comando que delineiam responsabilidades dentro da 
organização (Hodgson, 2006, p. 8, tradução nossa).20

No contexto da relação entre cultura, instituições e organizações, enquanto as 
instituições estão geralmente inseridas em uma determinada cultura, elas fornecem 
os ambientes normativos que condicionam as atividades das organizações.

Tendo em vista as de�nições apresentadas, é possível dizer que as instituições 
afetam o processo de interação, seja por meio de orientações de conduta formais ou 
informais, seja entre ou dentro das organizações, reduzindo custos de transação e 
estabelecendo a forma geral de coordenação do sistema de trocas (Amitrano, 2010).

No que diz respeito aos custos de transação, Bardhan e Udry (1999) são 
absolutamente claros em demonstrar que em pequenas comunidades rurais, por 
exemplo, onde todos se conhecem, há pouco espaço para fraudes e rupturas de 
contratos. A razão disso é que os custos de obter informação, negociar, coordenar 
atividades entre os participantes do mercado, assim como monitorar e garantir o 
cumprimento dos contratos, são relativamente baixos. Como observam �irlwall 
e Pacheco-López (2017), porém, o desenvolvimento é limitado por conta do baixo 
grau de especialização dessas economias. Nas economias industriais e desenvolvidas, 
por sua vez, as transações são impessoais, de modo que, ainda que os custos de 
produção sejam relativamente baixos, devido aos efeitos de especialização e escala, 
os custos de transação mencionados se tornam extremamente elevados. Nesse caso, 
instituições garantidoras de direitos de propriedade e que, de um modo geral, 
asseguram a e�ciência e a aplicação dos direitos e sanções do sistema de contratos, 

20. “(…) special institutions that involve (a) criteria to establish their boundaries and to distinguish their members 
from nonmembers, (b) principles of sovereignty concerning who is in charge, and (c) chains of command delineating 
responsibilities within the organization.”
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diminuem os custos de transação, permitindo que os agentes foquem suas ações 
na produção e no investimento.21

A literatura sobre esse tema tem apontado que, historicamente, algumas 
instituições parecem ter sido fundamentais para o desenvolvimento das economias de 
mercado, mediante: i) o estabelecimento de direitos de propriedade, que cumprem 
o papel de assegurar a apropriação dos retornos dos investimentos, sobretudo 
no caso de inovações (propriedade intelectual), àqueles que os realizaram; ii) o 
surgimento e a expansão das sociedades anônimas, que permitem a cooperação entre 
indivíduos na ampliação do estoque de capital e separam o patrimônio da empresa 
do patrimônio dos acionistas; e iii) os sistemas de contabilidade, na medida em 
que asseguram a mensuração dos lucros e a organização do seu reinvestimento.22

Recentemente, duas grandes teses têm animado o debate mainstream na 
literatura internacional: i) a do chamado legado colonial e a relação entre instituições 
extrativas, inclusivas e desenvolvimento (Acemoglu, Johnson e Robinson, 2001; 
2005; Acemoglu e Robinson, 2008; 2012); e ii) a do controle da violência e a relação 
entre arranjos institucionais de acesso restrito, de acesso aberto e desenvolvimento 
(North, Wallis e Weingast, 2009).

A tese do legado colonial a�rma que os processos de colonização europeus 
fundaram dois tipos de instituições, cuja permanência no tempo determinou o 
padrão de desenvolvimento das economias ao redor do mundo. De um lado, 
estariam as chamadas instituições extrativas, caracterizadas pela inexistência ou pouca 
relevância de direitos de propriedade, ausência de garantias contra a expropriação 
governamental, baixa capacidade de impor limites às elites, assim como pela 
inexistência de mecanismos garantidores de oportunidades iguais para todos, 
consubstanciados, por exemplo, em sistemas de trabalho escravo e/ou forçado. De 
outro lado, as instituições ditas inclusivas teriam como características principais um 
forte sistema de defesa dos direitos de propriedade, a existência de limites claros à 
ação governamental e ao poder das elites, assim como a garantia de oportunidades 
iguais para todos os cidadãos, sobretudo no que tange à educação, saúde e crédito. 

Em ambos os casos, teriam sido as diferenças nas taxas de mortalidade entre 
colonos as responsáveis pelo estabelecimento dos diferentes tipos de assentamento. 
Onde as taxas de mortalidade eram altas, devido a doenças e resistência militar 
da população nativa, registrava-se a presença de colônias extrativas. Por sua vez, 
naqueles lugares em que as taxas de mortalidade eram baixas, verificou-se o 

21. Para uma visão mais esquemática dessa discussão, ver Roland (2016).
22. Adicionalmente, Engerman e Sokoloff (2002) afirmam que a desigualdade em algumas esferas institucionais, tais 
como sufrágio, escolaridade, acesso à terra, regimes tributários regressivos versus progressivos, assim como a presença 
de regulação de patentes e o acesso ao sistema financeiro, explica boa parte dos processos de desenvolvimento. 
Mais informações em Bluhm e Szirmai (2012) e Szirmai (2015).
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desenvolvimento de colônias inclusivas que, de um modo geral, reproduziam o 
padrão institucional europeu.

É possível dizer, en�m, que a tese central de Acemoglu e seus diversos coautores 
reside na ideia de que as instituições econômicas são o principal (fundamental 
ou ultimate) determinante da prosperidade, na medida em que estabelecem, em 
maior ou menor grau, os mecanismos garantidores dos direitos de propriedade, os 
elementos que asseguram a �exibilidade ou mobilidade nos mercados de fatores 
e bens, assim como os instrumentos inibidores do rent-seeking ou rent extraction. 
Esses fatores explicariam, por exemplo, os distintos padrões de desenvolvimento 
entre a América do Norte, inicialmente pobre, e a América do Sul, inicialmente 
rica (reversal of fortune).23

Ademais, os autores identi�cam um papel fundamental da política, uma vez 
que as instituições econômicas se apresentam como resultado do processo político, 
ou seja, das instituições políticas, da distribuição do poder político (de jure e de 
facto) e do equilíbrio político na sociedade.

Nesse sentido, as instituições econômicas moldam os incentivos à aquisição 
de capitais humano e físico e ao desenvolvimento tecnológico, determinam a 
distribuição de recursos econômicos entre diferentes indivíduos e grupos sociais e 
são determinadas pelas distintas preferências (con�ito de interesses) e pelo poder 
político dos diferentes grupos sociais. Por seu turno, o poder político, de jure 
(instituições políticas formais, como formas de governos e restrições à ação dos 
políticos e elites) e de facto (exercício do poder independente da vinculação às 
instituições políticas formais, como protesto, boicote, revolta etc.), condiciona o 
formato das instituições econômicas.

Como bem observam Acemoglu e Robinson (2008), contudo, existe uma dupla 
causalidade na relação entre instituições econômicas e políticas, proporcionando 
certa circularidade e persistência das instituições ao longo do tempo. Em suma, 
as instituições políticas e a distribuição de recursos na sociedade condicionam a 
maneira como o poder político é distribuído e como as instituições econômicas serão 
escolhidas. Por sua vez, o poder político e a distribuição de recursos na sociedade 
condicionam o formato das instituições políticas, de modo que esses dois circuitos 
criam uma rigidez ou persistência que di�culta a mudança institucional.

A despeito desse forte componente de inércia, a mudança institucional é 
possível no arcabouço analítico desses autores a partir de dois tipos de choques 
exógenos: mudanças tecnológicas e mudanças no ambiente internacional.

23. Para uma discussão crítica sobre a reversal of fortune, veja Ros (2015), Bluhm e Szirmai (2012) e Szirmai (2015).
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Ao longo do tempo, Acemoglu e seus coautores parecem ter adotado uma 
posição mais extremada, ao estabelecerem que, ao fim e ao cabo, os direitos 
de propriedade e as instituições do livre mercado seriam capazes de produzir o 
catch-up entre países (Acemoglu e Robinson, 2012).

A tese do controle da violência, por sua vez, foca a diferenciação entre arranjos 
institucionais de acesso restrito ou limitado e de acesso aberto para explicar o 
processo de desenvolvimento socioeconômico. 

De acordo com North, Wallis e Weingast (2009), a história das sociedades 
humanas é marcada pelo controle da violência. Durante a maior parte do tempo, esse 
controle tem sido exercido por coalizões de elites que limitam o acesso da maioria da 
população ao poder político e econômico. Ao limitar esse acesso, essas elites extraem 
rendas, o que lhes assegura, pelo menos temporariamente, a manutenção da coalizão e 
certa estabilidade socioeconômica. Segundo os autores, esses arranjos institucionais de 
acesso limitado (limited access orders – LAOs) são frágeis e podem ser desestruturados 
por meio de choques exógenos, tais como recessões e mudanças tecnológicas que 
elevam as tensões sociais e resultam em descontrole da violência. As características 
desse tipo de arranjo institucional e sua instabilidade con�guram-se, na visão dos 
autores, no principal obstáculo ao desenvolvimento.

Algumas poucas sociedades, todavia, teriam feito a transição para arranjos 
institucionais de acesso aberto (open access orders – OAOs), em que a presença de uma 
sociedade civil ativa, o ingresso de amplos segmentos da sociedade às organizações 
políticas e econômicas, relações impessoais, respeito às leis e aos contratos, assim 
como um senso de equidade compartilhado, teriam propiciado o desenvolvimento 
das atividades produtivas e a prosperidade. Ao contrário dos LAOs, os OAOs 
asseguram a estabilidade socioeconômica por meio da institucionalização pací�ca de 
um processo de criação de renda econômica, derivada da inovação, e de destruição 
dessa mesma renda em decorrência da competição.

Outra vertente importante do debate contemporâneo não advém 
necessariamente da academia, mas de alguns organismos multilaterais, como o 
FMI, o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), assim como a Organização Mundial de Comércio (OMC) e 
instituições do sistema �nanceiro. Conforme Chang (2011), desde meados dos anos 
1990, essas instituições vêm advogando a necessidade da chamada boa governança 
e de melhores instituições (global standard institutions) como elementos centrais 
de uma estratégia de desenvolvimento e também como condicionalidades para a 
adesão a programas de ajuda internacional. 

Global standard institutions seriam aquelas instituições que, em geral, 
maximizam as liberdades de mercado e protegem os direitos de propriedade mais 
intensamente. Segundo Chang (2011, p. 474, tradução nossa): 

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   48 02/06/2020   11:59:30



Instituições e Desenvolvimento: revisão seletiva da literatura  
e uma proposta de interpretação

 | 49

os mais mencionados são: i) um sistema jurídico de direito comum que, ao permitir 
todas as transações, a menos que seja expressamente proibido, promove contratos livres; 
ii) um sistema industrial baseado na propriedade privada, que requer privatização 
signi�cativa em muitos países; iii) um sistema �nanceiro baseado em um mercado 
de ações desenvolvido, com fusões e aquisições fáceis, que garantirá que a melhor 
equipe de gerenciamento disponível administre cada empresa; iv) um regime de 
regulamentação �nanceira que incentive a “prudência” e a “estabilidade”, incluindo 
um Banco Central politicamente independente e a estrita observância do índice de 
adequação de capital do BIS (Bank for International Settlements); v) um sistema 
de governança corporativa orientado aos acionistas, que garantirá que as empresas 
sejam administradas por seus proprietários; vi) um mercado de trabalho �exível que 
permita uma realocação rápida de mão de obra em resposta a mudanças de preços; 
vii) um sistema político que restringe ações arbitrárias de governantes políticos e seus 
agentes (isto é, burocratas) por meio da descentralização do poder e da minimização 
da discricionariedade dos agentes do setor público (tradução nossa ).24

A hipótese central dessas organizações é que a adoção desse tipo de instituição 
precede o processo de desenvolvimento e deve ser implementada para que as políticas 
econômicas surtam o efeito desejado sobre o crescimento/desenvolvimento econômico.

Resumindo, grande parte da literatura convencional sobre a relação entre 
instituições e desenvolvimento, seja ela acadêmica ou vinculada a organizações 
multilaterais, parece fazer apostas fortes sobre três questões fundamentais: i) a relação 
de causalidade corre necessariamente das instituições para o desenvolvimento; 
ii) as instituições relativas aos diretos de propriedade se con�guram como as mais 
importantes; e iii) as instituições liberais, pró-mercado, são as mais apropriadas 
para a promoção do desenvolvimento (Chang, 2011; Ros, 2015; �irlwall e 
Pacheco-López, 2017). Na próxima subseção, teceremos algumas observações 
críticas com relação a esses e outros pontos.

4.2 Algumas críticas às abordagens convencionais

As de�nições de instituições de North e Oström (1990 apud Furubotn e Richter, 
2000) anteriormente mencionadas, ainda que corretas, parecem incompletas, na 
medida em que fazem equivaler o papel das instituições ao de uma restrição ao 
comportamento humano. Como observa Hodgson (2006, p. 2, tradução nossa), 

24. “(...) the most frequently mentioned are: i) a common law legal system, which, by allowing all transactions unless 
explicitly prohibited, promotes free contracts; ii) an industrial system based on private ownership, which requires significant 
privatization in many countries; iii) a financial system based on a developed stock market with easy M&A (mergers and 
acquisitions), which will ensure that the best management team available runs each enterprise; iv) a regime of financial 
regulation that encourages “prudence” and “stability”, including a politically independent central bank and the strict 
observance of the BIS (Bank for International Settlements) capital adequacy ratio; v) a shareholder-oriented corporate 
governance system, which will ensure that the corporations are run for their owners; vi) a flexible labour market that 
allows quick re-allocation of labour in response to price changes; vii) a political system that restricts arbitrary actions of 
political rulers and their agents (i.e., bureaucrats) through decentralization of power and the minimization of discretion 
for public sector agents.”
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“podemos de�nir instituições como sistemas de regras sociais estabelecidas e 
prevalentes que estruturam as interações sociais”,25 é importante compreender 
como instituições “um tipo especial de estrutura social com potencial para alterar 
agentes, incluindo modi�cações em seus propósitos ou preferências”.26

Desse modo, as instituições em um sentido mais amplo se aproximam muito 
da noção de cultura apresentada anteriormente, mas conectada aos elementos 
formais e às organizações. Chang e Evans (2005, p. 99, tradução nossa) enfatizam 
exatamente essa ideia ao a�rmarem que

as instituições são padrões sistemáticos de expectativas compartilhadas, suposições 
dadas como certas, normas aceitas e rotinas de interação que têm efeitos robustos 
na formação das motivações e no comportamento de conjuntos de atores sociais 
interconectados. Nas sociedades modernas, eles são geralmente incorporados em 
organizações com autoridade coordenados com regras formais e a capacidade de 
impor sanções coercitivas, como o governo ou as empresas.27 

Mais do que transitarem de uma perspectiva das instituições como restrições 
para uma em que elas se con�guram como capcitadoras, Chang e Evans (2005) 
procuram mostrar que as instituições têm um papel constitutivo em relação aos 
indivíduos. Nesse sentido, a�rmam que uma teoria completa das instituições precisa 
reconhecer que “instituições são constrangedoras, capacitadoras e constitutivas, 
tudo ao mesmo tempo” (op. cit., p. 104, tradução nossa).28

Além disso, Bowles (2006) sugere que a maior parte das interações sociais se 
dá por meio de relações não contratuais, em que os mecanismos de enforcement 
estão associados à existência de normas sociais, ao exercício do poder e, conforme 
Amitrano (2010), à legitimação epistemológica ou argumentativa baseada no 
convencimento. A presença de comportamento adaptativo e de outras considerações, 
como a reciprocidade e o autointeresse, na tomada de decisão e nos processos de 
interação dos agentes (Bowles, 2006; Amitrano, 2010) coloca obstáculos à ideia 
de instituições como apenas regras do jogo.

Adicionadas a esses fatores, a existência de racionalidade limitada e a presença 
de incerteza fundamental, que transcende a distribuição de probabilidades dos 
possíveis estados futuros do mundo, fornecem um quadro bem mais complexo 

25. “(…)  we may define institutions as systems of established and prevalent social rules that structure social interactions.”
26. “(…) a special type of social structure with the potential to change agents, including changes to their purposes 
or preferences.”
27. “Institutions are systematic patterns of shared expectations, taken-for-granted assumptions, accepted norms and 
routines of interaction that have robust effects on shaping the motivations and behaviour of sets of interconnected 
social actors. In modern societies, they are usually embodied in authoritatively coordinated organizations with formal 
rules and the capacity to impose coercive sanctions, such as the government or the firms.”
28. “Institutions are constraining, enabling, and constitutive all at the same time.”
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para a de�nição do papel das instituições – sejam elas formais, como as leis, os 
contratos e os market makers, sejam informais, como as convenções. 

Assim, se for lícito a�rmar que o mundo é dotado de incerteza fundamental, 
que os agentes têm como característica a racionalidade limitada e outras motivações 
além do autointeresse, assim como que as instituições cumprem funções tanto 
informacionais como cognitivas mais profundas, então é possível compreendê-las não 
apenas como regras do jogo, mas também como modelos mentais de interpretação ou, 
alternativamente, como modelos de comportamento e/ou pensamento socialmente 
compartilhados (Amitrano, 2010).

Por um lado, com base nessa concepção, a articulação entre instituições formais 
e informais assegura a possibilidade de coordenação entre os agentes e a estabilidade 
institucional. Por outro lado, viabiliza também a mudança institucional, por meio 
do surgimento de novos arranjos, associados tanto a eventos externos como aos 
elementos atinentes ao próprio processo de interação dos agentes. 

Outro aspecto importante, mas relativamente omisso no debate mainstream 
sobre instituições, diz respeito à existência de complementaridade e hierarquia 
institucionais. Autores como Hall e Soskice (2001; 2006), Soskice (2008), Amable 
(2005) e Boyer (2015), entre outros, vão chamar a atenção para a presença de 
domínios institucionais em nível nacional (e no caso de Boyer, internacional), 
cuja estruturação e dinâmica têm impactos significativos no processo de 
desenvolvimento socioeconômico.

Para Hall e Soskice (2001), por exemplo, o primeiro domínio institucional 
relevante é o das relações industriais (sindicatos), em que se estabelece a forma de 
coordenação da barganha salarial, da produtividade e das condições de trabalho. 
O segundo remete aos sistemas de treinamento e educação, cujo objetivo é assegurar 
um conjunto de habilidades relevantes aos trabalhadores e de�nir quanto investir 
em treinamento em cada �rma. O terceiro ressalta a importância dos sistemas de 
governança corporativa, nos quais se de�nem formas de acesso a �nanciamento 
e garantias de retorno para os investimentos. Por sua vez, outro problema de 
coordenação resulta da existência de mercados internos de trabalho, na medida 
em que é necessário assegurar, para o bom desempenho das �rmas, a aquisição de 
competências adequadas e a cooperação dos empregados nas suas atividades. Por �m, 
as instituições que regulam as formas de relacionamento inter�rmas (clientes, 
fornecedores e parceiros) visam garantir uma certa estabilidade para a demanda, 
uma oferta apropriada de insumos e o acesso à tecnologia, de forma a minimizar 
os riscos associados à repartição da informação e exploração em joint ventures. 
Essas formas de relacionamentos têm impactos importantes sobre a competitividade 
da �rma e sua respectiva capacidade de inovação tecnológica (Amitrano, 2010).
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É a partir da combinação dessas esferas de coordenação de abrangência nacional 
que atuam de forma complementar entre si e, segundo alguns autores, de forma 
hierarquizada (Amable, 2005; Boyer, 2015) que essas abordagens da chamada 
economia política comparada procuram identi�car modelos de desenvolvimento e 
estabelecer tipologias para a análise da dinâmica das economias (Amitrano, 2010).

Essa literatura considera que a forma de organização dos domínios institucionais 
precisa ser coerente, de modo que, se a coordenação da barganha coletiva no 
mercado de trabalho for centralizada, o mesmo deve acontecer com a estrutura 
do mercado de bens e serviços, assim como com a estrutura de �nanciamento, 
e assim por diante, como no caso da Alemanha. De forma análoga, se alguns 
domínios se organizam de forma descentralizada, como no caso norte-americano, 
todos devem se estruturar dessa forma, de modo que suas estruturas institucionais 
se complementem e assegurem e�ciência econômica, dando coerência a todo o 
sistema. Caso contrário, todo o sistema se tornaria instável, reduzindo o desempeno 
econômico. Nesse sentido, o baixo crescimento dos países seria o resultado da 
ausência ou da baixa complementaridade institucional.

Ainda que alguns autores sejam muito restritivos em relação às modalidades de 
desenvolvimento possíveis, tal como Hall e Soskice (2001; 2006) e seu modelo dual 
de economias de mercado coordenadas e economias liberais de mercado, Amable 
(2005) e Boyer (2015), por exemplo, contemplam um número muito maior de 
modelos de desenvolvimento estáveis e relativamente coerentes ao longo do tempo. 

Seja como for, para esses autores, assim como para uma parte do chamado 
mainstream da economia do desenvolvimento, sobretudo Rodrik (2000; 2008), 
Rodrik e Subramanian (2009), Hausmann, Rodrik e Velasco (2008) e Hausmann, 
Pritchett e Rodrik (2005), não existe um conjunto de instituições padrão que sirva 
para toda e qualquer economia, independentemente do tempo, do espaço e das 
condições políticas e econômicas vigentes em cada momento.29 Esse ponto, aliás, 
tem sido aventado por boa parte da literatura que analisa o chamado developmental 
state, consubstanciada, sobretudo, nos trabalhos de Woo-Cumings (1999), 
Amsden (1989; 2001), Evans (1995), Wade (1990), Chang (2002; 2003), Chang 
e Evans (2005), entre outros.

Os autores mainstream parecem limitar excessiva e desnecessariamente o 
conjunto de instituições conducentes ao desenvolvimento, assim como enfatizar 
demasiadamente, como a�rmam Chang e Evans (2005) e Chang (2011), o formato 
das instituições em vez de suas funções, sem muitas vezes fazer uma distinção clara 
entre essas duas categorias de análise. Dito de outra forma, a previsão de multas pelo 
não cumprimento de cláusulas contratuais (property rights) e seu cumprimento por 

29. Veja a esse respeito Ros (2015) e Thirlwall e Pacheco-López (2017). 
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cortes judiciais (enforcement e rule of law) não são a única forma de assegurar que o 
retorno dos ativos seja apropriado pelos investidores (Bowles, 2006). Ademais, como 
lembrado por Chang (2006; 2011), a dosagem do remédio depende do estado clínico 
do paciente. O estabelecimento de direitos de propriedade, sobretudo intelectual, 
muito rígidos pode fazer sentido para uma economia desenvolvida, que tem 
condições de arcar com os custos desse tipo de instituição, mas pode ser totalmente 
inviável e inacessível para uma economia subdesenvolvida. Mais do que isso, como o 
estabelecimento de direitos de propriedade intelectual, por exemplo, cria rendas de 
monopólio, a magnitude dessa restrição pode simplesmente inviabilizar estratégias 
de absorção e produção de tecnologias de fronteira (Chang, 2011).

Outra crítica importante diz respeito à relação de causalidade (das instituições 
para o desenvolvimento) e, consequentemente, à precedência histórica de certas 
instituições no que se refere a determinados níveis de renda per capita. Autores 
como Chang (2002; 2011), Ros (2015) e �irlwall e Pacheco-López (2017) têm 
demonstrado que as instituições reivindicadas pela literatura acadêmica e pelos 
organismos multilaterais como condições necessárias, e por vezes su�cientes, para 
o desenvolvimento não estavam presentes para a maioria dos países desenvolvidos 
no início de suas trajetórias rumo ao desenvolvimento.

Evidentemente, isso não quer dizer que os países subdesenvolvidos devam 
se esquivar de todas essas instituições. Pelo contrário, até porque, se a decisão 
de investimento está baseada em algum tipo de relação risco-retorno, não faz 
sentido advogar contra medidas que minimizam o risco de apropriação privada dos 
retornos dos ativos reais – tangíveis, como o capital físico, ou intangíveis, como o 
capital humano e o conhecimento. Aliás, diga-se de passagem, isso é compatível 
com qualquer abordagem econômica, seja ela neoclássica, keynesiana ou mesmo 
marxista (Ros, 2015). Além disso, tendo em vista os benefícios dos que chegam 
por último, os custos de desenvolvimento e implementação dessas instituições são 
signi�cativamente mais baixos do que foram para os países desenvolvidos. Portanto, 
como não há precedência histórica daquelas instituições em relação à renda per capita, 
não se pode reivindicá-las, stricto sensu, como condições necessárias, muito menos 
su�cientes. Ademais, ainda que se deva perseguir algumas daquelas instituições, sua 
forma de implementação precisa ser compatível com o nível de renda per capita de 
cada nação e, além disso, dialogar com a cultura e as instituições vigentes.

Chang (2011) e Ros (2015) constatam a enorme fragilidade do argumento 
da precedência e da causalidade unidirecional após sumariarem diversos trabalhos 
econométricos que indicam um forte efeito, por exemplo, da proteção de direitos de 
propriedade sobre crescimento e nível de renda per capita. Boa parte desses estudos é 
dotada de enorme subjetividade, uma vez que os indicadores de qualidade institucional 
são: i) enviesados, por re�etirem, via de regra, as opiniões de pessoas vinculadas ao 
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mercado e não propriamente os conteúdos das legislações e demais instrumentos 
normativos; ii) re�exivos, uma vez que espelham resultados econômicos correntes 
associados ao comprometimento das lideranças políticas, independentemente do 
arcabouço normativo, por exemplo, governos autoritários que implementam políticas 
circunstanciais para atração de investimento estrangeiro; e iii) voláteis, na medida 
em que captam os humores do mercado e as fases do ciclo econômico.

Por sua vez, o problema da endogenia das instituições em relação ao 
desenvolvimento e, portanto, da causalidade reversa, ainda que tratada 
econometricamente por meio de variáveis instrumentais, parece longe de estar 
resolvido. Entre as razões para isso, pode-se destacar: i) há problemas na construção 
dos instrumentos, tais como índices de mortalidade nas colônias baseados mais em 
conjecturas do que em evidências históricas robustas; ii) há perdas relevantes de 
poder explicativo e de signi�cância estatística quando são retirados da amostra os 
países com indicadores frágeis; e iii) os instrumentos não captam, necessariamente, a 
complexidade das instituições que pretendem representar (Chang, 2011; Ros, 2015).

Ademais, não há por que asseverar, nem teoricamente, nem empiricamente, que 
instituições liberais servem mais ao desenvolvimento do que outras variantes. A própria 
teoria neoclássica informa que, na presença de contratos incompletos ou inexistentes, 
assimetria de informações e de externalidades, as instituições liberais tendem a 
reforçar as falhas de mercado ao invés de corrigi-las (Chang, 2011; Ros, 2015).  
E mesmo que essas falhas de mercado estivessem ausentes, o teorema da second best 
de Lipsey e Lancaster (1956) revela que a e�ciência alocativa e o ótimo paretiano só 
podem ser totalmente assegurados se, e somente se, todos os mercados tiverem sido 
liberalizados. A liberalização de um ou mais mercados não garante uma alocação 
Pareto-ótima, a priori. Cabe notar, adicionalmente, que instituições liberais que 
aumentam a e�ciência alocativa não são necessariamente as mesmas que garantem 
crescimento econômico. O crescimento depende, em parte, do aumento do estoque 
de capital (investimento em capital físico ou humano), cuja decisão está estritamente 
associada ao retorno dos ativos. Um exemplo claro disso é aquele relativo à inovação. 
Instituições que ampliam a concorrência no mercado de bens, assegurando o direito 
à cópia, à imitação e, portanto, a homogeneização dos bens concorrentes, reduzem a 
renda de monopólio dos inovadores, o que melhora a e�ciência alocativa, mas piora  
a rentabilidade das inovações. Nesse sentido, direitos de propriedade intelectual podem 
piorar a e�ciência alocativa, ainda que sejam bons para a inovação e o crescimento.

Do ponto de vista empírico, três elementos críticos chamam atenção no que diz 
respeito às apostas fortes sobre as questões fundamentais mencionadas anteriormente. 
O primeiro diz respeito à linearidade dessa relação; o segundo trata da separabilidade 
entre instituições e outros fatores determinantes do desenvolvimento; e o terceiro, 
por �m, trata do problema da homogeneidade da amostra, ou da falta dela.

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   54 02/06/2020   11:59:30



Instituições e Desenvolvimento: revisão seletiva da literatura  
e uma proposta de interpretação

 | 55

Segundo Chang (2011) e Ros (2015), uma das principais limitações dos estudos 
econométricos cross-section sobre a relação entre instituições diz respeito à linearidade 
dessa relação. Muito embora esses estudos tenham como base teórica a função de 
produção aumentada, à la Mankiw, Romer e Weil (1992), não há por que esperar 
que essa relação seja linear no logaritmo da função de produção. Aliás, como observa 
Ros (2015), o mais razoável seria supor, tendo em vista o teorema de second best, que 
a magnitude e o sinal de uma variável institucional dependessem de seu valor inicial. 
De fato, o estudo de Rodriguez (2010) não só refuta a hipótese de linearidade, como 
também parece con�rmar a existência de não linearidades nessa relação.

Quanto ao segundo elemento mencionado, de acordo com Lin e Nugent (1995) 
e Kenny e Williams (2001), é possível a�rmar que os resultados robustos acerca dos 
efeitos de instituições como direitos de propriedade sobre o nível e crescimento da 
renda per capita são condicionados e complementares a outras instituições e políticas, 
o que implica a�rmar a não separabilidade entre as instituições e outros fatores.

Por �m, cabe notar que a existência de impactos diferenciados, segundo países 
ou regiões, das instituições sobre o nível ou a taxa de crescimento da renda per capita, 
captados por variáveis dummies em análises cross-section ou efeitos �xos em modelos 
de painel, signi�ca que “a ‘condição de homogeneidade’ é violada. Isso torna os 
parâmetros instáveis e, portanto, os resultados sensíveis à amostra” (Chang, 2011, 
p. 486, tradução nossa).30 A heterogeneidade da amostra tem como implicação 
fundamental o fato de que instituições e políticas voltadas para o desenvolvimento 
podem variar de país para país e, como hipótese adicional vinculada à existência 
de não linearidade e da não separabilidade, são dependentes do contexto histórico 
e das demais políticas implementadas.

Rodrik e Subramanian (2003; 2009) parecem corretos quando a�rmam que há pelos 
menos quatro tipos de funções institucionais que asseguram o funcionamento adequado 
das economias de mercado e cujas modi�cações nas economias subdesenvolvidas 
poderiam não só iniciar processos de crescimento econômico vigorosos mas também 
assegurar sua estabilidade ao longo do tempo. De um modo geral, essas instituições:  
i) permitem a criação de mercados (market-creating institutions), tais como os sistemas 
de direitos de propriedade e segurança contratual; ii) estabelecem a regulação das 
transações (market-regulating institutions), tais como agências reguladoras; iii) a�ançam 
a estabilidade das transações (market-stabilizing institutions), tais como as políticas 
�scal, monetária e cambial; e iv) garantem sua legitimidade social (market-legitimizing 
institutions), tais como os sistemas de seguridade social (previdência e assistência) e de 
administração de con�itos entre grupos sociais (Estado democrático de direito, sistemas 
legais justos, garantia de voz e participação de minorias). 

30. “(…) the ‘homogeneity condition’ is violated. This makes the parameters unstable and thereby the results sensitive 
to the sample.”
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Todavia, os autores vão além, com o que também não poderíamos deixar de 
concordar, ao a�rmarem que

as instituições são, portanto, críticas para o processo de desenvolvimento. Mas para 
cada uma das funções desempenhadas pelas instituições, há uma variedade de opções 
sobre sua forma especí�ca. Que tipo de regime jurídico um país deve adotar – direito 
comum, direito civil ou algum híbrido? Qual é o equilíbrio certo entre concorrência e 
regulamentação para superar algumas das falhas convencionais de mercado? Qual é o 
tamanho apropriado do setor público? Quanta discricionariedade e quanta �exibilidade 
deve haver nos arranjos para a condução de políticas �scais, monetárias e cambiais?

Infelizmente, a análise econômica fornece surpreendentemente pouca orientação 
para responder a essas perguntas. De fato, há evidências crescentes de que arranjos 
institucionais desejáveis   têm um grande elemento de especi�cidade de contexto decorrente 
de diferenças nas trajetórias históricas, geogra�a, economia política e outras condições 
iniciais. Isso poderia ajudar a explicar por que os países em desenvolvimento  
bem-sucedidos quase sempre combinam elementos não ortodoxos com políticas ortodoxas 
(Rodrik e Subramanian, 2003, p. 33, tradução e grifo nossos).31

Nesse sentido, as instituições e seus processos de mudança, embora muito 
importantes para o desenvolvimento, não podem ser devidamente compreendidos 
fora de seu contexto histórico e alheios às questões políticas que animam a vida 
nas sociedades contemporâneas.

Uma pergunta que a esta altura do texto deve inquietar o leitor é: de que 
forma a discussão empreendida nas primeiras seções do trabalho, sobre os múltiplos 
significados do desenvolvimento e a literatura sobre desenvolvimento como 
crescimento e mudança estrutural, se articula com o debate sobre instituições 
explorado nas duas últimas subseções? 

Essa articulação não é tarefa trivial, mas tentaremos na próxima seção um 
encaminhamento provisório com o intuito de estimular novas propostas de 
investigação. Trataremos também de estabelecer um canal de diálogo entre algumas 
funções institucionais e os determinantes da acumulação de capital, o qual, do ponto 
de vista das abordagens clássicas ou pioneiras do desenvolvimento (com as quais, 
neste ponto e em alguns outros, temos uma a�nidade eletiva), está estritamente 
associado à rentabilidade dos ativos reais. Além disso, iremos argumentar que a 

31. “Institutions are thus critical to the development process. But for each of the functions performed by institutions, 
there is an array of choices about their specific form. What type of legal regime should a country adopt – common 
law, civil law, or some hybrid? What is the right balance between competition and regulation in overcoming some of 
the standard market failures? What is the appropriate size of the public sector? How much discretion and how much 
flexibility should there be in arrangements for the conduct of fiscal, monetary, and exchange rate policies? 
Unfortunately, economic analysis provides surprisingly little guidance in answering these questions. Indeed, there is 
growing evidence that desirable institutional arrangements have a large element of context specificity arising from 
differences in historical trajectories, geography, political economy, and other initial conditions. This could help explain 
why successful developing countries have almost always combined unorthodox elements with orthodox policies.”
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forma funcional das relações econômicas, assim como a magnitude e a estabilidade 
dos parâmetros comportamentais dessas relações, depende da estrutura institucional. 

5 INSTITUIÇÕES, ESTRUTURA PRODUTIVA E DESENVOLVIMENTO

5.1 Uma proposta de interpretação a partir da relação entre rentabilidade 
dos ativos reais, investimento e crescimento

Nesta subseção procuraremos mostrar possíveis relações entre as características 
institucionais de uma economia, sua estrutura produtiva e a rentabilidade dos ativos 
reais. Para tanto, nos valeremos da abordagem pós-keynesiana, em particular aquela 
inspirada nos trabalhos de Bhaduri e Marglin (1990) e Marglin e Bhaduri (1990). 
A virtude dessa abordagem, conforme Lavoie (1992; 2014) e Hein (2008; 2014), 
é que, ao considerar a relação entre investimento, grau de utilização da capacidade 
produtiva, margem de lucro e taxa de juros, ela permite a ocorrência de distintos 
impactos de cada variável sobre o investimento, a depender das con�gurações e 
dos arranjos institucionais de cada economia.32 

Como primeira aproximação à decisão de investimento (aquisição de um 
novo ativo real) de um agente qualquer, pode-se dizer que ela depende, em alguma 
medida, dos lucros reais esperados ou do retorno real esperado que esse ativo irá gerar 
durante o período de sua utilização. Mais precisamente, a decisão de investimento 
depende do valor presente dos lucros reais esperados V(pe) do novo ativo real.

Sabemos que o valor presente dos lucros esperados pode ser de�nido como a soma 
dos lucros esperados em cada período, capitalizados à taxa de juros do período, tal que:

. (34)

Se supusermos que as expectativas são estáticas, de modo que o lucro futuro 
esperado é igual ao lucro corrente, então teremos que:

. (35)

rt = rt+1 = rt+2 = ... = rt+n . (36)

Então:

. (37)

32. A diferença entre os chamados regimes profit-led, ou seja, comandados pelos lucros, e wage-led, comandados pela 
expansão do consumo, estaria relacionada, fundamentalmente, à magnitude paramétrica na sensibilidade do investimento 
às oscilações das margens de lucro vis-à-vis o grau de utilização da capacidade produtiva. 
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Sabemos que a equação (38) corresponde à soma dos termos de uma 
progressão geométrica:

. (38)

Cuja solução é dada por:

. (39)

Substituindo em , teremos:

. (40)

Até o momento, aparentemente, a única coisa que �zemos foi derivar a taxa 
interna de retorno de um ativo real qualquer. Essa aparência, contudo, é enganosa. 
Desde logo, pode-se perceber que a taxa interna de retorno depende do valor esperado 
dos lucros, cuja magnitude e constância depende da dinâmica do produto ao longo do 
tempo. Nesse sentido, e em linha com Rodrik e Subramanian (2003; 2009),  
as políticas �scal, monetária e cambial e toda a estrutura institucional concernente à 
política macroeconômica se con�guram como elementos de estabilidade das transações 
(market-stabilizing institutions), tanto das expectativas propriamente ditas quanto 
dos �uxos efetivos de rendimentos associados às distintas fases do ciclo econômico. 

Antes de avançarmos um pouco mais essa relação com as instituições e a 
estrutura produtiva, é preciso tecer alguns comentários sobre o conceito de lucro. 
Do ponto de vista contábil, lucro é apenas a diferença entre o valor das receitas de 
vendas e os custos de produção e comercialização do produto. A receita de vendas 
pode ser de�nida como o produto do preço de venda pt pela quantidade vendida yt. 
A título de simpli�cação, podemos assumir que os custos correspondem apenas 
aos salários nominais wt pagos aos trabalhadores lt das empresas. Dessa forma, a 
massa de lucros pode ser de�nida da seguinte forma:

nt = b . yt  b . . (41)

pt = (1 + m) . wt . (42)
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Seja também a variável m = mark-up, então a massa de lucros (p) pode ser 
entendida como:

p = (pt . yt - wt . b . yt). (43) 

Nesse ponto, a relação entre lucro e funções institucionais aparece novamente, mas, 
dessa vez, por meio de dois outros canais. Por um lado, a magnitude e a estabilidade 
dos mark-ups dependem, além da estrutura do mercado de bens e fatores, das formas 
de regulação da concorrência, ou daquilo que Rodrik e Subramanian (2003; 2009) 
chamaram de market-regulating institutions. Por outro, os custos salariais que de�nem 
a massa de lucros, além de dependerem do formato e da operação das instituições que 
regem as negociações coletivas no mercado de trabalho (market-regulating institutions), 
também são in�uenciadas pelas market-legitimizing institutions, na medida em que a 
magnitude e as formas de acesso aos regimes de seguridade social afetam o poder de 
barganha dos trabalhadores e, portanto, os custos e os lucros.

Retornando à discussão dos determinantes dos investimentos, é razoável supor 
que eles dependam da taxa de lucro, que pode ser de�nida como a razão entre o 
valor presente dos lucros esperados (que Keynes denomina como preço de demanda 
de um bem de capital, PD) e o valor do novo ativo real a ser adquirido, isto é, seu 
preço pt vezes a quantidade kt, o que Keynes (1936) chamou de preço de oferta:

(P O = pt . kt) . (44) 

Os agentes continuarão a investir até o momento em que o preço de demanda 
for igual ao preço de oferta do novo ativo real. Isso signi�ca que a decisão de 
investimento está condicionada ao fato de que, pelos menos:

P D = P O. (45)

Formalmente:

 = pt . kt. (46) 

Tal que:

. (47)
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Essa última equação nos mostra que, para que haja investimento, a taxa de 
juros precisa ser pelo menos igual à taxa de lucro esperada, isto é, a razão entre o 
valor dos lucros esperados e o valor (custo de aquisição) do novo ativo real.

Se colocarmos  em evidência e manipularmos essa equação, então 
veremos que:

. (48)

Essa equação nos mostra que o retorno do investimento compatível com 
uma certa taxa real de juros depende da relação entre a margem unitária de 
lucro (equação 49) e a razão entre o volume de vendas e o estoque de capital ou 

produtividade do capital . 

pt - wt . b. (49)

O conceito de margem de lucro é bastante intuitivo, mas a razão entre o 
volume de vendas e o estoque de capital nem tanto. 

Com base na equação (24), podemos perceber que a produtividade do 

capital se decompõe em produtividade técnica ou potencial do capital  e grau 
de utilização da capacidade produtiva , de modo que:

. (50) 

Ou, alternativamente:

 = zt . ut . (51) 

Em que:

zt = . (52) 

ut = . (53)

Desse modo, a taxa de lucro pode ser de�nida como:

. (54)
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Ou, alternativamente:

rt = (1 -  . b) . zt . ut . (55)

Note que (  . b) nada mais é do que a participação dos salários na renda 
nacional, pois b corresponde à relação entre o estoque de trabalho e o nível de 
renda, isto é, o inverso da produtividade do trabalho.

Nesse sentido, a expressão (1 -  . b) pode ser entendida como a 
participação dos lucros na renda, que denominaremos de σt. Logo, a equação 
para a rentabilidade dos investimentos, em termos agregados, �ca reduzida ao 
produto entre produtividade técnica do capital, participação dos lucros na renda 
e grau de utilização da capacidade produtiva.

rt = σt . zt . ut . (56)

De acordo com os argumentos desenvolvidos, é possível especi�car uma 
função de investimento bastante simples, baseada nos lucros esperados e no grau 
de utilização da capacidade, tal que:

 = b0t
 + b1t

rt . (57)

Com o intuito de diferenciar a taxa de lucro corrente da esperada, é possível, 
todavia, separar os efeitos de cada um de seus componentes e reescrever a equação 
anterior, tal como Bhaduri e Marglin (1990), Marglin e Bhaduri (1990), Lavoie 
(1992; 2014) e Hein (2008; 2014), tal que:

= b0t 
 + b1t

σt + b2t . zt + b3t 
. ut .  

(58)

Em que b0t 
corresponde ao animal spirits; b1t

 é um parâmetro que mede a 
sensibilidade do investimento às margens de lucro; b2t

 corresponde à sensibilidade do 
investimento ao progresso técnico, re�etindo, em geral, o impacto da obsolescência 
do estoque de capital; e b3t

 equivale ao parâmetro que mede a sensibilidade do 
investimento ao grau de utilização da capacidade produtiva.

As instituições cumprem um papel fundamental nesse ponto. Primeiro, porque as 
políticas �scal, monetária e cambial e toda a estrutura institucional concernente à política 
macroeconômica (market-stabilizing institutions) condicionam o animal spirits, seja por 
meio do processo de formação de expectativas, seja por meio do estado de con�ança 
nessas expectativas (Dequech, 2003). Segundo, porque essas instituições e aquelas que 
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regulam e legitimam as decisões e as interações dos agentes numa economia de mercado 
afetam a dinâmica dos mark-ups, a dinâmica do progresso técnico e a obsolescência 
do estoque de capital e do grau de utilização da capacidade, mas afetam, sobretudo, a 
magnitude e a estabilidade dos parâmetros b0t

, b1t
, b2t

 e b3t
. Pode-se dizer que a própria 

forma funcional da equação de investimento, incluindo seus determinantes e a maneira 
como eles se articulam entre si e com a acumulação de capital, é re�exo do arranjo 
institucional especí�co de cada economia (Amitrano, 2010; 2017).

Além de um diálogo direto com a discussão proposta anteriormente sobre o 
papel das instituições na dinâmica econômica, há outro diálogo possível: com as 
abordagens que compreendem o processo de desenvolvimento a partir da relação 
entre crescimento e mudança estrutural. 

Nesse caso, o primeiro ponto a se salientar é a possibilidade de compreender 
o processo de acumulação de capital, tão caro aos pioneiros do desenvolvimento. 
Para esses autores, o retorno dos ativos reais e seus impactos sobre o investimento 
são as peças-chave para a compreensão dos limites e das possibilidades do 
desenvolvimento. A equação (58) mensura, justamente, os efeitos que o animal 
spirits, as margens de lucro, a produtividade técnica do capital e o grau de utilização 
da capacidade produtiva, em conexão com as instituições estabilizadoras, reguladoras 
e legitimadoras, têm sobre tais peças-chave. 

O segundo aspecto digno de nota refere-se à possibilidade de derivar a equação 
de investimento a partir de uma perspectiva multissetorial, de modo que, tal como 
no debate sobre mudança estrutural apresentado anteriormente, os setores modernos 
e tradicionais sejam contemplados na análise.

Parece razoável supor que setores com graus distintos de concentração, padrões 
especí�cos de concorrência, intensidades variadas de utilização de fatores e de 
intensidade tecnológica respondam a estímulos variados. Nesse sentido, poderíamos 
refazer as equações anteriores de tal modo que captassem a importância da estrutura 
setorial e seus diferenciados determinantes.

De acordo com o exposto, é possível dizer que o valor presente dos lucros 
esperados agregados, decomposto setorialmente, é igual a:

 . (59)

Em que θjt corresponde ao peso de cada setor no valor do investimento 
agregado. Já os lucros setoriais podem ser decompostos tal que:

pjt
 = (pjt

 . yjt
 - wjt

 . bjt
 . yjt

).  (60)
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De modo que o lucro agregado da economia p possa ser escrito como: 

p	= θj
t
	. (pj

t
	 .	yj

t
	 - wj

t
	 . bj

t
	 . yj

t
	).	 (61)

Nesse sentido, e levando em consideração os argumentos anteriores, o 
investimento aumentará até o ponto em que a taxa interna de retorno ou a e�ciência 
marginal do capital setorial33 seja tal que:

. (62)

Dessa forma teremos que:

. (63) 

Ou, de forma simpli�cada:

rjt
 = σjt

 . zjt
 . ujt 

. (64)

Por sua vez, o investimento agregado da economia nada mais seria que:

it =  θjt
 . ijt 

. (65) 

E a taxa de crescimento do estoque de capital poderá ser de�nida como:

. (66)

De modo que, inspirados pela tradição pós-keynesiana, teríamos como função 
investimento a seguinte expressão:

θjt
 . (b0jt

 + b1jt
σ

jt
 + b2jt 

zjt
 + b3jt

 u
jt
). (67)

As implicações da equação (67) são variadas. Em primeiro lugar, ela afeta o 
produto de curto prazo pelo efeito demanda. O impacto, todavia, dependerá do 
peso de cada setor na economia, do ritmo de crescimento do investimento setorial 

33. Note que, agora, o valor do estoque de capital necessário à aferição da taxa de lucro setorial não é mais medido 
por índices de preço e volume genéricos do estoque de capital, mas, sim, pelos índices de preço e volume específicos, 
associados aos bens de capital que correspondem ao estoque de capital setorial.
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e dos multiplicadores setoriais. Em segundo lugar, afeta a oferta de longo prazo, 
pelo aumento da capacidade produtiva, que será tanto maior quanto mais intenso 
for o investimento nos setores com encadeamentos mais extensos para trás e para 
frente. Por sua vez, o investimento afeta o estoque de capital setorial, o qual, por 
meio da relação capital-trabalho e da produtividade técnica do capital, altera a 
produtividade do trabalho, conforme a equação (32).34

 at = [θit 
 . (zit

 . λit
 . uit

)]. (68)

Assim, se o investimento é mais pronunciado nos setores mais intensivos em 
capital e nos quais a renovação do estoque de capital amplia de forma mais vigorosa 
a produtividade técnica do capital, a oferta agregada se expandirá mais fortemente 
e vice-versa, como vimos na equação (11).

Um aspecto importante a se comentar é que existem inúmeras implicações 
também para as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento. A primeira delas, 
e, talvez, a mais importante, é que o desenho das market-stabilizing, regulating e 
legitimizing institutions – e nesse sentido o papel do Estado – é muito importante para 
a dinâmica do investimento, seja em nível setorial, seja agregado. Além disso, mesmo as  
market-creating institutions podem ser devidamente incorporadas à análise como elemento 
que propicia não apenas a criação de mercados mas também o aperfeiçoamento do 
sistema de contratos, de modo a se con�gurarem como market-enabling institutions, 
seja por meio de garantias mais adequadas aos direitos de propriedade, seja por meio 
dos mecanismos mais e�cientes de enforcement e rule of law. Uma simples modi�cação 
na equação de investimento anterior ajuda a compreender esse ponto.

Seja δjt
 o investimento público setorial e b4jt

 a sensibilidade setorial 
do investimento privado ao investimento público, que reflete o grau de 
complementaridade entre ambos, assim como a e�ciência da burocracia pública. 
Seja ainda Ωt o grau de eficiência geral do sistema de contratos e de outros 
mecanismos informais garantidores dos direitos de propriedade. Acrescentando essas 
variáveis aos determinantes do investimento, teremos uma equação que contempla 
todas as funções institucionais propostas por Rodrik e Subramanian (2003; 2009), 
assim como a não linearidade dos efeitos dos direitos de propriedade sobre o 
crescimento de longo prazo, tal como sugerido por Chang (2011) e Ros (2015).

 θj
t
 . (b0jt

 + b1jt

σ
jt

 + b2jt
z

jt
 + b3jt

u
jt
 + b4jt

 δ
jt
) +	(1	+	Ω

t
) Ω

t 
. (69)

34. Note, aliás, que dois determinantes da produtividade do trabalho, de acordo com a decomposição setorial apresentada, 
são compartilhados na decomposição setorial do investimento, a saber, a produtividade técnica do capital e o grau de 
utilização da capacidade produtiva. 
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Assumindo a existência de uma relação positiva entre investimento, nível e 
crescimento da renda per capita, é possível avaliar se e quais funções institucionais 
especí�cas têm impacto sobre o desenvolvimento. A pergunta relevante a ser 
respondida é: quais funções institucionais têm impacto sobre variáveis de resultados, 
como o investimento, o crescimento e o nível de renda per capita?

5.2 Um exercício empírico preliminar sobre a relação entre instituições  
e desenvolvimento

Nesta subseção, procuramos fazer um primeiro exercício empírico para avaliar a 
relação entre algumas funções institucionais e o desenvolvimento, entendido aqui 
apenas como o nível de renda per capita.

Recentemente, a Agence Française de Développement (AFD), em parceria 
com os Services Économiques du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) 
e o Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII), 
desenvolveu a base de dados Institutional Pro�les Database (IPD), voltada para a 
análise comparativa da dinâmica, assim como dos impactos de funções e setores 
institucionais sobre o desenvolvimento. De acordo com a sua última edição, a IPD 
fornece informações sobre as características institucionais dos países por meio de 
indicadores compostos construídos a partir de dados de percepção.

O desenvolvimento da base se deu a partir da constatação de que os processos de 
arranque (take-o�) e emparelhamento (catching up), ao longo da história econômica 
recente, contaram com variados arranjos institucionais, em diferentes países e em 
distintos momentos do tempo. Nesse sentido, a construção do questionário que 
deu origem à base de dados não contou com nenhuma orientação normativa sobre 
quais são as instituições que favorecem ou não o crescimento de longo prazo, mas, 
sim, com a forma como as diversas funções institucionais são operadas e percebidas 
em cada país.

De acordo com os relatórios de 2012 e 2016, a IPD é dividida em nove 
funções institucionais e quatro setores – as áreas nas quais essas funções são 
implantadas. As nove funções institucionais fundamentais são: i) instituições 
políticas; ii) segurança, lei e ordem, controle da violência; iii) funcionamento 
das administrações públicas; iv) livre operação dos mercados; v) coordenação de 
stakeholders, visão estratégica e inovação; vi) segurança de transações e contratos; 
vii) regulamentação do mercado, diálogo social; viii) abertura econômica; e 
ix) coesão social e mobilidade social.

Por sua vez, os quatro setores com os quais as funções institucionais são relacionadas 
matricialmente são: i) instituições públicas e sociedade civil; ii) mercados de bens e 
serviços; iii) mercado de capitais; e iv) mercado de trabalho e as relações sociais.
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Para este capítulo, realizamos dois exercícios empíricos que ajudam a compreender 
a relação complexa entre instituições e desenvolvimento. O primeiro procura estabelecer a 
relação entre uma variável-síntese da qualidade institucional (média aritmética das nove 
funções institucionais) e o PIB per capita em dólares constantes de 2010, de acordo com 
os dados do World Development Indicators do Banco Mundial. O segundo exercício 
avalia a relação entre cada função institucional e o PIB per capita dos países.

No que diz respeito ao primeiro exercício, é interessante notar que tanto a relação 
contemporânea (2016 contra 2016) como a relação defasada (2001 contra 2016) 
do indicador-síntese da qualidade institucional mostraram-se bem correlacionadas 
com o PIB per capita a preços constantes (grá�co 1).

GRÁFICO 1
Relação entre índice sintético de qualidade institucional e PIB per capita

1A – Desenvolvimento (2016) versus instituições (2016) 
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1B – Desenvolvimento (2016) versus instituições (2001)
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Fonte: Berthelier, Desdoigts e Ould Aoudia (2003), République Française (2018) e WBG (2017).
Nota: 1 Valores constantes de 2010.
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Além disso, em ambos os casos, veri�cou-se uma aparente não linearidade 
dessa relação, o que parece corroborar as teses de Chang (2011) e Ros (2015) 
quanto à necessidade de observar o estágio de desenvolvimento de cada país para 
que se possa ter uma avaliação mais precisa sobre o impacto que uma modi�cação 
no arcabouço institucional pode ter sobre o nível de desenvolvimento econômico.

No que se refere ao segundo exercício, quase todas as funções institucionais 
apresentaram uma correlação relativamente elevada, com exceção para o caso das 
instituições políticas e da coesão social e mobilidade social. Essas funções, pelo 
menos no formato agregado em que se encontram e na relação contemporânea, 
aparentam ter uma correlação muito baixa com o nível do PIB per capita em 2016. 
De fato, enquanto as instituições políticas mostram alguma correlação, sobretudo 
quando se avalia a relação não linear com o desenvolvimento, no caso da coesão 
social e mobilidade social a correlação é tão baixa que sugere a inexistência de 
vínculo direto em seu formato agregado com o desenvolvimento. 

Cabe notar, adicionalmente, que essa não linearidade veri�cada no índice 
sintético de qualidade institucional também esteve presente em cada função 
institucional analisada separadamente.

GRÁFICO 2
Relação entre índice de qualidade institucional e PIB per capita, segundo função 
institucional (2016)
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2B – Desenvolvimento versus segurança, lei e ordem, controle da violência 
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2C – Desenvolvimento versus funcionamento das administrações públicas
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2D – Desenvolvimento versus livre operação dos mercados
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2E – Desenvolvimento versus coordenação de stakeholders, visão estratégica e inovação
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2F – Desenvolvimento versus segurança de transações e contratos
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2G – Desenvolvimento versus regulamentação do mercado, diálogo social
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2H – Desenvolvimento versus abertura econômica
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2I – Desenvolvimento versus coesão social e mobilidade social
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Fonte: Berthelier, Desdoigts e Ould Aoudia (2003), République Française (2018) e WBG (2017).
Nota: 1 Valores constantes de 2010.

Por sua vez, mesmo as funções que apresentaram correlação signi�cativa, 
o �zeram em graus variados. É possível a�rmar que, num primeiro plano de 
in�uência contemporânea sobre o nível de desenvolvimento, encontram-se as 
seguintes funções institucionais (organizadas da maior in�uência para a menor): 
coordenação de stakeholders, visão estratégica e inovação; segurança, lei e ordem, 
controle da violência; e segurança de transações e contratos.35 Dando sequência 
à ordem de in�uências, encontram-se as seguintes funções: funcionamento das 
administrações públicas; e regulamentação do mercado, diálogo social. Estas variáveis 

35. É bem provável que haja alguma influência de países em conflito nesse caso.
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apresentam alta correlação com o PIB per capita, ainda que um pouco abaixo das 
funções institucionais anteriores. De qualquer forma, é digno de nota o fato de que 
seus coe�cientes R2 estejam muito acima das funções livre operação dos mercados 
e abertura econômica.

Ao que tudo indica, as instituições que asseguram a coordenação entre os agentes 
e suas estratégias de inovação, assim como aquelas que garantem o funcionamento 
mínimo dos mercados têm um peso muito relevante no desenvolvimento, seguidas 
muito de perto pelas instituições que cumprem a função de regular o mercado, 
seja na relação entre agentes privados, seja na relação entre estes e o setor público.

Evidentemente, os dois exercícios realizados são bastante preliminares, e seus 
resultados devem ser tomados com cautela, entendidos, sobretudo, como relações 
sugestivas que carecem de novas e mais robustas investigações empíricas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto teve um duplo objetivo. Por um lado, buscou-se demonstrar a 
complexidade do desenvolvimento, fenômeno com múltiplos aspectos e, em 
decorrência disso e das diversas formas de apreensão inter e intradisciplinares, 
polissêmico. Por outro lado, procurou-se dar destaque à relação entre crescimento 
e mudança estrutural, assim como à sua conexão com a existência de diversas 
funções institucionais.

A discussão sobre os quatro elementos comuns e centrais nas abordagens 
pioneiras do desenvolvimento (excedente de mão de obra; externalidades; retornos 
crescentes de escala; e assimetrias no comércio internacional) permitiu re�etir sobre 
os impactos da estrutura produtiva sobre o nível de renda per capita, assim como 
da transformação estrutural sobre o crescimento econômico.

Por sua vez, após a explicitação da visão convencional sobre o papel das 
instituições no desenvolvimento, assim como o estabelecimento de algumas críticas 
relevantes, procurou-se resgatar o papel de algumas funções institucionais, tais 
como market-creating, enabling, stabilizing, regulating e legitimizing institutions.  
A análise da taxa de retorno dos ativos reais possibilitou discutir como essas funções 
institucionais podem in�uenciar o investimento, em conexão com a composição 
setorial da economia. 

Por �m, um modesto exercício empírico com base nos dados da IPD encontrou 
evidências preliminares da relação entre funções instituições e renda per capita, 
sugerindo que as instituições podem ter, de fato, um impacto positivo, porém não 
linear e diferenciado sobre o desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 2

DESENVOLVIMENTO DESIGUAL NOS MODELOS DE CRESCIMENTO  
DE INSPIRAÇÃO KEYNESIANA 

José Luis Oreiro1

1 INTRODUÇÃO 

A moderna teoria do crescimento econômico faz uma distinção entre os 
determinantes próximos e os determinantes fundamentais ou últimos do processo 
de desenvolvimento econômico (Maddison, 1988). As causas próximas são aquelas 
mais imediatamente responsáveis pelo objeto em análise; ao passo que as causas 
últimas, mais distanciadas no tempo, são as basais, ou seja, os determinantes 
de fundo ou de origem de determinado fenômeno.2 No contexto da teoria do 
crescimento econômico, as causas próximas são aquelas diretamente relacionadas 
com o nível de renda per capita, a saber: a quantidade existente de capital físico e 
humano, a disponibilidade de recursos naturais, a e�ciência no uso dos recursos 
produtivos existentes e o nível de conhecimento técnico e cientí�co existente 
em dado ponto do tempo. Os determinantes últimos ou fundamentais, por sua 
vez, referem-se às razões pelas quais os países diferem entre si no que se refere às 
disponibilidades dos fatores que determinam o nível de renda per capita. Entre os 
determinantes últimos podemos listar a geogra�a, as instituições, a distribuição de 
renda e os regimes de política econômica (Ros, 2013, p. 15-17). 

No que se refere aos determinantes próximos, as diferentes teorias de 
crescimento econômico podem ser classi�cadas em dois grandes grupos. O primeiro  
consiste no conjunto de teorias desenvolvidas a partir de trabalhos seminais 
de Solow (1956; 1957), o qual pode ser chamado de abordagem neoclássica.3 
Essa abordagem supõe que o limite fundamental ao crescimento de longo prazo é 
dado pelas condições de oferta da economia. Mais especi�camente, esses modelos 
consideram que o crescimento de longo prazo do produto real é determinado 

1. Professor associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília (UnB); pesquisador nível IB do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e pesquisador associado do Centro de Estudos 
do Novo-Desenvolvimentismo (CND). E-mail: <joreiro@unb.br>. 
2. A esse respeito, ver Cunha (2008). 
3. Dentro da abordagem neoclássica incluímos também as teorias do crescimento endógeno, haja vista que nessas 
teorias o crescimento é limitado/determinado pelas condições de oferta, não cabendo à demanda agregada nenhum 
papel relevante na determinação do ritmo de crescimento de longo prazo. 
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pela taxa de acumulação de fatores de produção (capital e trabalho) e pelo ritmo 
de progresso tecnológico. A demanda agregada é relevante apenas para explicar 
o grau de utilização da capacidade produtiva, mas não tem impacto direto na 
determinação do ritmo de sua expansão. No longo prazo, vale a lei de Say, ou seja, 
a oferta (disponibilidade de fatores de produção) determina a demanda agregada. 

Na perspectiva neoclássica, os fatores do lado da oferta da economia 
determinam a tendência de crescimento das economias capitalistas no longo prazo. 
A demanda agregada é responsável apenas pelas �utuações que a economia descreve 
ao longo de sua tendência, ou seja, aquilo que os economistas denominam ciclo 
econômico. Sendo assim, a essência da abordagem neoclássica para o crescimento de 
longo prazo consiste em considerar que a tendência de crescimento das economias 
capitalistas é independente da demanda agregada. 

O segundo grupo consiste naquele conjunto de teorias desenvolvidas a partir da 
extensão para o longo prazo do princípio da demanda efetiva que John Maynard Keynes 
apresentou na sua Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (Keynes, 1936). 
O princípio da demanda efetiva, segundo o qual o nível de produção e de emprego é 
determinado pela demanda agregada, foi pensado originalmente para uma economia 
ancorada no curto prazo marshalliano. Coube aos discípulos de Keynes, mais 
especi�camente Roy Harrod, Joan Robinson e Nicholas Kaldor, empreender, nas 
décadas de 1950 e 1960, a extensão do princípio da demanda efetiva para o longo 
prazo, ou seja, para um contexto no qual o estoque de capital, a população e as técnicas 
de produção mudam de forma contínua ao longo do tempo. Essa geração de autores 
foi denominada Escola Pós-Keynesiana ou, ainda, Escola de Cambridge, dado que a 
maior parte desses autores lecionava na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. 

Os modelos e as teorias construídas por esses autores tinham em comum a 
ideia tipicamente keynesiana de que o investimento determina a poupança, de 
forma que a decisão de investimento dos empresários é fundamental para explicar 
o crescimento econômico no longo prazo. 

Em particular, esses modelos apontavam, no longo prazo, a validade do assim 
chamado paradoxo da parcimônia, segundo o qual um aumento da propensão 
a poupar, dado o montante de investimento, gera uma queda de tal magnitude 
no nível de atividade econômica que, ao �nal do processo do multiplicador, 
resulta na manutenção da poupança agregada no mesmo nível que se achava antes 
daquele aumento. 

Na teoria geral de Keynes, o paradoxo da parcimônia é um dos resultados 
fundamentais do princípio da demanda efetiva, o qual foi formulado para uma 
economia que opera no curto prazo marshalliano. Os modelos desenvolvidos pela 
Escola de Cambridge estenderam esse resultado para o contexto de uma economia 
em crescimento. 
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As teorias desenvolvidas pela Escola de Cambridge foram originalmente 
pensadas para explicar o crescimento das economias desenvolvidas ou industrializadas. 
Essas economias possuem duas características fundamentais. 

A primeira característica é que se trata de economias maduras, ou seja, economias 
que já completaram o seu processo de industrialização de forma que toda a mão de 
obra existente no setor tradicional ou de subsistência foi transferida para o setor 
moderno ou capitalista. Dessa forma, a oferta de trabalho para o setor industrial 
não é ilimitada como nos estágios iniciais do processo de industrialização. Isso faz 
com que os salários reais deixem de ser determinados pelo custo de reprodução da 
força de trabalho, também denominado preço natural do trabalho pelos economistas 
clássicos ingleses, como Adam Smith e David Ricardo. Nesse contexto, o crescimento 
econômico encontra um limite superior no longo prazo dado pela assim chamada 
taxa natural de crescimento, a qual consiste na soma entre a taxa de crescimento da 
força de trabalho e a taxa de crescimento da produtividade do trabalho. 

A segunda característica fundamental das economias desenvolvidas é que 
elas operam na chamada fronteira tecnológica. Ou seja, a estrutura de produção 
dessas economias incorpora as mais avançadas tecnologias de produção existentes, 
gerando assim produtos e serviços com o mais elevado valor adicionado per capita 
possível. Nesse contexto, o crescimento da produtividade do trabalho decorre 
necessariamente do avanço da fronteira tecnológica (e da sua incorporação em 
máquinas e equipamentos) em vez de resultar da imitação ou importação de 
tecnologias já existentes. 

O foco em economias maduras e a ausência de assimetrias tecnológicas na 
estrutura dos modelos de crescimento e desenvolvimento elaborados pelos autores 
da Escola de Cambridge durante as décadas de 1950 e 1960 �zeram com que a 
teoria do crescimento econômico, de inspiração keynesiana, fosse incapaz de explicar 
a performance desigual prevalecente entre os países capitalistas, desenvolvidos 
e em desenvolvimento.4

Com efeito, o desenvolvimento econômico ocorrido nos últimos duzentos anos 
foi extremamente desigual. Ou seja, diferentes grupos de países experimentaram 
diferenças grandes e sistemáticas nas taxas de crescimento da produtividade do 
trabalho e da renda per capita (tabela 1).

4. A teoria neoclássica do crescimento, tanto na sua vertente de modelos de crescimento exógeno à la Solow (1956) 
como na vertente de modelos de crescimento endógeno à la Romer (1990), é incapaz de explicar de forma satisfatória 
o problema do desenvolvimento desigual, precisamente por não incorporar na sua estrutura formal a existência de 
assimetrias tecnológicas e na estrutura produtiva. Com efeito, os modelos neoclássicos de crescimento, ao assumirem 
que a tecnologia é um bem público ou que a estrutura produtiva é irrelevante para o crescimento econômico, são 
incapazes de explicar a existência de divergências persistentes entre as taxas de crescimento da renda per capita entre 
os países. A esse respeito ver Ros (2013) e Oreiro (2016). 
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TABELA 1
Taxa média de crescimento do produto interno bruto (PIB) per capita de 
países selecionados

País Período PIB per capita inicial (US$ de 1985) PIB per capita final (US$ de 1985) Taxa média de crescimento

Japão 1890-1990    842 16.144 3,00

Brasil 1900-1987    436   3.417 2,39

Canadá 1870-1990 1.330 17.070 2,15

Alemanha 1870-1990 1.223 14.288 2,07

Estados Unidos 1870-1990 2.244 18.258 1,76

China 1900-1987    401   1.748 1,71

México 1900-1987    649   2.667 1,64

Reino Unido 1870-1990 2.693 13.589 1,36

Argentina 1900-1987 1.284   3.302 1,09

Indonésia 1900-1987    499   1.200 1,01

Paquistão 1900-1987    413      885 0,88

Índia 1900-1987    378      662 0,65

Bangladesh 1900-1987    349      375 0,08

Fonte: Barro e Sala-I-Martin (1995).
Elaboração do autor.

As diferenças observadas nas taxas de crescimento da renda per capita re�etem, 
em primeiro lugar, a existência de assimetrias tecnológicas entre os países, ou seja,  
determinados países se encontram na fronteira tecnológica, enquanto outros 
encontram-se atrás, e alguns muito atrás. Em segundo lugar, essas diferenças 
re�etem a existência de assimetrias no processo de industrialização dos países, isto 
é, a existência de países industrializados, em industrialização e não industrializados. 
Essas assimetrias no processo de industrialização geram também grandes assimetrias 
na estrutura produtiva dos diferentes países. Isso faz com que alguns desses países 
tenham uma economia especializada na produção e na exportação de produtos 
primários, ao passo que outros contam com uma economia bastante diversi�cada – 
assim, são capazes de produzir e exportar uma grande variedade de produtos 
manufaturados com elevado grau de intensidade tecnológica. 

Os desenvolvimentos mais recentes da teoria keynesiana – notadamente a partir 
dos trabalhos de �irlwall (1979) e Verspagen (1993) – permitiram, no entanto, 
incorporar as assimetrias na tecnologia e na estrutura produtiva no contexto de 
modelos de crescimento do tipo demand-led ou puxado pela demanda. Trata-se 
de modelos nos quais a taxa de crescimento do produto real e da produtividade 
do trabalho é determinada pelo ritmo de crescimento da demanda agregada, em 
particular, pelo ritmo de crescimento das exportações. Dessa forma, foi possível 
tratar o fenômeno do desenvolvimento desigual entre os países a partir de um 
referencial teórico eminentemente keynesiano. 
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Isso posto, este capítulo tem por objetivo fazer uma apresentação sistemática 
das teorias de crescimento de inspiração keynesiana, tendo como foco o papel da 
demanda agregada na análise dos determinantes do desenvolvimento desigual. 
Dessa forma, o objeto de análise deste capítulo será as causas próximas do 
crescimento econômico sob a ótica da teoria keynesiana. 

O capítulo conta com quatro seções, incluindo esta introdução. Na segunda 
seção iremos apresentar os modelos de crescimento para economias maduras, ou 
seja, economias que já completaram seu processo de industrialização e, portanto, 
se deparam com uma oferta de trabalho inelástica. Nessa classe de modelos, o 
desenvolvimento desigual resulta essencialmente do hiato tecnológico, e a demanda 
agregada não desempenha nenhum papel relevante no crescimento de longo prazo. 
Na terceira seção apresentaremos os modelos de crescimento para economias em 
processo de industrialização, cuja oferta de trabalho pode ser considerada ilimitada 
à la Lewis (1954). Nesses modelos, o crescimento de longo prazo, ao contrário 
dos modelos Kaldor-Pasinetti-Verspagen, será puxado pela demanda. Contudo, a 
capacidade de a demanda agregada criar a sua própria oferta (princípio da demanda 
efetiva) irá depender da estrutura produtiva da economia. A quarta seção faz um 
resumo das conclusões obtidas ao longo do artigo. 

2 CRESCIMENTO EM ECONOMIAS MADURAS: OS MODELOS  
KALDOR-PASINETTI-VERSPAGEN5

Nesta seção analisaremos os determinantes do crescimento de uma economia madura, 
ou seja, uma economia que já terminou seu processo de industrialização de forma 
que toda a força de trabalho disponível no setor tradicional ou de subsistência já 
foi transferida para o setor industrial moderno. Nesse contexto, a oferta de trabalho 
com a qual a economia se defronta não é ilimitada, mas se expande ao longo do 
tempo a partir do crescimento da população. No curto e no médio prazo, a força 
de trabalho pode crescer a uma taxa superior à do crescimento da população em 
função de mudanças na jornada de trabalho e na taxa de participação. No longo 
prazo, contudo, tanto a jornada de trabalho como a taxa de participação devem 
ser constantes, de maneira que o ritmo de crescimento da oferta de trabalho estará 
determinado pelo ritmo de crescimento da população. 

Nesse contexto, a taxa potencial de crescimento da economia será determinada 
pela chamada taxa natural de crescimento, a qual consiste na soma entre a taxa 
de crescimento da força de trabalho e a taxa de crescimento da produtividade do 
trabalho. Na medida em que o progresso técnico é, em grande parte, incorporado 
em novos equipamentos e máquinas, segue-se que o ritmo de crescimento da 
produtividade do trabalho será determinado pela taxa de crescimento do estoque 

5. Esta seção é baseada em Oreiro (2016, cap. 3; 2018, cap.3). 
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de capital por trabalhador, relação conhecida como função de progresso técnico. 
A endogenização do progresso técnico permite classi�car os modelos que serão 
apresentados nesta seção como modelos de crescimento endógeno. 

Uma economia madura não necessariamente opera na fronteira tecnológica. 
Dessa forma, a função de progresso técnico que iremos apresentar nesta seção leva 
em conta os efeitos (positivos ou negativos) que o hiato tecnológico tem sobre a 
taxa de crescimento da produtividade do trabalho. 

No que se refere ao mercado de bens, iremos supor que a oferta será inelástica. 
Assim, a distribuição de renda entre salários e lucros deverá desempenhar o papel 
de variável de ajuste entre a taxa natural de crescimento e a taxa de crescimento 
compatível com o equilíbrio macroeconômico entre poupança e investimento, a 
qual é conhecida na literatura como taxa garantida de crescimento. 

Os modelos apresentados nesta seção foram desenvolvidos a partir das 
contribuições pioneiras de Kaldor (1956; 1957) e Pasinetti (1962) para a solução 
do chamado dilema Harrod-Domar. Com efeito, o resultado fundamental do 
modelo Harrod-Domar de crescimento é que a obtenção de uma trajetória de 
crescimento balanceado com pleno emprego da força de trabalho é possível, 
mas altamente improvável. Dessa forma, as economias capitalistas deveriam, em 
geral, apresentar um crescimento irregular – alternando períodos de crescimento 
acelerado com períodos de queda acentuada do nível de atividade econômica – e 
desemprego elevado. 

A incompatibilidade desse resultado com a experiência histórica das economias 
capitalistas desenvolvidas entre 1950 e 1973 levou Nicholas Kaldor e Luigi Pasinetti 
a desenvolver modelos em que a trajetória de crescimento de longo prazo fosse 
estável e caracterizada pelo pleno emprego da força de trabalho. Para tanto, foi 
necessário o desenvolvimento de uma nova teoria da distribuição funcional da 
renda, na qual a participação dos salários e dos lucros na renda passa a ser a variável 
de ajuste entre as decisões de poupança e de investimento. 

A importância dessa nova teoria da distribuição de renda foi estabelecer um 
segundo mecanismo6 pelo qual o investimento pode determinar a poupança em 
vez de por ela ser determinado. Com efeito, Keynes havia mostrado na teoria 
geral que um aumento exógeno do investimento geraria um aumento equivalente 
da poupança por meio do efeito do multiplicador. Kaldor e Pasinetti, por sua 
vez, mostraram que uma variação do investimento irá gerar sempre uma variação 
equivalente na poupança devido aos efeitos daquela variação sobre a distribuição 
da renda entre salários e lucros. 

6. O primeiro mecanismo consiste no multiplicador do investimento autônomo apresentado nos livros-textos  
de macroeconomia. 
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2.1 A tecnologia de produção e a taxa natural de crescimento

Consideremos uma economia que produz um único bem homogêneo (por exemplo, 
trigo) que serve tanto para consumo como para investimento. A produção é realizada 
por intermédio de �rmas que empregam capital físico e trabalho no processo produtivo. 
No que se refere ao trabalho, iremos supor que se trata de um insumo homogêneo – os 
trabalhadores têm as mesmas habilidades e quali�cações. O capital físico, contudo, é 
constituído por máquinas e equipamentos produzidos em pontos diferentes do tempo, 
incorporando, portanto, níveis distintos de conhecimento tecnológico. Dessa forma, 
os equipamentos e máquinas de safras diferentes terão níveis diferenciados de e�ciência 
produtiva. A agregação dos tipos diferentes de capital numa única medida de capital, no 
entanto, não é uma tarefa fácil. Por essa razão, vamos abstrair a heterogeneidade existente 
entre os bens de capital, supondo que o estoque de capital também é homogêneo. 

A produção é feita a partir de uma tecnologia de produção de coe�cientes 
�xos à la Leontie�, ou seja, capital e trabalho são combinados em proporções �xas 
no processo produtivo. Isso signi�ca que são vistos como complementares perfeitos 
nesse processo, não havendo a possibilidade de substituir um pelo outro em função 
de mudanças nos preços dos insumos. 

Sendo assim, a quantidade produzida no instante t do tempo é dada por: 

  (1)

Em que Y é a quantidade produzida,  é o produto potencial,7 L é a quantidade 
empregada de trabalho, K é a quantidade empregada de capital, a é a produtividade 
média do trabalho,  é o grau de utilização da capacidade produtiva,  
é a relação produto potencial/capital. 

As �rmas estarão usando de forma e�ciente os insumos capital e trabalho se 
a condição a seguir for atendida: 

 (2)

A partir da equação (2), podemos deduzir a quantidade de trabalho que as 
�rmas estão dispostas a empregar. Com efeito, tomando a primeira igualdade na 
expressão (2) e resolvendo para L, temos que: 

  (3)

7. O produto potencial consiste na produção máxima que pode ser obtida quando as empresas estão operando com 
um grau de utilização da capacidade produtiva igual ao desejado. Deve-se observar que não necessariamente o grau 
desejado de utilização da capacidade produtiva corresponde à plena utilização da capacidade, uma vez que as empresas 
têm razões de ordem estratégica para manter uma ociosidade planejada na sua capacidade de produção. 
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A equação (3) mostra que a quantidade de trabalho que as �rmas estão 
dispostas a empregar num momento qualquer do tempo é proporcional ao seu 
nível de produção. 

Aplicando o logaritmo natural na equação (3) e diferenciando a expressão 
resultante com respeito ao tempo, obtemos a seguinte expressão: 

 (4)

Em que  é a taxa de crescimento do emprego,  é a taxa de crescimento 
do produto e  é a taxa de crescimento da produtividade do trabalho. 

A equação (4) nos mostra que o emprego irá aumentar (diminuir) ao longo 
do tempo se a taxa de crescimento da produção for maior (menor) do que a taxa 
de crescimento da produtividade do trabalho. 

Dado que estamos considerando uma economia madura, vamos supor que a 
taxa de crescimento do emprego é igual à taxa de crescimento da oferta de trabalho.8 

Sendo  a taxa de crescimento da força de trabalho, temos que: 

 (5)

Na equação (5) lemos que a taxa de crescimento do produto deve ser igual 
à soma entre a taxa de crescimento da força de trabalho e a taxa de crescimento 
da produtividade do trabalho. Essa é a taxa máxima de crescimento da economia 
no longo prazo. Se a taxa de crescimento for maior que esse máximo, o emprego 
irá crescer mais rapidamente que a oferta de trabalho, de maneira que a taxa de 
desemprego irá convergir para zero num horizonte �nito de tempo. Dessa forma, em 
algum momento, a economia �cará sem trabalhadores disponíveis para continuar 
crescendo a essa taxa – ou seja, trata-se de uma trajetória de crescimento insustentável 
no longo prazo. Por sua vez, se a economia crescer a uma taxa menor  que a dada 
pela equação (5), então o emprego vai crescer a um ritmo menor que a oferta 
de trabalho. Isso fará com que a taxa de desemprego convirja para 100% num 
horizonte �nito de tempo. É igualmente claro que se trata de uma trajetória 
insustentável de crescimento. 

8. Isso não significa necessariamente que a economia esteja operando com pleno emprego, mas apenas que a 

taxa de desemprego é constante ao longo do tempo. Com efeito, a taxa de desemprego U pode ser expressa por:

 em que L é a quantidade empregada de trabalhadores e N é o tamanho da força de trabalho. Se 

a força de trabalho e o emprego estiverem crescendo a uma mesma taxa, então U será constante ao longo do tempo, 
mas em um nível que pode ser maior que o que corresponderia a uma situação de pleno emprego. 
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Para que a economia apresente uma trajetória de crescimento balanceada, 
ou seja, uma trajetória na qual a taxa de desemprego seja constante ao longo do 
tempo, é necessário que a economia cresça a uma taxa igual à dada pela equação (5). 
A taxa de crescimento do produto que permite a obtenção de uma trajetória de 
crescimento balanceada é chamada de taxa natural de crescimento. 

Denominando a taxa natural de crescimento de , temos que: 

  (6)

2.2 A função de progresso técnico 

Agora é chegado o momento de nos debruçarmos sobre os determinantes do 
crescimento da produtividade do trabalho. 

Na teoria convencional ou neoclássica, o crescimento da produtividade 
do trabalho pode ser decomposto em duas partes. Uma parte é atribuível ao 
aumento do estoque de capital por trabalhador, ou seja, aquela que decorre 
do aumento da intensidade do capital; a outra decorre de uma mudança no 
chamado estado das artes – o nível de conhecimento tecnológico que a sociedade 
dispõe num dado ponto do tempo. Essa separação é possível de ser feita numa 
economia cujo progresso técnico é desincorporado, ou seja, em que os avanços no 
estado das artes podem ocorrer sem a necessidade de se materializarem na forma 
de novos equipamentos e máquinas. Contudo, como a maior parte do progresso 
técnico é incorporada em máquinas e equipamentos, é difícil, para não dizer 
impossível, separar o crescimento da produtividade do trabalho atribuível apenas 
a uma maior mecanização do processo produtivo daquela que é atribuível a uma 
melhoria no estado das artes. 

Nesse contexto, iremos expressar, tal como Kaldor (1957), a taxa de 
crescimento da produtividade do trabalho como uma função simples da taxa 
de crescimento do estoque de capital por trabalhador. Temos, então, que: 

 (7)

Em que  é a taxa de crescimento do estoque de capital por trabalhador. 

Podemos entender a lógica da função de progresso técnico de outra forma. 
O emprego de mais capital por trabalhador implica a introdução de técnicas 
de produção superiores – e, portanto, num aumento da produtividade do 
trabalho –, assim como também a maioria das inovações técnicas capazes de elevar a 
produtividade da mão de obra necessita utilizar mais capital por trabalhador – seja 
por um equipamento mais elaborado, seja pelo uso de maior potência mecânica.
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O termo a0 na equação (7) representa a parcela do progresso técnico que é 
autônoma com relação ao esforço de acumulação de capital. Trata-se, portanto, da 
parcela do progresso técnico que é desincorporada de máquinas e equipamentos. 
Trata-se dos ganhos de produtividade decorrentes de mudanças organizacionais que 
permitem um aumento da produção sem a realização de investimento adicional. 

O termo , por sua vez, representa a parcela do progresso técnico que 
é incorporada em máquinas e equipamentos, sendo induzida, portanto, pelo 
esforço de acumulação de capital. O coe�ciente representa a sensibilidade da taxa 
de crescimento da produtividade do trabalho a variações do ritmo de crescimento 
do estoque de capital por trabalhador. Esse coe�ciente capta a capacidade de se 
transformar o �uxo de novas ideias e de conhecimento em aumento de produtividade 
via investimento. 

Esse coe�ciente de indução do crescimento da produtividade pela acumulação 
de capital depende, por sua vez, do tamanho do chamado hiato tecnológico – a 
distância entre o nível de conhecimento tecnológico possuído pela economia em 
consideração com relação à fronteira tecnológica.9

Qual a relação entre o hiato tecnológico e o coe�ciente de indução da função 
de progresso técnico? Até certo ponto, os países que se acham atrás da fronteira 
tecnológica podem aumentar rapidamente a sua produtividade simplesmente por 
intermédio da imitação e do aprendizado dos métodos de produção empregados 
pelos países que se acham na fronteira tecnológica. Isso signi�ca dizer que, dentro 
de certos limites, os quais serão detalhados mais adiante, a taxa de crescimento 
da produtividade do trabalho de uma economia atrás da fronteira tecnológica 
é uma função positiva da distância que a separa com respeito a essa mesma 
fronteira. Como a imitação envolve, ao menos em parte, a compra de máquinas 
e equipamentos produzidos nos países que se situam nessa fronteira, o coe�ciente 
de indução da função de progresso técnico deve depender do tamanho do hiato 
tecnológico. Dessa forma, os países que se acham atrás dessa fronteira podem se 
bene�ciar dos efeitos de transbordamento positivos do conhecimento técnico 
possuído pelos países líderes em tecnologia. 

9. Essa ideia é inspirada em Alexander Gerschenkron, o qual, em seu artigo clássico O atraso econômico em perspectiva 
histórica, afirma que “presumindo-se uma dotação suficiente de recursos naturais e supondo-se que os grandes 
bloqueios à industrialização sejam removidos, pode-se dizer que as oportunidades inerentes à industrialização variam 
na proporção direta do atraso do país. A industrialização parece tão mais promissora quanto maior é a reserva de 
inovações tecnológicas que o país atrasado pode tirar do país avançado”. Fica claro que a vantagem do país retardatário 
no processo de industrialização advém da possibilidade de se aproveitar das inovações tecnológicas já realizadas 
nos países avançados, deixando assim clara a existência de um hiato tecnológico dos retardatários com relação aos 
avançados. O aproveitamento dessas inovações, por sua vez, se dá pela “possibilidade de importações de maquinaria 
estrangeira e know-how estrangeiro”. Dessa forma, o esforço de acumulação de capital, ao ser atendido (parcial ou 
integralmente) pela importação de maquinaria dos países avançados, acaba por acelerar o ritmo de apropriação da 
tecnologia avançada por parte dos países retardatários (Gerschenkron, 2015, p. 70). 
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Deve-se ressaltar, contudo, que essa relação positiva entre o coe�ciente de indução 
da função de progresso técnico e o hiato tecnológico depende da capacidade de 
aprendizado ou capacidade absortiva possuída por um país. A capacidade absortiva, 
por sua vez, depende da própria distância que o país se encontra com relação à 
fronteira tecnológica. Se essa distância for muito grande, então o país não será capaz 
de aproveitar os efeitos de transbordamento positivos dos países líderes em tecnologia. 
Nesse caso, o coe�ciente de indução da função de progresso técnico será uma função 
decrescente do hiato tecnológico.10 

De�nindo-se  como sendo o hiato tecnológico,11 onde TN é o nível de 
conhecimento na fronteira tecnológica e TS é o nível de conhecimento tecnológico 
no país retardatário, iremos supor, com base em Verspagen (1993), que: 

 (8)

Em que  é um parâmetro que representa a capacidade de aprendizado tecnológico 
da economia em consideração (também conhecida como capacidade absortiva). 

Na equação (8), observamos que se o hiato tecnológico for igual a um, o 
coe�ciente de indução da função de progresso técnico será constante e igual a . 
Se diferenciarmos a equação (8) com relação a G, obtemos a seguinte expressão: 

 (9)

Na equação (9), �ca claro que  será positivo se e somente se , ou 

seja, se . Isto é, o coe�ciente de indução da função de progresso técnico será 
uma função crescente do hiato tecnológico se e somente se o hiato tecnológico for 
menor que o parâmetro que representa a capacidade de aprendizado tecnológico 
da economia. 

Sabemos que o crescimento do estoque de capital por trabalhador é dado por: 

  (10)

Em que  é a taxa de crescimento do estoque de capital (o qual será designado 
por daqui para a frente).

10. Mais infomações em Verspagen (1993, p. 126-130). 
11. O valor mínimo do hiato tecnológico é, portanto, G = 1. 
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Substituindo (8) e (10) em (7), temos que: 

 (11)

A equação (11) é a forma �nal da função de progresso técnico. Podemos 
perceber que a taxa de crescimento da produtividade do trabalho depende da taxa 
de crescimento do estoque de capital, da taxa de crescimento da força de trabalho 
e do hiato tecnológico.

2.3 Acumulação de capital e crescimento balanceado

Com base na condição de e�ciência econômica no uso dos insumos (equação 2), 
a quantidade produzida num dado ponto do tempo pode ser expressa por: 

  (12)

A equação (12) estabelece que a quantidade produzida é uma função do 
estoque de capital existente na economia, dados o grau de utilização da capacidade 
e a relação produto potencial/capital. 

Aplicando o logaritmo natural na equação (12) e diferenciando a expressão 
resultante com relação ao tempo, chegamos à seguinte expressão: 

  (13)

Em que gy é a taxa de crescimento do produto, gu é a taxa de crescimento do 
grau de utilização da capacidade produtiva e gv é a taxa de crescimento da relação 
produto potencial/capital. 

O termo gv na equação (13) nos dá a taxa de crescimento da produtividade do 
capital, o qual depende da natureza do progresso tecnológico.12 Se a produtividade 
do capital estiver aumentando ao longo do tempo, dizemos que o progresso 
técnico é poupador de capital. No caso em que a produtividade do capital estiver 
diminuindo ao longo do tempo, dizemos que o progresso técnico é dispendioso 
de capital. Por �m, se a produtividade do capital for constante ao longo do tempo, 
então o progresso técnico é dito neutro. 

As evidências empíricas apresentadas por Kaldor (1957) apontam para a 
estabilidade da relação capital-produto no longo prazo e, portanto, para a ocorrência 
de um progresso técnico do tipo neutro. 

12. Mais informações em Bresser-Pereira (1986). 
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O termo gu na equação (13) apresenta a taxa de variação do grau de utilização 
da capacidade produtiva. A essa altura, deve estar claro para o leitor que o único 
valor de gv sustentável no longo prazo é zero. Ou seja, o grau de utilização da 
capacidade produtiva deve ser constante ao longo da trajetória de crescimento 
balanceado. Isso não signi�ca, contudo, que a economia esteja operando com plena 
utilização da capacidade produtiva ou que as �rmas estejam com uma capacidade 
excedente igual à planejada. Em outras palavras, uma trajetória de crescimento 
cuja utilização da capacidade é constante ao longo do tempo é compatível com a 
subutilização de capacidade produtiva. 

 Assumindo que o progresso técnico é neutro e que a economia se encontra 
numa trajetória de crescimento balanceado, temos que: 

 (14)

Ou seja, a taxa de crescimento do produto é igual à taxa de crescimento do 
estoque de capital. 

Sabemos que ao longo da trajetória de crescimento balanceado o produto 
deve crescer a uma taxa igual à natural, dada pela soma entre a taxa de crescimento 
da força de trabalho e a taxa de crescimento da produtividade do trabalho. Sendo 
assim, substituindo (11) em (6), temos que: 

 (15)

Finalmente, ao substituir (14) em (15), e resolvendo a expressão resultante 
para gN chegamos em: 

  (16)

A equação (14) nos dá a expressão �nal para a taxa natural de crescimento, a 
qual depende da taxa de crescimento da força de trabalho e do hiato tecnológico. 

A partir da equação (16) podemos constatar que a taxa natural de crescimento 
será uma função crescente do hiato tecnológico para aqueles países nos quais δ	 	G. 

2.4 Equilíbrio macroeconômico, investimento e poupança

Agora iremos voltar nossa atenção para o lado da demanda agregada dessa economia. 
Para �ns de simplicidade de exposição iremos considerar uma economia fechada 
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e desprovida de atividades governamentais. Essas hipóteses têm por objetivo 
tornar o modelo o mais simples possível, para que possamos focar nossa atenção 
nas relações entre a demanda e a oferta agregada ao longo de uma trajetória de 
crescimento balanceada. 

Uma característica fundamental dos modelos keynesianos de crescimento 
é supor que os gastos planejados de investimento são autônomos com respeito à 
poupança planejada. A autonomia do investimento com relação à poupança se 
baseia na existência de um sistema bancário desenvolvido, no qual os bancos são 
capazes de criar a liquidez necessária para as �rmas iniciarem os seus projetos de 
investimento.13 Nesse contexto, um aumento do investimento pode ser realizado 
de forma independente a um aumento prévio da poupança, sendo viabilizado pela 
expansão do crédito bancário. 

Com base nesse raciocínio iremos supor que o investimento planejado (I) é 
exógeno e dado por: 

 (17)

A poupança total da economia (S) é composta pela soma entre a poupança das 
�rmas (SF ) e a poupança das famílias (SH). Na maior parte dos modelos keynesianos 
de crescimento se supõe que as famílias não são compostas por agentes homogêneos, 
mas podem ser divididas em dois grupos, a saber: capitalistas e trabalhadores. 

Os capitalistas são aquelas unidades familiares que auferem sua renda unicamente 
a partir do lucro distribuído pelas �rmas (Pasinetti, 1962). Trata-se, portanto, de 
uma classe de barões hereditários, na terminologia empregada por Kaldor (1966), 
a qual tem muito pouco que ver com a �gura tradicional do capitalista industrial 
típico do século XIX, o qual era simultaneamente proprietário e gestor do seu capital. 
Os capitalistas aqui estão mais próximos daquilo que poderíamos denominar de 
rentistas, ou seja, unidades familiares que obtêm sua renda unicamente do fato 
de ser proprietárias de uma parte do estoque de capital. 

Os trabalhadores, por seu turno, são as unidades familiares que auferem 
renda tanto na forma de salários como de lucros distribuídos pelas �rmas. Nessa 
categoria, incluem-se não apenas os operários do chão da fábrica, mas também 
aqueles indivíduos que trabalham direta ou indiretamente na gestão das empresas. 

Segundo Pasinetti (1962), os capitalistas teriam uma propensão a poupar 
(SC )superior à propensão a poupar dos trabalhadores (SW ), ou seja, os capitalistas 
tenderiam a poupar uma fração maior da sua renda que os trabalhadores. 
A justi�cativa para essa hipótese, contudo, não é muito convincente. Com efeito, 

13. Mais informações em Paula (2014, p. 98-120). 
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a diferenciação entre as propensões a poupar dos capitalistas e dos trabalhadores 
parece se basear na velha concepção ricardiana de que os salários tendem ao nível 
de subsistência da força do trabalho. Nessas condições, a acumulação de capital 
por parte da classe trabalhadora seria impossível. Portanto, faria sentido supor que 
a propensão a poupar dos trabalhadores é igual a zero (e menor que a propensão a 
poupar dos capitalistas). Mas não é isso o que o autor assume. De fato, em seu 
modelo, os trabalhadores são capazes de acumular capital, pois sua propensão a 
poupar é maior que zero. Por que razão então a sua propensão a poupar seria menor  
que a propensão a poupar da classe dos barões hereditários? Pasinetti nunca deu 
uma resposta convincente.

Uma hipótese mais razoável que a propensão a poupar diferenciada com base 
na �liação de classe é a hipótese kaldoriana de que a propensão a poupar depende 
do tipo de renda. Mais especi�camente, Kaldor (1966) supõe que a propensão a 
poupar a partir dos lucros é maior que a propensão a poupar a partir dos salários. 
Essa diferenciação não depende das preferências dos indivíduos que compõem essa 
ou aquela classe social, mas deve-se à natureza da renda empresarial. De acordo 
com o autor, num mundo no qual prevalecem as economias dinâmicas de escala, 
as empresas são forçadas pela concorrência a se expandir ou morrer, uma vez que 
os ganhos de produtividade (e, portanto, a redução de custo de produção) estão 
relacionados com o aumento da produção ao longo do tempo. Nesse contexto, 
um elevado coe�ciente de retenção de lucros é uma condição necessária para a 
sobrevivência das �rmas no longo prazo, pois os lucros retidos são a fonte primária 
de �nanciamento dos planos de expansão das �rmas. Famílias, diferentemente de 
�rmas, não estão sujeitas a essa pressão competitiva, razão pela qual podem se 
contentar com um ritmo mais lento de acumulação de riqueza. 

A partir desse razoado, podemos escrever o seguinte sistema de equações: 

  (18)

 (19)

 (20)

 (21)

 (22)

  (23)
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  (24)

  (25)

  (26)

  (27)

Em que W é a massa de salários, PW é o montante de lucros apropriado 
pelos trabalhadores, PC é o montante de lucros apropriado pelos capitalistas, PR é 
o montante de lucros retidos pelas �rmas, PD é o montante de lucros distribuídos 
pelas �rmas (aos capitalistas e trabalhadores), P é o montante total de lucros, e é 
o coe�ciente de retenção de lucros e KW é a fração do estoque de capital que é de 
propriedade dos trabalhadores. 

Vamos começar com a poupança das �rmas. Substituindo (23) em (22), temos: 

  (28)

Em que r é a taxa de lucro. 

A taxa de lucro, por sua vez, é dada por: 

  (28.1)

Na equação (28.1), observamos que a taxa de lucro pode ser expressa como 
o produto entre a participação dos lucros na renda (h), o grau de utilização da 
capacidade produtiva (u) e a relação produto potencial/capital. 

Substituindo (26) em (20) e lembrando que , temos que: 

  (29)

Por �m, substituindo (27) em (21), temos que: 

  (30)

Somando as equações (28), (29) e (30) chegamos à seguinte expressão para 
a poupança agregada: 

 (31)
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A equação (31) é a expressão geral para a poupança planejada. Podemos 
observar que a poupança planejada depende: i) da taxa de lucro e do tamanho 
do estoque de capital; ii) da massa de salários; iii) da distribuição do estoque de 
capital entre capitalistas e trabalhadores; iv) do coe�ciente de retenção de lucros 
das �rmas; v) da propensão a poupar dos capitalistas; e vi) da propensão a poupar 
dos trabalhadores. 

A partir da equação (31) podemos derivar quatro casos particulares de função 
poupança, a saber: ricardiana, harrodiana, pasinettiana e a kaldoriana. 

A função poupança ricardiana é deduzida a partir da equação (31) ao supormos 
que a propensão a poupar dos trabalhadores é igual a zero e que as �rmas distribuem 
todos os seus lucros. Nesse caso, temos que: 

  (31.1)

A função poupança harrodiana, por sua vez, é deduzida ao supormos que a 
propensão a poupar dos trabalhadores é igual à propensão a poupar dos capitalistas 
(sW = sC = s), e que as �rmas, tal como no caso anterior, distribuem todos os seus 
lucros. Nesse caso, temos que: 

 (31.2)

O caso pasinettiano consiste numa situação em que a propensão a poupar 
dos capitalistas é maior que a propensão a poupar dos trabalhadores, e as �rmas 
distribuem todos os seus lucros. Dessa forma, temos que: 

 (31.3)

Por �m, o caso kaldoriano se refere a uma situação na qual as �rmas retêm 
uma parte de seus lucros, mas a propensão a poupar dos capitalistas é igual à 
propensão a poupar dos trabalhadores. Sendo assim, temos que: 

 (31.4)

Nesse último caso, a propensão a poupar a partir dos lucros é dada por 
, a qual é maior que a propensão a poupar das famílias (sF). 

A condição de equilíbrio no mercado de bens é dada pela seguinte equação: 

  (32)
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Dividindo-se ambos os lados de (32) por K, temos: 

  (33)

Em que  é a poupança como proporção do estoque de capital. 

Em palavras, o mercado de bens estará em equilíbrio quando a taxa na qual 
os empresários desejam ampliar o estoque de capital for igual à poupança desejada 
como proporção do estoque de capital. 

2.5 Crescimento balanceado no modelo kaldoriano14 

A característica fundamental dos modelos de crescimento que estamos apresentando 
nesta seção é que a economia opera com um grau de utilização da capacidade 
produtiva igual ao desejado pelos empresários ao longo da trajetória de crescimento 
balanceado. Isso signi�ca que o nível de capacidade ociosa da economia é aquele 
que corresponde aos planos das �rmas que operam nessa economia. Dessa forma, 
nessa classe de modelos, iremos supor que: 

 (34)

Em que  é o grau normal de utilização da capacidade produtiva. 

À primeira vista, pode parecer estranho que as firmas planejem operar 
com certa ociosidade na sua capacidade de produção. Porém, é preciso levar em 
conta o fato de que o comportamento das vendas não é perfeitamente previsível, 
apresentando picos em determinados momentos. Assim, entenderemos que a 
existência de certo nível de capacidade excedente é necessária para que as �rmas 
sejam capazes de atender a variações não previstas na demanda por seus produtos. 

O grau de utilização da capacidade produtiva é igual ao normal ou desejado. 
Por isso, o ajuste entre oferta e demanda é feito – não por intermédio de variações 
do grau de utilização da capacidade, mas por meio de variações nas margens de 
lucro, ou seja, variações na relação entre preços e custo de produção. Quando 
confrontadas com uma queda prevista da demanda por seus produtos, as �rmas 
reduzirão a sua margem de lucro, mantendo o grau de utilização da capacidade 
produtiva igual ao normal. Analogamente, quando ocorrer um aumento previsto 
da demanda, as �rmas aumentarão suas margens de lucro. 

Se considerarmos os gastos com a folha de pagamento dos trabalhadores como 
único custo direto de produção, então a margem de lucro (h) pode ser expressa por: 

 (35)

14. A solução de crescimento balanceado dos modelos harrodiano e pasinettiano está no capítulo 3 da obra de Oreiro (2016). 
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Em que p é o preço do produto, c é o custo unitário de produção, w é a taxa 
de salário nominal,  é o requisito unitário de trabalho, isto é, a quantidade de 
trabalho tecnicamente necessária para produzir uma unidade de produto. 

Como toda a renda ou valor adicionado produzido nessa economia se divide 
entre salários e lucros, temos que: 

 (36)

Dividindo-se a equação (35) por pY, obtemos a seguinte expressão: 

 (37)

O último termo do lado direito da equação (37) nada mais é que a razão 
entre massa de lucros e renda monetária da economia. Essa razão é denominada 
participação dos lucros na renda. Sendo assim, o outro termo do lado direito dessa 
equação só pode ser a participação dos salários na renda.

Substituindo (35) em (37), concluímos que: 

  (38)

A equação (38) nos mostra que a margem de lucro das �rmas determina, no 
âmbito da economia como um todo, a participação dos lucros na renda. Daqui se 
segue, portanto, que variações da margem de lucro irão resultar em variações na 
participação dos lucros (e dos salários) na renda agregada.

No modelo kaldoriano de crescimento, não há diferenciação entre a propensão 
a poupar das diferentes unidades familiares, mas apenas entre a propensão a 
poupar das �rmas (ou dos lucros) e a propensão a poupar das famílias (ou da renda 
pessoal disponível). Como visto na seção anterior, a distinção entre as propensões 
a poupar não depende da existência de uma classe de barões hereditários com 
alta propensão a poupar. Na verdade, baseia-se na tese de que as �rmas possuem 
uma propensão a poupar maior que as unidades familiares em função da pressão 
competitiva a que estão sujeitas num ambiente marcado pela presença de economias 
estáticas e dinâmicas de escala. 

Nesse contexto, o modelo kaldoriano é constituído do seguinte sistema  
de equações: 

  (16)
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 (31.4)

  (34)

  (14)

  (14.1)

  (33)

Assumindo, para �ns de simpli�cação, que o coe�ciente de retenção de lucros 
é igual a um, a taxa garantida de crescimento é dada por: 

  (39)

Na equação (39), observamos que, dados o grau normal de utilização da 
capacidade produtiva, a relação produto potencial/capital e a propensão a poupar 
das unidades familiares, a taxa garantida de crescimento é uma função crescente da 
participação dos lucros na renda. Isso porque, sendo a propensão agregada a poupar 
dada pela média ponderada pela participação dos lucros na renda entre a propensão 
a poupar das �rmas (igual a um) e a propensão a poupar das unidades familiares, um 
aumento da participação dos lucros na renda redistribuirá renda das unidades com 
menor propensão a poupar (as famílias) para as unidades com maior propensão a 
poupar (as �rmas). Isso leva, assim, a um aumento da propensão agregada a poupar 
e, portanto, da taxa garantida de crescimento. 

No modelo kaldoriano a distribuição funcional da renda será, portanto, 
o mecanismo de ajuste entre a taxa garantida e a taxa natural de crescimento. 
Substituindo (16) em (39) e resolvendo para h, temos que: 

  (40)

A equação (40) determina a participação dos lucros na renda para a qual a 
taxa garantida de crescimento se ajusta ao valor da taxa natural (�gura 1). 

Uma inferência importante a partir do modelo kaldoriano é que a distribuição 
funcional da renda entre salários e lucros é uma função não linear do hiato 
tecnológico. Nesse contexto, pode-se mostrar que a participação dos lucros na 
renda é uma função crescente do hiato tecnológico até o ponto em que alcança o 
limite dado pela capacidade de aprendizado da economia. 
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FIGURA 1
Ajuste entre a taxa garantida e a taxa natural de crescimento

h* h

gN

gw = unv (SF + h(1– SF))

Elaboração do autor.

A título de exemplo, consideremos uma economia na qual a força de trabalho 
cresce a uma taxa de 1,5% ao ano (a.a.). O coe�ciente a0 que representa a parcela 
desincorporada do progresso tecnológico é igual a 0,015. Suponha também que 
a2 = 0,9 e que o parâmetro δ que representa a capacidade de aprendizado tecnológico 
(capacidade absortiva) é igual a 1,5. Suponha que o grau normal de utilização  
da capacidade produtiva é igual a 0,7, que a relação produto potencial/capital é 
igual a 0,5, e que a propensão a poupar das famílias é igual a 0,05. 

A evolução da participação dos lucros na renda como função do hiato 
tecnológico pode ser visualizada no grá�co 1. 

GRÁFICO 1
Participação dos lucros na renda como função do hiato tecnológico
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Elaboração do autor. 
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No grá�co 1 constatamos que à medida que o hiato tecnológico se reduz, a 
participação dos lucros na renda inicialmente aumenta até alcançar um patamar 
máximo no ponto em que o hiato tecnológico se iguala à capacidade absortiva 
(G = 1,5). A partir desse ponto, a participação dos lucros na renda começa a cair, 
até o ponto em que o hiato tecnológico é eliminado. Esse comportamento da 
participação dos lucros na renda está relacionado com o comportamento da taxa 
natural de crescimento. 

Com efeito, para valores do hiato tecnológico superiores à capacidade absortiva 
da economia, a taxa natural de crescimento é uma função decrescente do hiato 
tecnológico. Sendo assim, a redução do hiato tecnológico levará a um aumento 
da taxa natural de crescimento e, portanto, da taxa de crescimento do estoque de 
capital ao longo da trajetória de crescimento balanceado. O equilíbrio no mercado 
de bens irá exigir, por seu turno, um aumento da poupança como proporção do 
estoque de capital, o que demandará uma redistribuição de renda em favor das 
unidades que têm maior propensão a poupar – ou seja, as �rmas. Dessa forma, a 
participação dos lucros na renda deverá aumentar de maneira a gerar a poupança 
adicional necessária para um crescimento mais acelerado da economia.

2.6 Avaliação dos modelos de crescimento Kaldor-Pasinetti-Verspagen 

Iremos agora avaliar a capacidade dos modelos de crescimento apresentados 
nesta seção de dar conta dos fatos estilizados ou das regularidades observadas na 
experiência histórica de desenvolvimento das economias capitalistas. 

O ponto que se deve analisar é em que medida os modelos aqui apresentados 
são compatíveis com a ocorrência de divergência nas taxas de crescimento da renda 
per capita entre os diferentes países.

Nos modelos apresentados nesta seção, a taxa de crescimento do produto real 
no longo prazo é determinada pela taxa natural de crescimento, a qual consiste na 
soma entre a taxa de crescimento da força de trabalho e a taxa de crescimento da 
produtividade do trabalho. Esta, por sua vez, é uma função não linear do hiato 
tecnológico, ou seja, da distância entre o nível de conhecimento técnico entre 
determinado país e o que se encontra na fronteira tecnológica. 

Para níveis do hiato tecnológico abaixo de determinado nível crítico – dado 
pela capacidade absortiva de novas tecnologias que esse país possui –, a taxa de 
crescimento da produtividade do trabalho é uma função decrescente do hiato 
tecnológico. Ou seja, os países que estiverem mais afastados da fronteira tecnológica 
apresentarão um ritmo maior de crescimento da produtividade. 

Esse resultado é compatível com a literatura de catching-up, a qual estabelece 
que, dentro de certos limites, os países que estão atrás da fronteira tecnológica 
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têm condições de crescer mais rapidamente que os que se encontram na fronteira 
tecnológica. Isso ocorre porque os países que se acham atrás da fronteira tecnológica 
podem, até certo ponto, se bene�ciar dos efeitos de transbordamento positivo do 
conhecimento técnico e cientí�co a partir da fronteira tecnológica. 

Se o hiato tecnológico for muito grande, contudo, a ponto de superar a 
capacidade de absorção de novos conhecimentos por parte do país que se acha 
atrás da fronteira tecnológica, então uma parte desse transbordamento não poderá 
ser capturada pelo país retardatário. Nesse caso, o crescimento da produtividade 
do trabalho será menos afetado pelos transbordamentos, fazendo com que o 
aprofundamento do hiato esteja associado a uma redução da taxa de crescimento 
da produtividade e, tudo o mais mantido constante, da taxa de crescimento de 
longo prazo do produto real. 

Dessa forma, a existência de níveis diferenciados de hiato tecnológico fará com 
que os países apresentem distintos valores para a taxa natural de crescimento do 
produto real – e, dado o crescimento da população, para a taxa de crescimento 
do produto e da renda per capita. Daqui se segue, portanto, que nessa classe de 
modelos a divergência entre as taxas de crescimento da renda per capita resulta das 
assimetrias tecnológicas existentes entre os países.

3 CRESCIMENTO COM OFERTA ILIMITADA DE MÃO DE OBRA: OS MODELOS 
DE CRESCIMENTO PUXADOS PELA DEMANDA15

Nesta seção iremos relaxar a hipótese de que a economia se defronta com uma 
restrição de força de trabalho. Assumiremos agora a existência de uma oferta 
ilimitada de mão de obra. Isso pode acontecer em economias que ainda não 
completaram seu processo de industrialização, de tal forma que parte considerável da 
população ainda trabalha no setor tradicional ou de subsistência, cuja produtividade 
do trabalho é consideravelmente mais baixa que no setor industrial ou moderno da 
economia (Lewis, 1954). Nesse contexto, o setor tradicional funciona como um 
depositário quase inesgotável de mão de obra para o setor moderno, o qual não 
se defronta com nenhuma restrição do lado da oferta de trabalho. Mesmo para 
economias que já completaram seu processo de industrialização, a oferta ilimitada 
de mão de obra pode ser uma boa aproximação caso a imigração de trabalhadores 
estrangeiros seja relativamente livre.

No caso de economias que tenham oferta ilimitada de mão de obra, a restrição 
fundamental ao crescimento econômico no longo prazo se encontra do lado da 
demanda agregada. Com efeito, como veremos ao longo desta seção, tanto o 
investimento como o progresso técnico se adaptam, sob certas condições, ao ritmo 

15. Esta seção é baseada no capítulo 4 da obra de Oreiro (2016). 
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de expansão da demanda autônoma no longo prazo. Assim, o lado da oferta da 
economia nunca será um obstáculo ao crescimento contínuo do nível de produção. 

Em economias abertas, os componentes autônomos da demanda agregada 
são dois, a saber: as exportações e os gastos do governo. O crescimento de longo 
prazo do nível de renda e produção será uma média ponderada entre a taxa de 
crescimento das exportações e a taxa de crescimento dos gastos do governo. 

No caso de uma pequena economia aberta que não dispõe de uma moeda 
conversível, a taxa de crescimento das exportações é a variável exógena por excelência. 
Dessa forma, o crescimento de longo prazo será puxado pelas exportações. 

As diferenças observadas nas taxas de crescimento do produto e da renda per 
capita entre os países re�etem, fundamentalmente, as diferenças no dinamismo 
exportador dessas economias. Tal dinamismo depende de dois fatores fundamentais 
relacionados com a estrutura produtiva das economias. 

O primeiro é o nível de especialização produtiva da economia, ou seja, o grau no 
qual a estrutura produtiva da economia é especializada na produção de alguns poucos 
tipos diferentes de bens. Podemos identi�car pelo menos dois níveis de especialização 
produtiva, a saber: as economias primário-exportadoras, especializadas na produção 
e exportação de bens primários; e as economias industrializadas ou em processo de 
industrialização, cuja estrutura produtiva é diversi�cada, produzindo e exportando 
diversos tipos de bens manufaturados. Os produtos exportados pelo primeiro 
grupo apresentam, em geral, menor elasticidade-renda de demanda, de maneira 
que as exportações desses países serão relativamente pouco dinâmicas. Os produtos 
manufaturados têm elasticidade-renda de demanda mais alta que os produtos primários, 
o que confere um maior dinamismo para as exportações dos países industrializados. 

Um indicador relevante, ainda que imperfeito, do nível de especialização 
produtiva de uma economia é a participação da indústria no PIB. Com efeito, 
por um lado, em economias primário-exportadoras, essa participação é pequena, 
situando-se, em geral, abaixo de 15%. Por outro lado, em economias industrializadas, 
a participação da indústria no PIB tende a ser expressiva, situando-se entre 15% a 
40% do PIB. Um dos efeitos positivos da industrialização sobre o crescimento de 
longo prazo é aumentar a diversi�cação da estrutura produtiva da economia, o 
que leva a uma maior diversi�cação da pauta de exportação e a um crescimento 
mais forte das exportações. 

O segundo fator é o conteúdo tecnológico das exportações, o qual depende, 
criticamente, do hiato tecnológico que de�nimos anteriormente. Com efeito, quanto 
menor for o hiato tecnológico de determinada economia, maior será o conteúdo 
tecnológico de suas exportações e, dessa forma, maior a elasticidade-renda de 
demanda de suas exportações.  
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3.1 Endogeneidade de longo prazo da disponibilidade dos fatores  
de produção

Os modelos de crescimento neoclássicos supõem que o limite fundamental ao 
crescimento de longo prazo é a disponibilidade de fatores de produção. A demanda 
agregada é relevante apenas para explicar o grau de utilização da capacidade produtiva, 
mas não tem impacto direto na determinação do ritmo de expansão da capacidade 
produtiva. No longo prazo, vale a lei de Say, isto é, a oferta (disponibilidade de 
fatores de produção) determina a demanda agregada. 

Mas será verdade que a disponibilidade de fatores de produção é independente 
da demanda? Essa questão foi inicialmente analisada por Kaldor (1988), dando 
origem à chamada teoria do crescimento puxado pela demanda agregada. 
A premissa básica desses modelos é que os meios de produção utilizados numa 
economia capitalista moderna são eles próprios bens produzidos dentro do sistema. 
Dessa forma, a disponibilidade de meios de produção nunca pode ser considerada 
um dado independente da demanda. O problema econômico fundamental não é a 
alocação de certo volume de recursos entre uma série de alternativas disponíveis, mas 
a determinação do ritmo no qual esses recursos são criados (Setter�eld, 1997, p. 50). 

Para que possamos compreender a endogeneidade de longo prazo da 
disponibilidade de fatores de produção, comecemos inicialmente analisando 
a disponibilidade de capital. A quantidade existente de capital em dado ponto do 
tempo – ou melhor, a capacidade produtiva existente na economia – é resultante das 
decisões passadas de investimento em capital �xo. Daqui se segue que o estoque de 
capital não é uma constante determinada pela natureza, mas depende do ritmo no 
qual os empresários desejam expandir o estoque de capital existente na economia. 

Dessa forma, o condicionante fundamental do estoque de capital é a decisão 
de investimento. O investimento, por sua vez, depende de dois conjuntos de 
fatores: i) o custo de oportunidade do capital (largamente in�uenciado pela taxa 
básica de juros controlada pelo Banco Central); e ii) as expectativas a respeito do 
crescimento futuro da demanda por bens e serviços. Se os empresários anteciparem 
um crescimento �rme da demanda por bens e serviços produzidos pelas suas 
empresas – como é de se esperar no caso de uma economia que esteja apresentando 
um crescimento forte e sustentável ao longo do tempo –, então eles irão realizar 
grandes investimentos na ampliação da capacidade de produção. 

Em outras palavras, o investimento se ajusta ao crescimento esperado da 
demanda, desde que seja atendida uma restrição fundamental, a saber: a taxa 
esperada de retorno do capital tem que ser maior que o custo do capital. Sendo assim, 
atendida tal condição, a disponibilidade de capital não pode ser vista como um 
entrave ao crescimento de longo prazo. 
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É verdade que no curto e médio prazo a produção não pode aumentar além 
do permitido pela capacidade física de produção da economia. No longo prazo, 
contudo, a capacidade de produção pode ser ampliada – por intermédio do 
investimento em capital físico – de forma a atender à demanda agregada por bens 
e serviços (Kaldor, 1988, p. 157). 

Uma objeção trivial a essa argumentação é que, para sua realização, o 
investimento depende de poupança prévia. Signi�ca dizer que qualquer aumento 
dos gastos de investimento requer, previamente, um aumento da taxa de poupança 
da economia. Nesse contexto, argumentariam os economistas neoclássicos, a 
disponibilidade de capital se acha limitada pela fração da renda que alguma sociedade 
está disposta a não consumir. A poupança assim de�nida é determinada pela poupança 
privada (famílias mais empresas), pela poupança do governo e pela poupança externa. 

A relação entre poupança e investimento é objeto de intenso debate entre 
os economistas (neo)clássicos e keynesianos após a publicação da Teoria Geral do 
Emprego, do Juro e da Moeda, de John Maynard Keynes.16 Segundo Keynes (1936), 
não é verdade que o investimento necessite de poupança prévia. Com efeito, a 
realização dos gastos de investimento exige tão somente a criação de liquidez por 
parte do sistema �nanceiro. Trata-se da chamada demanda por moeda devido ao 
motivo �nance (Carvalho, 1992, p. 148-153). Se os bancos estiverem dispostos a 
estender as suas linhas de crédito – ainda que de curta maturidade – em condições 
favoráveis, então será possível que as empresas iniciem a implementação dos seus 
projetos de investimento, encomendando máquinas e equipamentos aos produtores 
de bens de capital. Uma vez realizado o gasto de investimento, será criada uma renda 
agregada de tal magnitude que, ao �nal do processo, a poupança agregada se ajustará 
ao novo valor do investimento em capital físico. A poupança assim criada poderá então 
ser utilizada para o funding das dívidas de curto prazo das empresas com os bancos 
comerciais. Ou seja, as empresas poderão – por intermédio de lucros retidos, venda 
de ações ou colocação de títulos no mercado – liquidar as dívidas contraídas com os 
bancos comerciais no momento em que precisarem de liquidez para implementar 
seus projetos de investimento. A poupança se ajusta sempre, e, de alguma maneira, 
ao nível de investimento desejado pelos empresários (Davidson, 1986).17 

Os entraves para a expansão da capacidade produtiva são de natureza �nanceira. 
Mais especi�camente, referem-se ao custo de oportunidade do capital. As empresas 

16. Sobre o debate entre Keynes e os clássicos sobre a relação entre poupança e investimento e a determinação da 
taxa de juros, ver Oreiro (2000). 
17. É importante ressaltar que a determinação da poupança pelo investimento ocorre também numa economia que opera 
em condições de pleno emprego. Tal como argumentado por Kaldor (1956), numa economia que opera ao longo de uma 
trajetória de crescimento balanceado com plena utilização da capacidade produtiva, um aumento da taxa de investimento 
irá resultar num aumento das margens de lucro, ocasionando assim uma redistribuição de renda dos trabalhadores para os 
capitalistas. Como a propensão a poupar dos capitalistas é superior a propensão a poupar dos trabalhadores, esse aumento 
da participação dos lucros na renda irá resultar num aumento da taxa agregada de poupança. 
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estarão dispostas a ajustar o tamanho de sua capacidade produtiva ao crescimento 
previsto da demanda, desde que a taxa esperada de retorno dos novos projetos 
de investimento seja superior ao custo de oportunidade do capital. Grosso modo, 
podemos de�nir o custo do capital como sendo igual à taxa média de juros que a 
empresa tem que pagar pelos fundos requeridos pelo �nanciamento dos seus projetos 
de investimento. Existem três fontes de fundos para esse �nanciamento: lucros 
retidos, endividamento e emissão de ações. O custo do capital é uma média do 
custo de cada uma dessas fontes de �nanciamento ponderada por sua participação 
no passivo total da empresa. 

O que dizer sobre a disponibilidade de trabalho? Será que a quantidade de 
trabalho pode ser vista como um obstáculo ao crescimento da produção no longo 
prazo? Por uma série de razões, di�cilmente a disponibilidade de trabalhadores 
pode ser vista como um obstáculo ao crescimento. Em primeiro lugar, o número 
de horas trabalhadas, dentro de certos limites, pode aumentar rapidamente como 
resposta a um crescimento do nível de produção. Em segundo lugar, a taxa de 
participação – de�nida como o percentual da população economicamente ativa 
que faz parte da força de trabalho – pode aumentar como resposta a um forte 
acréscimo da demanda de trabalho (�irlwall, 2002, p. 86). 

Nos períodos em que a economia cresce rapidamente, o custo de oportunidade 
do lazer – medido pela renda perdida pelo indivíduo que escolhe não trabalhar 
(jovens, mulheres casadas e aposentados) – tende a ser muito elevado. Isso induz a 
um forte crescimento da taxa de participação. Nesse contexto, a taxa de crescimento 
da força de trabalho pode se acelerar em virtude do ingresso de indivíduos que, 
nos períodos anteriores, haviam decidido permanecer fora da força de trabalho. 

Por �m, devemos ressaltar que a população e a força de trabalho não são um 
dado do ponto de vista da economia nacional. Isso porque uma eventual escassez 
de força de trabalho – mesmo que quali�cada – pode ser sanada por intermédio 
da imigração de trabalhadores de países estrangeiros. Por exemplo, países como 
a Alemanha e a França puderam sustentar elevadas taxas de crescimento durante 
os anos 1950 e 1960, com a imigração de trabalhadores da periferia da Europa 
(Espanha, Portugal, Grécia, Turquia e sul da Itália). 

O último elemento a ser levado em conta é o progresso tecnológico. Será que 
o ritmo de “inovatividade” da economia pode ser considerado uma restrição ao 
crescimento de longo prazo? Se considerarmos o progresso tecnológico como 
exógeno, então certamente o crescimento será limitado pelo ritmo no qual a 
tecnologia é expandida. Contudo, o progresso tecnológico não é exógeno ao 
sistema econômico. 

Em primeiro lugar, o ritmo de introdução de inovações por parte das empresas 
é, em larga medida, determinado pelo ritmo de acumulação de capital – haja 
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vista que a maior parte das inovações tecnológicas é incorporada em máquinas e 
equipamentos recentemente produzidos.18 Dessa forma, uma aceleração da taxa de 
acumulação de capital – motivada, por exemplo, por uma perspectiva mais favorável 
de crescimento da demanda – induz um maior ritmo de progresso tecnológico e, 
portanto, de crescimento da produtividade do trabalho. 

Em segundo lugar, aquela parcela desincorporada do progresso tecnológico é 
causada por economias dinâmicas de escala, como o learning-by-doing. Dessa forma, 
se estabelece uma relação estrutural entre a taxa de crescimento da produtividade do 
trabalho e a taxa de crescimento da produção, conhecida na literatura econômica 
como lei de Kaldor-Verdoorn (León-Ledesma, 2002). Um aumento da demanda 
agregada, ao induzir uma aceleração da taxa de crescimento da produção, acaba 
por acelerar o ritmo de crescimento da produtividade do trabalho. 

Como corolário de toda essa argumentação, segue-se que o conceito de 
produto potencial ou nível de produção de pleno emprego, tão caro às abordagens 
neoclássicas de crescimento econômico, é essencialmente um conceito de curto 
prazo. Tal conceito ignora o fato de que a disponibilidade de fatores de produção 
e o próprio ritmo do progresso tecnológico são variáveis endógenas no processo 
de crescimento e desenvolvimento econômico. 

3.2 Determinantes de longo prazo do crescimento econômico

Se a disponibilidade de fatores de produção não pode ser vista como determinante 
do crescimento econômico no longo prazo, quais são os fatores que o estabelecem? 
No longo prazo, o determinante último da produção é a demanda agregada. 
Se houver demanda, as �rmas responderão por intermédio de um aumento da 
produção e da capacidade produtiva, desde que duas condições sejam respeitadas: 
i) uma margem de lucro su�cientemente alta, a �m de proporcionar aos empresários 
a taxa desejada de retorno sobre o capital; e ii) uma taxa realizada de lucro maior 
que o custo do capital. Nessas condições, a taxa de crescimento do produto real será 
determinada pela taxa de crescimento da demanda agregada autônoma. Ou seja, 
pelo crescimento daquela parcela da demanda agregada que é, em larga medida, 
independente do nível e/ou da variação da renda e da produção agregada. 

18. Essa ideia foi pioneiramente apresentada por Kaldor (1957) por intermédio da sua função de progresso técnico, a 
qual estabelece a existência de uma relação estrutural entre a taxa de crescimento do produto por trabalhador e a taxa 
de crescimento do capital por trabalhador. Segundo o autor, não é possível separar o crescimento da produtividade que 
advém da incorporação de novas tecnologias daquela parte que resulta de um aumento do capital por trabalhador. Isso 
se dá porque a maior parte das inovações tecnológicas que aumentam a produtividade do trabalho exige o emprego de 
um volume maior de capital por trabalhador por se achar incorporada em novos equipamentos e máquinas. 
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Em economias abertas, os componentes autônomos da demanda agregada são 
dois, a saber: as exportações e os gastos do governo.19 Os gastos com investimento 
não são um componente autônomo da demanda agregada. Isso ocorre porque a 
decisão de investimento em capital �xo é fundamentalmente determinada pelas 
expectativas empresariais a respeito da expansão futura do nível de produção e de 
vendas em consonância com a chamada hipótese do acelerador do investimento 
(Harrod, 1939). Em outras palavras, o investimento não é uma variável exógena 
do ponto de vista do processo de crescimento, uma vez que é induzido pelo 
crescimento do nível de renda e produção. Sendo assim, esse crescimento de longo 
prazo será uma média ponderada entre a taxa de crescimento das exportações e a 
taxa de crescimento dos gastos do governo. 

Para uma pequena economia aberta, que não dispõe de uma moeda aceita 
como reserva de valor internacional, a taxa de crescimento das exportações é a 
variável exógena por excelência. Isso porque se a taxa de crescimento dos gastos 
do governo for maior que a taxa de crescimento das exportações, então o produto 
e a renda doméstica irão crescer mais que as exportações. Se a elasticidade-renda 
das importações for maior que um (como é usual em economias abertas), então 
as importações crescerão mais que as exportações, gerando um de�cit comercial 
crescente e, provavelmente, insustentável no longo prazo. 

3.2.1 Um modelo simples de crescimento puxado pela demanda agregada 

Consideremos uma pequena economia aberta que produz um produto homogêneo, 
um substituto imperfeito dos bens produzidos no exterior. A disponibilidade de 
bens na economia doméstica é dada pela soma entre a produção interna e o valor 
real das importações. A demanda agregada por bens e serviços, por seu turno, pode 
ser decomposta em duas partes. Uma primeira parte, que denominaremos D, é 
constituída por aqueles componentes da demanda induzidos pelo nível de atividade 
econômica. Na economia em consideração, a demanda induzida será constituída 
pela soma entre os gastos de consumo e de investimento. A segunda parte, que 
denominaremos A, é constituída pelos gastos autônomos, ou seja, por aqueles 
componentes da demanda agregada, em larga medida, independentes do nível de 
atividade econômica. Como dito anteriormente, a demanda autônoma é composta 
pela soma entre os gastos do governo e as exportações. 

19. Deve-se fazer aqui uma distinção importante entre os gastos de consumo corrente do governo e os gastos de 
investimento. Embora ambos os tipos de dispêndio governamental sejam autônomos com respeito ao nível e/ou à 
variação da renda corrente, os gastos de investimento do governo geram uma externalidade positiva sobre o investimento 
privado. Por essa razão, uma política de crescimento baseada na expansão fiscal deverá privilegiar o aumento dos gastos 
de investimento, em vez do aumento dos gastos de consumo corrente. Sobre os efeitos do investimento público sobre 
o crescimento de longo prazo, ver Oreiro, Silva e Fortunato (2008). 

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   109 02/06/2020   11:59:37



Instituições e Desenvolvimento no Brasil: diagnósticos e 
uma agenda de pesquisas para as políticas públicas

110 | 

A condição de equilíbrio no mercado de bens é dada pela seguinte expressão: 

Y + θM = D + A (41)

Em que Y é o valor real da produção doméstica; θM é o valor real das 
importações;  é a taxa real de câmbio; E é a taxa nominal de câmbio; P* é o 
preço dos bens importados expresso na moeda do país de origem das importações; 
P é o preço dos bens domésticos; e M é o quantum importado. 

Para �ns de simplicidade de exposição, iremos supor a validade da paridade 
do poder de compra, de maneira que θ = 1. 

A demanda de consumo é originada inteiramente a partir da massa de salários, 
ou seja, a propensão a consumir a partir dos lucros supostamente é igual a zero. 
O governo cobra uma alíquota de imposto de renda igual a  sobre os rendimentos 
do trabalho, ao passo que os rendimentos do capital estão isentos de tributação. 
Dessa forma, a demanda de consumo é dada pela expressão a seguir. 

 (42)

Em que CW é a propensão a consumir a partir dos salários; p	é a participação 
dos lucros na renda;20 e C é a demanda de consumo. 

Seguindo Serrano e Freitas (2015), iremos supor que o investimento agregado (I) 
é totalmente realizado pelo setor privado e induzido pelo nível de atividade econômica. 

I = hY  (43)

Em que h é a propensão média/marginal a investir.

A demanda autônoma é dada por: 

 (44)

Em que  é o valor real dos gastos de consumo do governo,  é o valor real 
das exportações. 

Por �m, iremos supor que o quantum importado é inteiramente determinado 
pelo nível de atividade econômica.

 (45)

20. Iremos supor que a participação dos salários (lucros) na renda é exógena ao modelo, sendo determinada em 
âmbito microeconômico a partir da taxa de mark-up fixada pelas empresas sobre o custo unitário de produção, com 
vistas a determinar o preço de venda de seus produtos. Para mais detalhes, ver o capítulo 5 da obra de Oreiro (2016). 
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Em que m é a propensão média/marginal a importar. 

Substituindo as equações (42)-(45) em (41) e resolvendo a resultante para o 
nível de atividade econômica, temos que: 

 (46)

Em que  é o supermultiplicador hicksiano dos gastos autônomos;
 > 0. 

Tirando o diferencial total de (46) e assumindo σ constante, temos que: 

 (46.1)

Dividindo-se (46.1) por Y, temos que: 

 (47)

Em que  é a taxa de crescimento do produto real;  é a participação 
dos gastos do governo na demanda doméstica;  é a taxa de crescimento dos 
gastos de consumo do governo; e gX é a taxa de crescimento das exportações. 

A equação (47) mostra que a taxa de crescimento do produto é a média 
ponderada entre a taxa de crescimento dos gastos de consumo do governo e a taxa 
de crescimento das exportações, conforme visto anteriormente. Assim, para que o 
crescimento dado pela equação (47) seja sustentável no longo prazo, é necessário 
que a taxa de crescimento da capacidade produtiva se ajuste ao ritmo de expansão 
da demanda autônoma. A taxa de crescimento do estoque de capital é dada pela 
seguinte equação: 

 (48)

Em que gK é a taxa de crescimento do estoque de capital;  é a relação 
capital (K)/produto potencial (Yp);

21  é o grau de utilização da capacidade 
produtiva; e δ é a taxa de depreciação do estoque de capital. 

Sabemos que: 

 (49)

21. O produto potencial é definido como o nível de produção obtido quando as empresas estão operando com um grau 
de utilização da capacidade produtiva igual ao normal. Dessa forma, temos que: .
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Substituindo (47) e (48) em (49) temos que: 

 (50)

Seguindo Skott (2010), iremos supor que a taxa de crescimento do estoque de 
capital irá se acelerar (desacelerar) se o grau de utilização da capacidade produtiva 
estiver acima (abaixo) do grau normal de utilização da capacidade, ou seja: 

 (51)

Por �m, a dinâmica da participação dos gastos do governo na demanda 
autônoma é dada por: 

 (52)

A trajetória de crescimento balanceado para a economia em consideração 
exige que . Da equação (52) temos então que: 

  (53)

Em palavras, a trajetória de crescimento balanceado exige que a taxa de 
crescimento das exportações seja igual à taxa de crescimento dos gastos do governo. 
Como as exportações são o único componente realmente exógeno da demanda 
numa economia capitalista (�irlwall, 2002, p. 53),22 a taxa de crescimento dos 
gastos do governo tem de ser tratada como uma variável endógena do sistema ao 
longo da trajetória de crescimento balanceado. 

Da equação (51) temos que: 

  (54)

Substituindo (52) e (54) em (50), e fazendo , obtemos que: 

 (55)

A equação (55) determina a taxa de investimento compatível com uma 
trajetória de crescimento balanceado. A taxa de crescimento da capacidade produtiva 

22. Nas palavras de Thirlwall (2002, p. 83, tradução nossa): “As exportações diferem de outros componentes da demanda 
(...). As exportações são o único componente verdadeiramente autônomo da demanda em um sistema econômico, no 
sentido da demanda que emana de fora do sistema. Isto é muito importante ter em mente. A maior parte da demanda 
de consumo e investimento depende do crescimento da renda em si mesma”. 
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se ajusta à taxa de crescimento da demanda autônoma, a qual é determinada pela taxa 
de crescimento das exportações. Nessa equação, constatamos que um aumento da 
taxa de crescimento das exportações irá levar a um aumento da taxa de investimento, 
que é compatível com a trajetória de crescimento balanceado do sistema.

Qual o efeito de um aumento da taxa de crescimento das exportações sobre o 
equilíbrio no mercado de bens? Para responder a essa pergunta iremos, inicialmente, 
dividir a equação (46) por K. Obtemos, então, a seguinte expressão: 

 (56)

Em que  é a demanda autônoma por unidade de capital; e  
é o supermultiplicador hicksiano. 

Na equação (46), constatamos que  é a única variável endógena. Podemos, 
então, reescrever essa expressão da seguinte forma: 

 (57)

Um aumento da taxa de crescimento das exportações irá gerar um aumento 
da taxa de investimento, conforme resultado apresentado na equação (55). 
O aumento da taxa de investimento, por sua vez, resultará em um aumento do 
valor do supermultiplicador hicksiano,	σ. Na transição para a nova trajetória de 
crescimento balanceado, o estoque de capital crescerá mais rapidamente que a 
demanda autônoma. Isso fará com que  se reduza até o patamar condizente 
com o novo patamar da taxa de investimento. Dessa forma, as exportações não 
apenas têm um efeito direto sobre a demanda, mas também um efeito indireto, ao 
permitirem que os outros componentes dessa demanda (no caso, o investimento) 
cresçam mais rapidamente do que ocorreria caso contrário (�irlwall, 2002, p. 54). 

O ajuste no mercado de bens não se dá por intermédio de variações do grau de 
utilização da capacidade produtiva nem por intermédio de variações da distribuição 
de renda entre salários e lucros. Isso ocorre a partir de variações da razão entre 
a demanda autônoma e o estoque de capital.23 Esse mecanismo guarda alguma 
semelhança com o fechamento do supermultiplicador sra�ano para os modelos 
heterodoxos de crescimento e distribuição de renda. Contudo, se apoia em hipóteses 
totalmente distintas a respeito da dinâmica da taxa de acumulação de capital, 

23. No modelo desenvolvido por Serrano e Freitas (2015), o ajuste no mercado de bens é feito por intermédio da razão 
entre as propensões média e marginal a poupar. Essa relação é variável, não constante, porque no modelo por eles 
desenvolvido a demanda de consumo tem um componente autônomo, Z, o qual representa a demanda de consumo 
financiada com crédito bancário. Nesse contexto, um aumento do nível de renda irá resultar num aumento (redução) 
da propensão a poupar (consumir), mesmo que a propensão marginal a poupar (consumir) seja constante. 
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da determinação da distribuição de renda entre salários e lucros,24 e do papel das 
exportações como elemento dominante da demanda autônoma. 

3.3 Crescimento puxado pelas exportações: o modelo Dixit-Thirlwall

A ideia de que o crescimento das exportações é o motor do crescimento de longo 
prazo de uma economia capitalista, pelo menos para aquelas que não dispõem de 
moeda conversível, é fundamental no modelo Dixit-�irlwall. Pensado originalmente 
como um modelo para explicar o comércio entre regiões de um mesmo país, e as 
diferenças observadas nas suas taxas de crescimento, pode ser facilmente estendido 
para explicar as diferenças observadas nas taxas de crescimento do PIB real de 
diversos países do mundo. 

A estrutura formal do modelo Dixit-�irlwall consiste no seguinte sistema 
de equações: 

 (58)

 (59)

 (60)

 (61)

Em que  é a taxa de crescimento da produtividade do trabalho do país/região 
i no período t;  é a taxa de crescimento do produto real do país/região i no 
período t - 1;  é a taxa de variação dos preços do país/região i no período t; 

 é a taxa de crescimento dos salários nominais do país i no período t;  é a 
taxa de crescimento das exportações (em quantum) do país/região i no período t; 

 é a taxa de variação dos preços no resto do mundo; êt é a taxa de variação do 
câmbio nominal no período t;  é a taxa de crescimento do produto do resto 
do mundo; bj é a elasticidade-preço das exportações; i é a elasticidade-renda das 
exportações; e  é o multiplicador das exportações. 

A equação (58) estabelece a existência de uma relação causal entre a taxa de 
crescimento do produto real e a taxa de crescimento da produtividade do trabalho, 
conhecida na literatura como lei de Kaldor-Verdoorn (LKV). De acordo com a LKV, 

24. No modelo que estamos apresentando nesta subseção, a distribuição de renda entre salários e lucros é determinada 
em nível microeconômico a partir da decisão de formação de preços das empresas, as quais operam numa estrutura 
de mercado oligopolizada. Em tais condições, os preços são fixados com base num mark-up fixo sobre o custo direto 
unitário de produção. A participação dos lucros na renda (h) será igual à margem de lucro das empresas, sendo dada por 

, em que z é a taxa de mark-up. No modelo do supermultiplicador sraffiano, a distribuição de renda também 
é exógena ao modelo, sendo determinada por fatores de ordem institucional ou convencional (Garegnani, 1980).
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uma aceleração do ritmo de crescimento da produção, principalmente da produção 
industrial, está associada a um aumento do ritmo de crescimento da produtividade 
do trabalho. Isso se dá em função da existência de economias dinâmicas de escala 
que decorrem do progresso técnico induzido pela expansão do nível de produção 
(Setter�eld, 1997, p. 48). 

Há diversas fontes possíveis de economias dinâmicas de escala. A primeira, 
enfatizada por Young (1928), consiste na maior especialização do trabalho dentro da 
�rma que decorre do aumento do nível de produção, o que gera um aumento 
da produtividade do trabalho. A segunda fonte, apontada por Kaldor (1957), se 
refere aos ganhos de produtividade decorrentes do investimento em novas máquinas 
e equipamentos, os quais incorporam as novas tecnologias de produção. Nesse caso, o 
aumento da produção e das vendas pode induzir as empresas a investir na expansão e 
modernização do seu equipamento, aumentando assim a produtividade do trabalho. 
Uma terceira fonte, enfatizada por Schmookler (1966), se refere à indução da 
atividade de inovação tecnológica por parte da demanda. Dessa forma, a expansão do 
nível de produção e vendas resulta num aumento da produtividade do trabalho por 
incentivar a inovação tecnológica. Por �m, as economias dinâmicas de escala podem 
ainda resultar, tal como enfatizado por Arrow (1962), do aprendizado a respeito do 
processo de produção obtido por intermédio da repetição desse processo ao longo 
do tempo. Nesse caso, o aumento de produtividade é consequência do aprender 
fazendo (learning-by-doing), o qual gera um aumento no conhecimento do processo 
de produção existente, e também pode levar a um aprimoramento do próprio 
processo. Nesse contexto, quanto maior for o ritmo de expansão da produção, maior 
será o acúmulo de aprendizado e, portanto, maior o crescimento da produtividade 
do trabalho.

A equação (59) estabelece que a taxa de variação dos preços dos bens 
domésticos, ou seja, a taxa de in�ação, é igual à diferença entre a taxa de crescimento 
dos salários nominais e a taxa de crescimento da produtividade do trabalho. 
Essa equação, por sua vez, é derivada de uma regra de �xação de preços com base 
em mark-up do seguinte tipo: 

 (62)

Em que  é o preço �xado no país/região i no período t; wi,t é o salário 
nominal vigente no país/região i no período t; qi,t é a produtividade do trabalho 
no país/região i no período t; e  é a taxa de mark-up. 

Na equação (62) estamos considerando que as empresas domésticas atuam 
em mercados nos quais prevalece a concorrência monopolista ou imperfeita. 
Isso ocorre de tal forma que essas empresas são capazes de �xar o preço de venda 
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dos seus produtos em um patamar que excede, por certa margem, o custo direto 
unitário de produção, constituído aqui apenas pelo custo direto unitário do 
trabalho. Essa margem, conhecida como mark-up, depende de fatores estruturais – 
por exemplo, o grau de concentração das vendas em determinado setor; o nível 
das barreiras à entrada de novos competidores; o grau de diferenciação entre os 
produtos – que podem ser tomados como exógenos ao processo de crescimento. 
Dessa forma, a taxa de mark-up pode ser considerada uma constante exógena.

A equação (60) apresenta a taxa de crescimento das exportações como uma 
função da taxa de variação do câmbio real  e da taxa de crescimento 
da renda do resto do mundo . Essa equação é, por seu turno, derivada de uma 
função de exportações do seguinte tipo: 

  (63)

Em que Xi,t é o quantum exportado pelo país/região i no período t; et é a 
taxa nominal de câmbio no período t; pw,t é o preço dos bens produzidos no resto 
do mundo, medidos na sua própria moeda, no período t; e Yw,t é a renda do resto do mundo. 

Na equação (63) observamos que o quantum exportado é uma função da taxa 
real de câmbio , que mede o preços dos bens produzidos no resto do 
mundo em termos de preços dos bens domésticos, e da renda do resto do mundo. 
Dessa forma, um aumento das quantidades embarcadas para exportação pode 
resultar tanto da desvalorização do câmbio real (um aumento dos preços dos bens 
do resto do mundo relativamente aos preços dos bens domésticos) como de um 
aumento da renda do resto do mundo. 

Por �m, a equação (61) estabelece que a taxa de crescimento do produto é 
determinada pela taxa de crescimento da demanda autônoma, constituída apenas 
pelas exportações. 

Vamos proceder agora à resolução do modelo. Inicialmente, substituiremos 
a equação (58) em (59), obtendo assim a seguinte expressão: 

  (59.1)

Na sequência, iremos substituir a equação (59.1) em (60), obtendo: 

 (60.1)

Por �m, iremos substituir (60.1) em (61). Após os algebrismos necessários 
chegamos à seguinte expressão: 

 (61.1)
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Na equação (61.1) observamos que a taxa de crescimento do produto do 
país/região i no período t depende: i) do crescimento observado no período 
anterior; ii) da variação do câmbio real; e iii) da taxa de crescimento da renda 
do resto do mundo. 

A taxa de in�ação do resto do mundo é determinada de maneira análoga à 
taxa de in�ação doméstica, ou seja, é resultante da diferença entre a taxa de variação 
dos salários e a taxa de crescimento da produtividade do trabalho. Sem perda de 
generalidade, assumiremos que o termo constante da LKV para o resto do mundo 
é igual ao termo constante para a economia doméstica. Nesse contexto, temos que: 

  (64)

 (65)

Substituindo (64) em (65), chegamos à expressão �nal para a taxa de in�ação 
no resto do mundo: 

 (65.1)

Iremos agora substituir a expressão (65.1) em (61.1), de forma a obter a 
seguinte expressão: 

 (61.2)

Na equação (61.2), constatamos que o crescimento do produto do país/região 
i é negativamente afetado pelo diferencial entre a in�ação salarial doméstica e a 
in�ação salarial no resto do mundo, . Em outros termos, 
se os salários nominais estiverem crescendo mais rapidamente na economia doméstica  
que no resto do mundo, então o resultado será uma perda de competitividade da 
economia doméstica. Isso se deve à apreciação da taxa real de câmbio, a qual resultará em 
queda do ritmo de crescimento das exportações, fazendo com que o ritmo de expansão 
da demanda autônoma diminua e, com ele, o crescimento da produção doméstica. 

Tal como argumentamos anteriormente, uma das formas pelas quais a 
oferta de mão de obra pode ser tornar ilimitada é por intermédio da imigração 
de trabalhadores. Sendo assim, é razoável supor que não existem obstáculos à 
mobilidade internacional da força de trabalho. O diferencial entre a in�ação salarial 
doméstica e do resto do mundo deve ser igual a zero – ou seja, os salários nominais 
deverão crescer a uma mesma taxa em todos os países.
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Consoante com a versão original do modelo Dixit-�irlwall, vamos supor 
que a taxa nominal de câmbio é constante ao longo do tempo. Ou seja, prevalece 
um regime de câmbio �xo na economia em consideração. Dessa forma, chegamos 
à seguinte expressão: 

 (61.3)

Na equação (61.3), observamos que a taxa de crescimento do produto no 
país/região i no período t depende do crescimento ocorrido no período anterior e 
da taxa de crescimento da renda do resto do mundo. 

Na trajetória de crescimento em estado estável, as taxas de crescimento devem 
ser constantes ao longo do tempo. Sendo assim, temos que . 
Dessa forma, a expressão �nal para a taxa de crescimento do produto do país/região 
i ao longo da trajetória de crescimento em estado estável é dada por: 

 (66)

Na equação (66), constatamos que a taxa de crescimento do produto ao longo 
de uma trajetória de crescimento em estado estável depende da taxa de crescimento 
do resto do mundo e dos parâmetros estruturais da economia. 

Para que ocorra o catching-up é necessário que . Dessa forma, 
a seguinte condição precisa ser atendida: 

  (67)

A expressão (67) mostra que a condição necessária e su�ciente para a ocorrência 
do catching-up é que a soma entre a elasticidade-preço das exportações com a 
elasticidade-renda das exportações, multiplicada pela diferença entre os coe�cientes 
da LKV da economia doméstica e do resto do mundo, seja maior que a recíproca 
do multiplicador das exportações. 

O grau de especialização da estrutura produtiva e a intensidade tecnológica das 
exportações irão determinar se a condição (67) é atendida ou não. Com efeito, economias 
primário-exportadoras deverão ter valores mais baixos para a elasticidade-renda das 
exportações e para o coe�ciente da LKV do que economias industrializadas. Dessa forma, 
aquelas economias terão uma propensão maior a apresentar uma taxa de crescimento 
do produto menor que a média do resto do mundo, �cando para trás no processo de 
desenvolvimento econômico. Contudo, economias que já terminaram o seu processo 

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   118 02/06/2020   11:59:42



Desenvolvimento Desigual nos Modelos de Crescimento de Inspiração Keynesiana  | 119

de industrialização e/ou que exportam bens com alta intensidade tecnológica serão 
mais propensas a apresentar uma taxa de crescimento do produto maior que a média 
do resto do mundo, realizando assim o seu processo de catching-up. 

Uma variável particularmente importante para a determinação da taxa de 
crescimento do produto ao longo da trajetória de crescimento em estado estável é 
o coe�ciente da LKV. De fato, podemos constatar pela equação (66) que quanto 
maior for ai maior será a taxa de crescimento do produto na trajetória de crescimento 
em estado estável. Isso se deve ao fato de que quanto maior for ai maior será o 
coe�ciente de indução sobre a produtividade do trabalho de uma dada taxa de 
crescimento do produto. Portanto, maior será o ganho de competitividade que a 
economia obterá em decorrência das economias dinâmicas de escala. 

Esse coe�ciente de indução do crescimento da produção sobre o crescimento 
da produtividade depende, entre outros elementos, da participação da indústria 
de transformação no PIB. Isso porque, sendo a indústria de transformação o 
lócus dos retornos crescentes de escala (�irlwall, 2002, p. 41), a magnitude do 
setor manufatureiro (com relação ao tamanho da economia) deverá determinar 
a capacidade de geração de economias estáticas e dinâmicas de escala, que são a 
base da lei de Kaldor-Verdoorn. Nesse contexto, seguindo Botta (2009) e Gabriel, 
Jayme Júnior e Oreiro (2016), iremos assumir que: 

ai = aσi  (68)

Em que σi é a participação da indústria de transformação no PIB no  
país/região i. 

Substituindo (68) em (67) e assumindo que  chegamos a 
esta expressão: 

 (69)

Em que  é o valor crítico da participação da indústria de transformação 
no PIB do país i acima do qual consegue realizar o catching-up com relação ao 
resto do mundo. Esse valor crítico pode ser maior ou menor que a participação 
da indústria de transformação na economia do resto do mundo, a depender do 

. Então, para a ocorrência de catching-up, é necessário que 
o país i seja mais industrializado que o resto do mundo, ou seja, que . 
Caso contrário, a ocorrência de catching-up é possível mesmo com . 

Podemos então concluir, a partir da análise do modelo Dixit-�irlwall, que 
embora o crescimento de longo prazo seja puxado pela demanda, sua capacidade de 
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criar a própria oferta – o que se entende por princípio da demanda efetiva – depende 
da estrutura produtiva da economia. Em particular, a participação da indústria 
de transformação no PIB (que determina o coe�ciente LKV) e a composição da 
pauta de exportações (que determina a elasticidade-renda das exportações) são 
parâmetros estruturais críticos na determinação da viabilidade de uma trajetória de 
crescimento com catching-up com relação às economias desenvolvidas. Sendo assim, 
a composição da produção e da pauta de exportações é um elemento fundamental 
para estabelecer o ritmo de crescimento econômico em modelos de crescimento 
liderados pela demanda. 

4 RESUMO DAS CONCLUSÕES 

Neste capítulo apresentamos alguns dos principais modelos de crescimento de 
inspiração keynesiana,25 procurando analisar em que medida são capazes de explicar 
o fenômeno do desenvolvimento desigual. Esses modelos de crescimento foram 
classi�cados em dois grupos, a saber: i) os modelos de crescimento com oferta 
limitada de mão de obra – mais diretamente aplicáveis ao caso de economias 
maduras; e ii) os modelos de crescimento liderados pela demanda agregada – a 
oferta de mão de obra pode ser considerada ilimitada ou perfeitamente elástica, 
sendo tais modelos mais aplicáveis ao caso de economias duais no sentido de Lewis 
(1954) ou em um processo de industrialização. 

No caso dos modelos com oferta limitada de mão de obra, a taxa de crescimento 
compatível com uma trajetória de crescimento balanceado é determinada pela 
taxa natural de crescimento. Constitui-se pela soma entre o crescimento da força 
de trabalho e o crescimento da produtividade do trabalho. Como o progresso 
tecnológico está, em larga medida, embutido em novos equipamentos e máquinas, 
o ritmo de crescimento da produtividade do trabalho depende criticamente do 
ritmo de acumulação de capital. Porém, a extensão na qual o progresso técnico é 
incorporado na economia depende do nível do hiato tecnológico, o qual expressa 
as assimetrias tecnológicas existentes entre as diversas economias. Nesse contexto, 
diferentes níveis de hiato tecnológico são compatíveis com diferentes taxas de 
crescimento da produtividade do trabalho ao longo da trajetória de crescimento 
balanceado, gerando assim divergências entre as taxas de crescimento dos países. 

Nos modelos de crescimento com oferta ilimitada de mão de obra, por seu 
turno, o crescimento é determinado pelo ritmo de expansão da demanda agregada 
autônoma. Mais especi�camente, o crescimento é determinado pela expansão 
do componente dominante da demanda autônoma, qual seja, as exportações. 

25. Os modelos neokaleckianos de crescimento não foram incluídos neste capítulo porque não são modelos de crescimento 
de longo prazo, uma vez que em tais modelos a economia opera com um grau de utilização da capacidade produtiva 
menor que o normal. Mais informações em Oreiro (2018, cap. 6). 
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Nesse contexto, a taxa de investimento se ajusta ao ritmo de crescimento das 
exportações, fazendo com que o equilíbrio no mercado de bens seja obtido por 
intermédio de mudanças na razão entre a demanda autônoma e o estoque de capital. 
Esse mecanismo de ajuste permite compatibilizar o papel da demanda como motor 
de crescimento de longo prazo das economias capitalistas com a economia operando 
com um grau normal de utilização da capacidade produtiva e a distribuição de 
renda sendo determinada em nível microeconômico, a partir da decisão de formar 
preços por parte das empresas. Nesse contexto, o desenvolvimento desigual é o 
resultado da existência de assimetrias entre os países no que se refere a sua estrutura 
produtiva, as quais se devem principalmente a diferenças na participação da indústria 
de transformação no PIB. 
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e desenvolvimento
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CAPÍTULO 3

PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PLANO 
PLURIANUAL NO BRASIL

Paulo Kliass1

1 INTRODUÇÃO

A utilização do planejamento como ferramenta para a promoção do desenvolvimento 
econômico foi a marca por excelência das experiências levadas a cabo em países do 
chamado Terceiro Mundo ao longo da segunda metade do século XX. Tendo esse 
instrumento como integrante do arsenal de políticas públicas à disposição dos 
administradores públicos, os governos podiam implementar programas de médio 
e longo prazo para superar gargalos e alavancar o crescimento da economia.

No caso brasileiro, o processo histórico registra uma aparente contradição entre 
o aparato ideológico de natureza liberal e a evolução concreta da institucionalidade 
do Estado, uma vez que, apesar da ruptura do processo democrático com o golpe de 
1964, os dirigentes militares de orientação conservadora �zeram uso do planejamento 
para a promoção dos programas de seus governos. A transição democrática foi coroada 
com a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), na qual estão presentes determinantes 
importantes para viabilizar o planejamento governamental, entre os quais se destacam os 
institutos do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) e do Plano Plurianual (PPA).

A análise do papel exercido pelo planejamento ao longo de todo esse período, 
perpassando governos e regimes de orientação político-ideológica bastante distinta, 
é condição para a compreensão do momento atual. Apesar de incluídos no corpo da 
Constituição, os instrumentos de planejamento mais tradicionais não se fazem mais 
tão relevantes na ação governamental. A exceção �ca por conta dos PPAs, os quais 
ainda assim estão distantes do que seria uma ferramenta efetiva de planejamento.

Além desta introdução, este capítulo se compõe de outras seis seções. A seção 2 aponta 
breves elementos da experiência internacional com o planejamento. A seção 3 analisa 
os elementos das origens do planejamento na experiência brasileira entre 1945 e 
1963. A seção 4 retrata a utilização do planejamento durante o período militar 
(1964-1988). A seção 5 apresenta os mecanismos institucionais de planejamento 

1. Especialista em políticas públicas e gestão governamental, atualmente lotado na Diretoria de Estudos e Políticas do 
Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea. E-mail: <paulo.kliass@ipea.gov.br>.
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governamental presentes na CF/1988. A seção 6 aborda a evolução do uso do PPA 
desde 1991 até 2016. A seção 7 expõe as considerações �nais a respeito do tema.

2 ORIGENS DO PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO:  
A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

O planejamento como instrumento de estratégia da ação governamental oferece um 
panorama de comportamento bastante particular ao longo da história. Foi somente a 
partir do século XX, no entanto, que sua utilização passou a ganhar maior relevância. 
Em razão da sua adoção como elemento essencial da plani�cação econômica pelas 
nações que trilharam o caminho do modelo socialista de organização da sociedade, 
o mundo assistiu a uma polarização radicalizada pelo viés ideológico do debate. 

De um lado, posicionavam-se os adeptos do regime de livre mercado, que 
consideravam relevante apenas a soberania plena e absoluta da liberdade das forças 
de oferta e demanda. De acordo com essa abordagem, esse seria o único caminho 
para estabelecer o ponto ótimo de equilíbrio das relações econômicas em sentido 
amplo, o que resultaria em um processo de maximização dos resultados, tanto em 
termos individuais quanto em termos sociais.

De outro lado, estavam os que propunham algum tipo de intervenção do 
Estado na seara econômica, seja pela via da produção direta de bens e oferta de 
serviços, seja por meio de iniciativas de natureza regulamentadora dessas atividades. 
Tendo em vista a percepção da existência de limites e impossibilidades no que se 
refere às hipóteses de vigência do modelo liberal em seu estado mais puro, aos poucos 
foi começando a ganhar espaço uma abordagem que supunha a complementaridade 
de inciativas entre o setor privado e o setor público na dinâmica da economia, 
mesmo nos marcos da economia capitalista.

A profunda crise experimentada pelo capitalismo a partir do simbolismo 
da quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929, restabelece o debate para a 
reconstrução da ordem econômica, sobretudo nos Estados Unidos, com os 
temperos da necessidade urgente de um certo pragmatismo. Esse é o cenário 
em que se assentam as bases para o plano New Deal, sob a liderança do então 
presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. Trata-se de um conhecido 
programa de investimentos com papel preponderante do Estado. Com esse modelo 
inovador de combinação de injeção de recursos de origem pública e orientação 
dos órgãos do Estado, foi implementado um conjunto de medidas na área de 
infraestrutura, no sistema �nanceiro e nas atividades industriais, visando à retomada 
do crescimento da economia. 

O reconhecimento da importância fundamental da intervenção do setor 
público como protagonista no domínio das ações econômicas provocou um 
considerável abalo em termos das crenças fundamentalistas na ordem liberal clássica 
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de organização do capitalismo. Tratava-se da percepção objetiva de que havia 
limitações quanto à capacidade do receituário neoclássico tradicional para superar 
as di�culdades provocadas pela profunda recessão das atividades econômicas por 
que passava a sociedade norte-americana naquele momento pós-crise.

Do outro lado do oceano Atlântico, a elevação da temperatura nas relações 
internacionais e a ascensão dos governos autoritários na Alemanha, Itália e Espanha 
se combinavam à escalada militar de Adolf Hitler pelo espaço europeu. O modelo 
subjacente a essas experiências do nazifascismo também contemplava a presença 
acentuada do Estado no domínio econômico, constituindo empresas estatais, 
orientando os planos de ação estratégica para a expansão das atividades do capital 
privado e planejando os ramos e setores a serem priorizados pela administração 
pública. Assim, por trás do discurso contrário ao regime socialista, representado 
pela União Soviética até aquele momento, a ação dos países do Eixo se assentava 
sobre o fortalecimento de um modelo aparentemente antagônico aos pressupostos 
do liberalismo, tal como concebido até então nos marcos da economia capitalista.

Os argumentos relativos às necessidades emergenciais de uma economia 
fundada na dinâmica da guerra compunham a narrativa de apoio a esse novo 
tipo de capitalismo, com algum grau de dirigismo por parte da administração 
pública.  Formava-se um arranjo centrado também na supremacia das instituições 
integrantes do sistema �nanceiro e das grandes corporações industriais oligopolizadas. 
Ao longo do processo histórico, porém, essa alternativa foi derrotada no plano bélico, 
em ação conjunta dos aliados da Segunda Guerra, envolvendo a União Soviética, o 
Reino Unido, os Estados Unidos e demais países que se somaram no esforço militar.

A partir da consolidação da vitória das forças contrárias ao nazifascismo, a 
Europa passa a enfrentar o grave problema relativo à sua capacidade de reconstrução. 
O continente estava literalmente arrasado. Entre outras medidas, a visão estratégica 
do governo norte-americano para evitar a expansão do espaço de in�uência da 
União Soviética se concretizou por meio de uma expressiva ajuda �nanceira aos 
países da porção ocidental do velho continente. Assim, para cumprir com tal 
objetivo, foi constituído o Plano Marshall. O cenário de destruição completa 
da infraestrutura e das instalações produtivas nos países europeus levou a um 
planejamento detalhado de reconstrução da capacidade econômica da região, 
fazendo prevalecer o reconhecimento mais do que evidente de que apenas a livre 
ação das forças de oferta e demanda seria incapaz de dar conta dessa tarefa.

Talvez não tenha sido por mero acaso que a experiência brasileira com o 
conceito e a prática de planejamento tenha tido sua gênese tão somente após 
esses dois eventos fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo em escala 
internacional. Tanto o advento do New Deal quanto o Plano Marshall lançaram 
as bases para que os países, então considerados periféricos ou subdesenvolvidos, 

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   129 02/06/2020   11:59:43



Instituições e Desenvolvimento no Brasil: diagnósticos e 
uma agenda de pesquisas para as políticas públicas

130 | 

também pudessem passar a contar com algum tipo de plani�cação pública em 
sua dinâmica de crescimento econômico. Era como se fosse necessário às elites 
dirigentes dessas nações aguardar a superação do falso dilema entre os planos típicos 
das economias socialistas e o processo característico de uma pureza doutrinária do 
regime liberal clássico a partir dos países do centro da dinâmica capitalista.

A experiência da primeira metade do século XX com os dois grandes con�itos 
militares de âmbito internacional levou à criação de um sistema multinacional de 
representação diplomática. Em 1945, a fundação da Organização das Nações Unidas 
(ONU) também contribuiu para a cristalização de mecanismos de convivência 
pací�ca entre os Estados-membros, além de colocar no centro da agenda a questão das 
desigualdades entre os países e a necessidade da retomada do crescimento econômico. 

O documento que estabeleceu as Nações Unidas, a Carta das Nações 
(ONU, 1945), contém passagens relevantes a esse respeito. O art. 1o menciona 
o objetivo de “conseguir uma cooperação internacional para resolver os 
problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário” 
(op. cit., p. 5). O art. 55 menciona as intenções de atingir “a. níveis mais altos de 
vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e 
social; b. a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários 
e conexos” (op. cit., p. 39). O art. 62 estabelece que “o Conselho Econômico e 
Social fará ou iniciará estudos e relatórios a respeito de assuntos internacionais 
de caráter econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos” (op. cit., 
p. 42). Já o art. 68 prevê que “o Conselho Econômico e Social criará comissões 
para os assuntos econômicos e sociais e a proteção dos direitos humanos, assim 
como outras comissões que forem necessárias para o desempenho de suas 
funções” (op. cit., p. 45).

No caso especí�co da América Latina, o sistema da ONU decidiu pela criação 
de uma instituição voltada para as questões associadas à economia. Em 1948, foi, 
então, constituída a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). 
Já a partir dos anos 1950, a recém-criada instituição lançou as bases de um roteiro 
de estudos e intervenções apoiando-se, entre outros aspectos, na necessidade de se 
recuperar o protagonismo do Estado na superação de suas di�culdades estruturais. 
Estava soldada a emergência do desenvolvimento como foco de atuação, tendo a 
necessidade do planejamento como ferramenta de ação da administração pública.

3 ORIGENS DO PLANEJAMENTO NO BRASIL (1945-1963)

Assim, a partir do �nal da Segunda Guerra Mundial, o Brasil passa a incorporar algumas 
mudanças nessa espécie de �exibilização doutrinária do ideário do capitalismo liberal que 
atravessou todos os continentes. Uma primeira fase desse processo de transformações 
pode ser identi�cada por meio da realização de experiências e da produção de materiais 
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diversos no âmbito da administração pública. É o caso do desenvolvimento de propostas, 
diagnósticos e tentativas de racionalizar processos orçamentários. Esse é o relato feito 
por Lafer (2002, p. 29-30), elencando uma série de inciativas nessa linha, tais como: 
i) o Relatório Simonsen (1944-1945); ii) a Missão Cooke (1942-1943); iii) a Missão 
Abbinck (1948); iv) a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (1951-1953); e v) o Plano 
SALTE (1948).

Apesar de ter entrado para os anais da história com o nome de plano, o SALTE não 
chegava a se con�gurar propriamente como instrumento de plani�cação governamental. 
O acrônimo vem de saúde, alimentação, transportes e energia, mas se caracteriza mais 
como um conjunto de medidas para tentar solucionar problemas e di�culdades no 
atendimento de necessidades emergenciais nessas quatro áreas estratégicas da sociedade 
brasileira. A natureza liberal da orientação econômica do governo da época, presidido 
pelo general Eurico Gaspar Dutra, certamente contribuiu para que não houvesse um 
maior engajamento do setor público na alavancagem do plano.

A partir do governo Juscelino Kubitschek é que se pode falar mais objetivamente 
da tentativa de constituição de um sistema de planificação governamental. 
A elaboração e a implementação do Plano de Metas (1956-1961) são consideradas 
por Lafer (1975, p. 30) “como a primeira experiência efetivamente posta em prática 
de planejamento governamental no Brasil”. O presidente consegue compor uma 
equipe de técnicos e pro�ssionais que já haviam trabalhado nas tentativas anteriores, 
e o resultado obtido representa um importante salto de qualidade em termos de 
técnica de planejamento governamental.

O plano se assenta sobre cinco setores considerados estratégicos para o 
desenvolvimento nacional: i) energia; ii) transportes; iii) alimentação; iv) indústria de 
base; e v) educação. Além disso, a metodologia adotada operava com conceitos 
de pontos de crescimento, pontos de estrangulamento (interno e externo), 
interdependência de setores e demanda derivada. O conjunto de setores permitiu 
o estabelecimento de trinta metas, com seus objetivos igualmente definidos. 
Além disso, o plano contava com a construção da nova capital da República, em 
Brasília, que terminou por funcionar como uma espécie de objetivo/meta síntese 
de todo o movimento realizado ao longo do período.

A partir da crise político-institucional criada com a posse e posterior renúncia 
do presidente eleito Jânio Quadros, veri�ca-se um adiamento na formulação e 
implementação do plano seguinte. Apenas depois da solução do impasse que levou à 
con�rmação do vice João Goulart no cargo e o resultado do plebiscito restaurando o 
presidencialismo é que o mandato teve início efetivo. Com isso, a equipe governamental 
procede à formulação e à implementação do Plano Trienal (1963-1965).

Além das di�culdades relacionadas à efervescência política acirrada do período, 
os resultados obtidos pelo plano foram de menor monta que os anteriores. O Plano 
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Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social tinha por característica relevante 
um maior peso conferido aos aspectos de política econômica, com a de�nição de 
metas com relação a aspectos como taxa de in�ação, crescimento do produto interno 
bruto (PIB) e redução da dependência diante das restrições externas. No entanto, 
como o processo político institucional foi interrompido com a de�agração do golpe 
militar em 1o de abril de 1964, o plano foi interrompido antes da previsão inicial.

Entre os objetivos do Plano Trienal, podemos ressaltar os seguintes. 

• Assegurar uma taxa de crescimento da renda nacional compatível com 
as expectativas de melhoria de condições de vida que motivasse o povo 
brasileiro. Essa taxa foi estimada em 7%, correspondendo a 3,9% de 
crescimento da renda per capita.

• Reduzir progressivamente a pressão in�acionária, para que o sistema 
econômico recuperasse uma adequada estabilidade de nível de preços, cujo 
incremento não deveria ser superior, em 1963, à metade do observado no 
ano corrente. Em 1965, esse incremento deveria aproximar-se de 10%.

• Criar condições para que os frutos do desenvolvimento se distribuam 
de maneira cada vez mais ampla pela população, cujos salários reais 
deveriam crescer com taxa idêntica à do aumento da produtividade do 
conjunto da economia, bem como os demais ajustamentos decorrentes 
da elevação do custo de vida.

• Intensi�car substancialmente a ação do governo no campo educacional, 
da pesquisa cientí�ca e tecnológica e da saúde pública, a �m de assegurar 
uma rápida melhoria do homem como fator de desenvolvimento e de 
permitir o acesso de uma parte crescente da população aos frutos do 
progresso cultural.

• Orientar adequadamente o levantamento dos recursos naturais e a 
localização da atividade econômica, visando desenvolver as distintas 
áreas do país e reduzir as disparidades regionais de níveis de vida, sem 
com isso aumentar o custo social do desenvolvimento.

• Eliminar progressivamente os entraves de ordem institucional responsáveis 
pelo desgaste de fatores de produção e pela lenta assimilação de novas 
técnicas em determinados setores produtivos. Entre esses obstáculos de 
ordem institucional, pode-se destacar a atual estrutura agrária brasileira, 
cuja transformação deverá ser promovida com e�ciência e rapidez.

• Encaminhar soluções visando refinanciar adequadamente a dívida 
externa, acumulada principalmente no último decênio, a qual, não 
sendo propriamente grande, pesava desmesuradamente no balanço de 
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pagamentos por ser quase toda de curto e médio prazo. Além disso, evitar 
a agravação na posição de endividamento do país no exterior durante o 
próximo triênio.

• Assegurar ao governo uma crescente unidade de comando dentro 
de sua própria esfera de ação, submetendo suas distintas agências às 
diretrizes de um plano que visasse à consecução simultânea dos objetivos 
anteriormente indicados.

O processo que culminou na entrada em cena dos articuladores da destituição 
do governo João Goulart foi, na verdade, a consolidação vitoriosa de uma série de 
tentativas anteriores, que remontavam ao próprio suicídio de Getúlio Vargas uma 
década antes, em agosto de 1954. Uma parte da alta o�cialidade das três Armas 
expressava e vocalizava o descontentamento das elites econômicas e políticas 
brasileiras, que consideravam prejudicial ao futuro do país a opção considerada 
“sindicalista” e “comunista” dos governos comandados pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB). 

Assim, na onda de críticas generalizadas aos governos trabalhistas, podiam ser 
observadas as repulsas às políticas identi�cadas com o fortalecimento do poder de 
compra dos salários, com a redução de desigualdades estruturais, como a questão 
da reforma agrária, e com o enfrentamento da dependência externa. Além disso, o 
discurso das elites empresariais carregava o tom contra as medidas intervencionistas 
praticadas pelos governos e sugeria que fosse priorizada a defesa da liberdade de 
mercado em oposição ao poder do Estado. O movimento golpista fechava o cerco 
com a narrativa em torno de propostas moralizadoras e contra a corrupção. 

4 A EXPERIÊNCIA DE PLANEJAMENTO NO GOVERNO MILITAR (1964-1988)

Ao longo de mais de vinte anos, a carência de legitimação e o viés autoritário foram 
a marca das políticas desenvolvidas pelos sucessivos governos do período militar, 
em áreas tão extensas como: organização da economia, arranjo político, políticas 
sociais, relações exteriores e a questão militar em seu sentido estrito.

Um elemento importante diz respeito à utilização do planejamento como 
instrumento para implementar e coordenar as políticas estratégicas do Estado. 
Não obstante o desvio conservador e liberal do arranjo de setores e classes que 
chegaram ao centro do poder depois do golpe, um aspecto aparentemente 
contraditório revelou-se ao se colocar em prática esse instrumental para levar a 
cabo o conjunto das políticas estatais.

A interrupção do processo democrático e a chegada do regime militar abrem 
uma nova fase, com a implementação de novas experiências de programação 
econômica sob orientação governamental. Esse movimento poderia ser visto como 
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aparentemente contraditório com o discurso de liberalismo, que sempre esteve na 
base da sustentação doutrinária dos patrocinadores do golpe. O endurecimento 
do regime e a edição de medidas de restrição das liberdades civis e democráticas, 
no entanto, impuseram o silêncio e calaram as vozes dissonantes, inclusive entre 
os que passaram a se sentir traídos em seus ideais após apoiarem o golpe.

Dessa forma, foi levado a cabo o Plano de Ação Econômica do Governo 
(PAEG) (1964-1967), além de outras inciativas de menor importância, que 
desembocaram no I PND (1972-1974). Esse plano foi um dos principais alicerces 
que tornaram viável o período conhecido como milagre econômico. Durante a 
primeira metade da década de 1970, a média anual de crescimento do PIB chegou 
a superar a marca de 11% ao ano.

No governo seguinte, o general Ernesto Geisel comandou a preparação de 
um instrumento para garantir a continuidade da experiência anterior. Assim, foi 
articulado o II PND (1975-1979). Tratava-se de um ambicioso programa de ação 
planejada da economia, visando à constituição de um sólido setor de infraestrutura 
e de produção de insumos estratégicos para o Brasil. A presença do setor público, 
de forma direta e indireta, era requisito para o sucesso da empreitada. Assim, 
tratava-se da instituição e aplicação de recursos de fundos públicos de acordo com 
as diretrizes estabelecidas no plano, bem como a determinação de investimentos 
diretos a serem efetivados pela extensa rede de empresas estatais federais.

A evolução da conjuntura econômica interna e externa, porém, começou a 
oferecer sinais de mudanças. Desse modo, as di�culdades em viabilizar as metas e as 
diretrizes constantes no documento estavam, na verdade, antecipando os problemas 
relativos ao ingresso na década de 1980 e os obstáculos para que o planejamento 
permanecesse como alternativa de busca do desenvolvimento.

A política econômica implementada durante o período foi objeto de fortes 
críticas. Os aspectos negativos envolveram problemas relativos à elevação da 
concentração da renda, ao aumento da dívida externa, à redução do poder de compra 
dos salários, ao aumento dos índices in�acionários, entre outros. Esse conjunto 
de di�culdades crescentes na seara da economia terminou por acelerar o grau de 
descontentamento popular com o regime militar e contribuiu de maneira decisiva 
para a sua superação a partir de 1984.

A transição para um quadro democrático cristalizou-se com a convocação de 
uma Assembleia Nacional Constituinte, que terminou seus trabalhos em 1988. 
As décadas que se seguiram à promulgação da nova Carta, entretanto, foram 
marcadas por elevada in�uência dos fundamentos do chamado Consenso de 
Washington. Dessa forma, observa-se uma ampliação da aceitação do paradigma 
neoliberal para explicar a complexidade do fenômeno econômico e para sugerir 
soluções nessa área. Essa contradição entre as determinações constitucionais e as 
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novas abordagens da economia, avalizadas pelo establishment conservador, foi uma 
das marcas das décadas que se seguiram.

O processo intenso de insatisfação pela ausência de liberdades democráticas 
no período posterior a 1964, por sua vez, foi se confundindo com uma ampliação 
do espaço de uma crítica de natureza liberal no sentido econômico. A experiência 
negativa de sobrevivência sob um regime ditatorial foi identificada com a 
característica também autoritária da presença do governo na economia. Essa confusão 
de categorias de natureza política e ideológica atuava como facilitadora, em termos 
sociais e institucionais, bastante adequada para promover a recepção da onda 
neoliberal. As universidades e os meios de comunicação passaram a incorporar 
também essa mudança, re�etindo para todos os setores essa nova abordagem do 
fenômeno econômico.

De acordo com o raciocínio mais elementar, o governo brasileiro era uma 
ditadura e havia imposto pela força, ao conjunto da sociedade, um modelo de 
política institucional a partir de um Estado forte na economia. Nessas condições, a 
interpretação apressada levaria à conclusão de que a presença estatal em atividades 
de produção de bens, oferta de serviços e regulação econômica seria necessariamente 
sinônimo de autoritarismo.

Assim sendo, a crítica da presença do Estado na economia não se limitava à 
sugestão de que fossem privatizadas as empresas estatais. A proposta de um “Estado 
mínimo” implicava também a desregulamentação de setores e atividades em que 
a presença de órgãos públicos pretendia assegurar a oferta equilibrada de bens e 
serviços públicos. A proposição ampla de liberalização econômica comportava a 
percepção de que haveria uma suposta supremacia do equilíbrio. Esse ponto ótimo, 
porém, só seria atingido quando a dinâmica fosse gerada unicamente pela livre ação 
das forças de mercado. Com isso, a resultante da interação entre oferta e demanda 
seria superior a qualquer forma possível de intervenção ou de regulação estatal.

Dessa forma, vários instrumentos de ação estratégica do poder público passaram 
a ser cada vez mais questionados e criticados. Um dos casos mais emblemáticos 
refere-se à crítica da utilização do planejamento como ferramenta para garantir 
apoio ao aperfeiçoamento da organização social e econômica do país. De acordo 
com os proponentes desse modelo mais liberal, os objetivos da política econômica 
deveriam se restringir a ser resultado apenas da liberdade de iniciativa do setor 
empresarial. Ao governo deveria caber tão somente a tarefa de zelar por uma relação 
autônoma entre oferta e demanda.

Nessas condições, a presença do Estado e os determinantes de sua ação 
estariam eivados de distorções funcionais em sua própria gênese. Com isso, essa 
postura proativa das instâncias do setor público terminaria por provocar mais 
prejuízos para o resultado �nal do processo. Como conclusão desses pressupostos, 
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poder-se-ia argumentar que o ato de planejar estaria em contradição com a função 
primeira do próprio poder público, qual seja, aquela missão de oferecer liberdade 
de ação aos agentes econômicos.

O argumento do liberalismo mantém sua oposição a qualquer tipo de 
sinalização com vistas a proporcionar estímulos ou incentivos emanados das 
instâncias estatais. Esse mesmo ideário, porém, não oferece como contrapartida 
qualquer alternativa para que países em vias de desenvolvimento encontrem os 
meios para eliminar a distância que os separa dos países considerados desenvolvidos. 
A crítica a esse intervencionismo inclui a objeção ao instrumento do planejar e 
insiste na busca de alternativas do mercado como a solução mais e�ciente no que 
se refere ao crescimento da renda. Este caminho liberal poderia ser identi�cado 
como o trajeto mais adequado para viabilizar a construção da capacidade social 
e econômica, sem que estejam presentes os riscos de distorções provocadas por 
desvios de natureza tecnocrática. Isso se explica pela própria natureza da burocracia 
estatal, dado que ela estaria sempre distanciada da realidade de equilíbrio entre as 
forças da oferta e da demanda.

As três décadas que se seguiram à vigência da nova Constituição foram 
marcadas por uma profunda tensão entre o que foi estabelecido no texto original 
e o ideário neoliberal que se tornou uma referência importante em vários setores 
de nossa sociedade. O modelo de organização econômica, social e política 
que se tornou majoritário entre os constituintes já não mais correspondia ao 
paradigma neoliberal, que passou a contar com elevada expressão nos meios 
de comunicação, nas universidades, nos organismos multilaterais e no interior 
das elites de boa parte dos países.

Dessa forma, é importante ressaltar que o texto constitucional garantiu espaço 
também para que permanecesse viva a �gura do PND como instrumento de ação 
governamental, deixando registrada a sua atribuição como sendo de competência 
da União. É possível avaliar essa menção um tanto desconectada da realidade da 
dinâmica das ideias como sendo fruto de uma espécie de movimento inercial dos 
planos de governo implementados em momentos pretéritos. 

Observa-se, no art. 43 da CF/1988, uma referência a “planos nacionais de 
desenvolvimento econômico e social” (Brasil, 1988). Mais à frente, o art. 174 
apresenta um parágrafo com a seguinte redação: “§ 1o A lei estabelecerá as diretrizes e 
bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará 
e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento” (op. cit.). 

Apesar de a Carta oferecer essa referência explícita a esse importante 
instrumento de planejamento, não houve nenhum movimento no sentido de 
tornar factível tal potencialidade. Desde 1988 até os dias atuais, não ocorreu 
nenhuma regulamentação com o objetivo de viabilizar a elaboração do PND por 
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parte da administração pública e que o transformasse, de fato, em ferramenta do 
Estado em sua ação de planejamento.  

5 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: INOVAÇÕES PÓS-1988

Não obstante a existência de variadas referências a diferentes instrumentos de 
planejamento, o texto constitucional apresenta mais elementos concretos apenas 
em relação aos mecanismos de natureza orçamentária ou similar. Com efeito, no 
que diz respeito à implementação dos programas estatais, o art. 165 da CF/1988 
faz referência a três leis que seriam necessárias para viabilizar a ação do Estado 
nesse quesito. São elas: i) a Lei Orçamentária Anual (LOA); ii) a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO); e iii) a Lei do PPA. Por mais que este último item não 
possa ser caracterizado como orçamentário em seu sentido mais estrito, o fato é 
que, na prática, a sua forma de utilização terminou por transformá-lo em algo 
semelhante e de natureza multianual. 

A composição e a estrutura da LOA estão determinadas no mesmo dispositivo 
já mencionado. Dessa maneira, o conjunto do processo orçamentário deveria ser 
composto por três peças distintas. Em primeiro lugar, o orçamento �scal. Em seguida, 
o orçamento de investimento das empresas estatais. Finalmente, o art. 165 faz 
menção ao orçamento da seguridade social. Cada um dos referidos instrumentos 
recebe um detalhamento operacional especí�co a respeito de seu funcionamento. 

• O orçamento �scal é referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos 
e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público.

• O orçamento de investimento das empresas estatais refere-se àquelas 
sociedades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 
do capital social com direito a voto.

• O orçamento da seguridade social agrupa as áreas de saúde, previdência 
social e assistência social, tal como de�nido no art. 194. Abrange, assim, 
todas as entidades e os órgãos a ela vinculados, da administração direta 
ou indireta, bem como os fundos e as fundações instituídos e mantidos 
pelo poder público.

No que diz respeito à regulamentação desses instrumentos, o § 9o do art. 165 
remete para a necessidade de uma lei complementar que estabeleça as condições 
específicas das disposições relativas à LOA, à LDO e ao próprio PPA. Dessa 
maneira, caberia a tal lei complementar a de�nição de aspectos relevantes, tais como 
exercício �nanceiro, vigência, prazos, elaboração e organização desses instrumentos. 
Ao longo das últimas três décadas, porém, a referida lei não foi votada e nada foi 
feito a esse respeito.
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Assim, tendo em vista a ausência desses parâmetros básicos de�nidos em lei, o 
processo relativo à elaboração dos sucessivos PPAs tem sido fundamentado tão somente 
com base nas de�nições um tanto genéricas constantes no próprio texto constitucional. 

O § 1o do art. 165 de�ne algumas condições para a elaboração do plano, estabelecendo 
que ele deveria responder a critérios de distribuição regional e apresentar elementos como 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal em sua própria constituição. 
O dispositivo, por sua vez, faz referência apenas às despesas de capital – e às demais delas 
decorrentes – e outras, relacionadas a programas de duração continuada.

Além das diretrizes mencionadas, outras de�nições estão presentes também no 
art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Ali, o inciso I 
do § 2o estabelece a temporalidade do plano. De acordo com o disposto, o plano 
tem natureza quadrienal, e seu período de vigência ocorre ao longo de dois 
mandatos presidenciais consecutivos, ou seja, tem validade durante os três anos 
do chefe do Executivo que coordenar a sua elaboração e um ano para o seguinte. 
Essa medida teria por objetivo evitar a ocorrência de problemas associados a eventuais 
descontinuidades administrativas, em razão dos resultados eleitorais. Essa de�nição, 
porém, não tem sido su�ciente para orientar a elaboração coordenada e sistemática 
dessa importante peça de planejamento.

Em razão das de�nições um tanto genéricas, na prática, os PPAs têm sido 
produzidos com base em normativas internas de governo ou decretos que estabelecem 
regras de estruturação e condições gerais para cada um dos referidos planos 
concebidos desde então. Essa ausência de fundamento legal foi responsável por uma 
elevada volatilidade institucional e terminou por permitir uma ampla variedade de 
formatos quanto à natureza e à metodologia adotadas nos sucessivos planos realizados  
desde 1991.

6 PPA: EXPERIMENTALISMO E ADAPTAÇÃO

6.1 A evolução dos planos

Desde o momento em que a �gura inovadora de ferramenta de planejamento foi 
introduzida na Constituição, o Congresso Nacional já discutiu e aprovou sete 
edições de PPAs diferentes. Tendo em vista a inexistência de regras detalhadas e de 
procedimentos anteriores consolidados a respeito do tema, percebe-se uma variação 
de enfoques e abordagens entre eles, desde o primeiro, de 1991, até o mais recente, 
elaborado em 2016, conforme a seguir. 

1) 1991-1995: Lei no 8.173/1991.2 A primeira experiência com o plano 
foi bastante descritiva e ainda fortemente influenciada pela lógica 

2. Disponível em: <https://goo.gl/DetS5h>. Acesso em: 7 set. 2018.
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orçamentária – conjunto de despesas agregadas por órgão ministerial e 
com pouco trabalho de prospecção estratégica. Sua estruturação seguiu 
as determinações de apresentar elementos constitutivos, tais como: 
objetivos, diretrizes, metas, quadro de despesas e distribuição regional. 
O período de vigência do primeiro plano foi caracterizado por uma forte 
instabilidade política e econômica (impedimento do presidente Fernando 
Collor, retomada da aceleração de preços, Plano Real e eleições em 1994). 
Assim, essa descontinuidade administrativa contribuiu para uma reduzida 
implementação das medidas previstas.

2) 1996-1999 – Lei no 9.276/1996.3 A segunda edição do PPA apresentou 
alguma evolução em relação à versão anterior. Apesar de manter um rigor 
disciplinar nas de�nições (objetivos, diretrizes, metas, quadro de despesas 
e distribuição regional), o documento trouxe elementos agrupados em 
vinte áreas/setores. Esse movimento possibilitou uma abordagem mais 
ampla dos fenômenos e permitiu a identi�cação de setores que seriam 
afetados de forma mais verticalizada.

3) 2000-2003 – Lei no 9.989/2000.4 O último PPA da gestão do presidente 
Fernando Henrique Cardoso apresentou inovações em relação aos 
anteriores. Essa proposta trouxe nova forma de classi�cação para efeitos 
de organização do plano – os programas. Assim, essa categoria foi dividida 
em três tipos distintos: i) programas de gestão de políticas públicas; 
ii) programas �nalísticos; e iii) programas de serviços do Estado.

4) 2004-2007 – Lei no 10.933/2004.5 O primeiro PPA elaborado sob o 
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve algumas das 
inovações da versão anterior, mas aprofundou novidades quanto à forma 
de organização do plano. Um aspecto de mudança foi a participação de 
outros agentes no processo de elaboração do documento. Assim, passaram 
a in�uenciar o processo de planejamento entidades da sociedade civil e 
representantes dos demais entes da Federação. Essa edição apresentou 
orientação estratégica de longo prazo e estabeleceu três megaobjetivos 
para nortear o plano. Cada megaobjetivo, por sua vez, foi composto 
de desa�os e diretrizes. Além disso, o plano teve mais de quatrocentos 
programas de governo e as respectivas ações em nível detalhado. Desse 
conjunto, o texto apresentou uma lista de 87 programas classi�cados 
sob a rubrica “sociais”.

3. Disponível em: <https://goo.gl/wzUGMy>. Acesso em: 7 set. 2018.
4. Disponível em: <https://goo.gl/WLnrYq>. Acesso em: 7 set. 2018.
5. Disponível em: <https://goo.gl/93azgR>. Acesso em: 7 set. 2018.
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5) 2008-2011 – Lei no 11.653/2008.6 A quinta edição manteve as inovações 
do plano anterior e propôs uma inovação no que se refere à tipologia de 
classi�cação programática. Foram considerados dois conjuntos distintos: 
i) programas �nalísticos; e ii) programas de apoio às políticas públicas 
e áreas especiais. As ações foram classi�cadas em projeto, atividade e 
operação especial. Essa última rubrica se apresentou como um aspecto 
inovador. Além disso, a versão de�nitiva do PPA incluiu uma lista especial 
das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
A medida visava conferir um tratamento diferenciado aos itens do PPA 
que seriam integrados ao PAC.

6) 2012-2015 – Lei no 12.953/2014.7 A sexta edição do PPA incorporou 
uma importante inovação metodológica na sua elaboração. Trata-se da 
apresentação da chamada dimensão estratégica do plano. Ademais, o texto 
oferecia uma lista de onze macrodesa�os para justi�car e estruturar os 
programas incluídos no plano. A articulação federativa e a participação 
da sociedade civil foram mantidas. O plano, por sua vez, apresentou o 
seguinte detalhamento de políticas públicas: i) políticas sociais (26 itens); 
ii) políticas de infraestrutura (15 itens); iii) políticas de desenvolvimento 
produtivo e ambiental (18 itens); e iv) políticas e temas sociais (7 itens).

7) 2016-2019 – Lei no 13.249/2016.8 A edição atual do PPA manteve 
as inovações anteriores e aprimorou a categoria dimensão estratégica.  
Com isso, o plano se compunha de: i) visão de futuro; ii) eixos (4 itens); 
e iii) diretrizes estratégicas (28 itens). Por seu turno, foram apresentadas 
uma dimensão tática/programática e uma dimensão operacional. O plano 
se organizou em torno de quatro áreas temáticas e 54 programas temáticos. 
Além disso, havia uma tipificação de programas em três categorias: 
i) programa temático e de gestão; ii) programa de manutenção; e 
iii) programa de serviços ao Estado.

6.2 Mudança e continuidade na virada do milênio

A observação do quadro evolutivo dos sucessivos planos evidencia uma tendência 
ao aperfeiçoamento dos aspectos de natureza institucional e uma tentativa de 
so�sticação no que se refere às técnicas de planejamento neles utilizadas. 

As duas primeiras edições oferecem uma evolução pouco signi�cativa em 
termos de natureza de plani�cação. Na verdade, pode-se a�rmar que não passaram 
de uma tentativa de cumprir o mandamento constitucional, mas sem apresentar 

6. Disponível em: <https://goo.gl/7xnff1>. Acesso em: 7 set. 2018.
7. Disponível em: <https://goo.gl/KiqS2Q>. Acesso em: 7 set. 2018
8. Disponível em: <https://goo.gl/mcMDZZ>. Acesso em: 7 set. 2018

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   140 02/06/2020   11:59:44



Planejamento do Desenvolvimento Econômico e Plano Plurianual no Brasil  | 141

ferramentas capazes de interferir de forma efetiva na dinâmica de planejamento 
do Estado. Nos dois casos, as formalidades foram cumpridas quanto aos elementos 
constitutivos (objetivos, diretrizes, metas e quadro de despesas), mas pouco se 
avançou em termos de efetividade da ferramenta.

A partir de 1998, porém, percebe-se que o processo teve um salto diferencial, a 
partir da publicação de um ato normativo especí�co. A própria administração pública 
elaborou um procedimento orientador do processo relativo à elaboração do PPA. 
Trata-se do Decreto no 2.829/1998, fruto do trabalho e das proposições emanadas 
de um grupo interministerial encarregado de preparar a regulamentação do assunto.

Assim, os PPAs deixaram de se apresentar apenas como uma extensiva 
coleção de itens de despesa e passaram a se constituir efetivamente em peças mais 
próximas de uma tentativa de planejamento governamental. Ainda que bastante 
influenciados pela herança de viés orçamentário, a partir de 1998 os planos 
começaram a acrescentar aspectos inovadores. Com isso, deixaram de ser apenas 
uma lista de objetivos, diretrizes e metas, e foram devidamente acompanhados de 
um conjunto de quadros que discriminavam e elencavam as despesas previstas.

A partir de 2003, as edições contaram com outros elementos na constituição 
do plano, a exemplo de programas e do agrupamento dos itens e subitens inferiores, 
de acordo com a tipi�cação de sua natureza. O processo de elaboração dos planos 
apresentou evolução e incorporou-se a participação de outros atores para além dos 
servidores públicos diretamente envolvidos. Nesse caso, deu-se uma importante 
mudança, portadora de inovação institucional. Isso signi�cou a participação de 
representantes da sociedade civil em diferentes etapas, bem como a presença e a 
colaboração dos demais níveis de representação da Federação na elaboração dos PPAs. 

Esses aperfeiçoamentos no processo de elaboração dos planos, no entanto, não 
implicaram uma mudança de natureza substantiva no processo de institucionalização 
de mecanismos de planejamento efetivo para o Estado brasileiro. Apesar de toda 
a evolução observada na forma de coordenação dos PPAs, o país ainda carece 
de instrumentos e práticas capazes de oferecer qualidade à necessária ação de 
planejamento de longo prazo.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passados trinta anos desde a entrada em vigor da CF/1988, que coroou o processo 
de transição democrática, faz-se necessária uma avaliação dos dispositivos previstos 
no novo texto. No que se refere aos instrumentos do planejamento, pode-se 
a�rmar que houve avanços relativos. Apesar de ter sua previsão inscrita no texto 
constitucional, o PND ainda não foi regulamentado desde então. Essa deve ser 
uma das razões para explicar o fato de que essa modalidade tampouco foi utilizada 
como ferramenta para a dinâmica do planejar.
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Houve, entretanto, um aprofundamento da regulamentação dos demais 
instrumentos de natureza orçamentária ou similar, como a LOA, a LDO e o PPA. 
Ao longo desse período, observou-se a generalização de um ambiente pouco amigável 
à prática do planejamento para a elaboração das políticas públicas, em razão da 
hegemonia política e ideológica do neoliberalismo.

Diante dessas condições, o elemento à disposição da administração pública 
que se apresenta como mais próximo do planejamento é o PPA. A observação das 
sucessivas edições desse plano, porém, termina por con�rmar sua natureza quase 
orçamentária. Na verdade, ele se afasta da condição de ferramenta de planejamento 
da ação do Estado. Com isso, cada um dos sete PPAs assemelha-se a uma peça de 
orçamento quadrienal, sujeita a reavaliações a cada novo exercício �scal.

Não se pode contestar a inequívoca evolução institucional observada ao 
longo desse período. O modelo, contudo, ainda guarda algumas características 
restritivas. Entre elas, permanece como uma espécie de agregação exaustiva de 
quadros de despesa, sem incorporar a necessária abordagem efetiva de algum 
mecanismo de planejamento integrado. Apesar dessa limitação, é fato que não 
podem ser ignorados os avanços de aprimoramento das técnicas e da metodologia 
introduzidas ao longo das últimas edições.

Entre as mudanças signi�cativas, cabe salientar a qualidade e a ampliação do 
número dos agentes intervenientes ao longo do processo de planejamento previsto 
no modelo adotado. Dessa forma, além das necessárias equipes compostas por 
servidores e técnicos do governo federal, as edições posteriores a 2003 inovaram com 
a participação de indicações das unidades subnacionais e também de representantes 
de entidades da sociedade civil organizada.

O balanço do período permite considerar que o planejamento efetivo tenha 
permanecido ausente da prática do governo federal. Ao longo dos últimos trinta 
anos, no entanto, pode-se perceber uma tendência ao aprimoramento das condições 
especí�cas em relação às regras e condições de elaboração e implementação do PPA. 
Por mais que esteja distante do potencial oferecido por um PND, a utilização do 
PPA pode ser tida como um material de apoio para viabilizar um processo de busca 
do desenvolvimento social e econômico no país.
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CAPÍTULO 4

A INSTITUCIONALIDADE DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E O 
PAPEL DO PPA NA GOVERNANÇA ORÇAMENTÁRIA

Leandro Freitas Couto1

1 INTRODUÇÃO

O texto constitucional para as áreas de planejamento e orçamento tem se mostrado 
insu�ciente para conferir estabilidade e e�cácia aos seus processos. Nos últimos 
anos, particularmente desde o �nal dos anos 1990, foram observadas mudanças 
signi�cativas na condução e na organização dos seus principais instrumentos – Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 
(LOA). O formato do plano e do orçamento se alterou, com menor detalhamento 
do orçamento e agregações de ações, e emendas parlamentares passaram a ser 
impositivas, entre outras alterações.

Todavia, muitas questões ainda permanecem abertas, seja pela falta 
de regulamentação especí�ca, que se busca mediante aprovação de uma nova 
lei de �nanças, seja pela complexidade das questões que envolvem interesses de 
diversos atores, como as vinculações entre receitas a determinadas despesas, objeto 
de intensa discussão. Nessa linha, faz-se necessária uma avaliação de como esses 
instrumentos in�uenciam as decisões sobre as prioridades dos governos e como o 
jogo de interesses entre os atores tem se manifestado na sua formatação.

O objetivo deste capítulo é avaliar, dentro do quadro de temas que envolvem 
a governança orçamentária, a capacidade de o PPA orientar o orçamento, seja via 
LDO, seja diretamente pela LOA, ou ainda pelos processos de gestão relacionados 
a esses instrumentos. A questão principal a se responder é se o PPA tem sido um 
instrumento importante para a governança orçamentária, de acordo com o desenho 
proposto na Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

O Orçamento Geral da União (OGU) é um instrumento tecnopolítico em 
que se materializam os resultados de um processo decisório em torno da priorização 
das políticas públicas, marcado por disputas, cooperação, comandos hierarquizados 
e espaços de autonomia fragmentados. A governança orçamentária compreende 

1. Analista de planejamento e orçamento na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia 
(Diest) do Ipea.
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essas relações, por meio de regras formais e informais, que se dão ao longo do 
processo orçamentário, de elaboração, aprovação, execução, avaliação e controle 
dos recursos e gastos públicos (Wildavsky, 1964; Good, 2014; Barcelos, 2012).

De acordo com o texto constitucional, detalhado em regramentos especí�cos, 
o PPA deveria orientar a LOA, via LDO. Contudo, tanto no âmbito do Executivo 
quanto do Legislativo, as atenções são concentradas no orçamento, e ao PPA se 
concebe um papel burocrático de cumprimento das formalidades legais, indicando 
que a governança orçamentária, em seus termos mais concretos, prescinde do 
plano, que apenas empresta um panorama mais geral, de acordo com a estratégia 
de desenvolvimento nele inscrita. A dinâmica dos processos e dos atores envolvidos 
na governança orçamentária não confere ao PPA, principalmente nos anos mais 
recentes, um papel de destaque.

Para essa re�exão, este capítulo se divide em quatro seções, além desta 
introdução e da conclusão. A seção 2 discute o conceito e os exemplos da 
governança orçamentária. Por sua vez, a seção 3 apresenta o arranjo institucional 
que envolve os instrumentos de planejamento e orçamento. Em seguida, na 
seção 4, discute-se acerca da orientação do PPA sobre o orçamento, com foco 
no caso do PPA 2004-2007. Por �m, na seção 5, tem-se um olhar a respeito das 
alterações recentes no quadro do planejamento e do orçamento e suas repercussões 
sobre a governança orçamentária.

2 GOVERNANÇA ORÇAMENTÁRIA

A perspectiva neoinstitucionalista tem sido extensamente adotada nas pesquisas 
sobre orçamento público, com referência à pretensa estabilidade nas relações entre 
os atores envolvidos nesta arena decisória. A preocupação teórica desses estudos é 
entender as motivações das mudanças institucionais e como os arranjos favorecem ou 
prejudicam os objetivos dos atores. Nessa linha, destacam-se dois campos claramente 
distintos de estudos: um primeiro que foca em como o arranjo orçamentário incide 
sobre o equilíbrio �scal, e um segundo conjunto que busca ampliar o olhar para 
as decisões alocativas dos governos e seu impacto na implementação das políticas 
públicas (Cavalcante e Silva, 2012).

Wildavsky (1964) identi�ca dois tipos de atores no processo orçamentário, a 
partir do papel que desempenham nesse jogo: os guardiões, delegados pelo núcleo 
de governo (NdG) para fazer a gestão �scal e coordenar o processo alocativo; e 
os  gastadores, que seriam os atores responsáveis pela efetiva alocação e implementação 
das políticas públicas. Em uma ponta estariam os ministérios do Planejamento e da 
Fazenda, com seus órgãos especí�cos, como a Secretaria de Orçamento Federal 
(SOF) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), enquanto os ministérios setoriais 
estariam alinhados entre os gastadores.
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Good (2014), aprofundando a classi�cação proposta por Wildavsky (1964), 
identi�cou, ao observar o processo orçamentário canadense, mais dois grupos de 
atores. O autor classi�ca, entre os gastadores, um grupo responsável pela execução 
das prioridades do governo. A esse grupo chamou de de�nidores de prioridades, 
dispondo que teriam recursos e instrumentos diferentes dos tradicionais gastadores, 
o que teria impacto, inclusive, na relação entre estes e os guardiões.

Por �m, os controladores seriam representados por órgãos de controle (internos 
e externos), instituições �scais independentes (IFIs), sociedade civil organizada,  
Poder Legislativo e imprensa especializada. Eles exerceriam o papel de mediadores 
dos interesses con�itantes entre os demais atores e, no modelo ideal, prezariam  pela 
política �scal, pelo alcance dos resultados e pela entrega dos serviços à sociedade 
(Good, 2014). No entanto, eles próprios defendem interesses especí�cos, como 
no caso da execução de emendas parlamentares, e, no lugar da independência 
e da isenção com relação ao jogo orçamentário, sua atuação, no caso brasileiro, 
pode ter o peso prático de priorizador de gastos, sendo sua força crucial para as 
transformações ocorridas na governança orçamentária.

Importante frisar que, com essa classi�cação, não estão sendo negligenciados 
os embates entre a tecnoburocracia envolvida no orçamento e os atores políticos. 
Em verdade, é necessário reconhecer que há, dentro da própria burocracia, disputas 
que se apresentam não apenas pelo per�l do burocrata (Cardoso Junior e Santos, 
2018), mas também a partir do seu papel desempenhado no processo orçamentário. 
Assim, seria possível realizar uma melhor quali�cação das alianças e dos con�itos 
internos à burocracia, e entre esta e os atores políticos.

Na linha do institucionalismo histórico, as instituições conferem um equilíbrio 
ao jogo entre os atores, que vai ser marcado pelas relações de poder entre eles. 
São elas que organizam essas regras, formais e informais, em muitos casos herdadas 
do passado, as quais expressariam relações de submissão, coerção, aliança, entre 
outras. Assim, as instituições seriam modi�cadas na medida em que as relações de 
poder se alteram – além de transformações estimuladas por eventos externos ao 
jogo, como novas tecnologias, crises econômicas etc. Essas relações se projetam 
ao longo de todo o processo orçamentário, em torno de uma variedade ampla 
de objetos. A trajetória das instituições vai marcando os espaços de con�ito e 
cooperação, numa dinâmica em que as posições dos atores em cada rodada do 
jogo vão de�nindo as estratégias para os novos embates.

No caso da governança orçamentária no Brasil, há regras vigentes desde 
a Lei no 4.320/1964 – chamada Lei das Finanças Públicas – que vêm sofrendo 
alterações incrementais desde então (Barcelos, 2012). Considera-se a CF/1988 um 
outro marco importante nesta trajetória, estabelecendo os principais instrumentos 
do processo orçamentário, tais como o PPA, a LDO e a LOA.
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Seguindo esse pensamento, a própria formatação desses instrumentos já 
delimita as primeiras linhas de campo do jogo, em que a de�nição do detalhamento 
das ações com a consequente margem de �exibilidade para a execução �nanceira, a 
forma de vinculação entre PPA-LDO-LOA, o modo como a avaliação das políticas 
públicas incide no processo alocativo, entre outros fatores, conferem maior ou 
menor espaço para o planejamento e facilitam ou di�cultam a execução das políticas 
públicas pelos órgãos setoriais, aqui classi�cados como gastadores (Santos, Ventura 
e Neto, 2015; Moretti, 2012).

As questões demarcadas na CF/1988, como a vinculação de receitas e despesas 
e os gastos mínimos a determinado setor, teriam, a princípio, maior estabilidade entre 
as regras do jogo e, portanto, isso poderia ser interpretado como a tradução de uma 
força normativa maior em termos de equilíbrio de forças em momento estratégico do 
jogo político nacional. Foi desta forma que foram processadas algumas vinculações 
de receitas a determinados tipos de despesas, os patamares mínimos de gastos para 
certos setores e a força impositiva ou obrigatória para setores ou tipos de despesas – 
como no caso dos gastos com saúde e das emendas parlamentares –, bem como, mais 
recentemente, a limitação constitucional para determinados tipos de gastos pela Emenda 
Constitucional no 95/2016. A forma constitucional em que essas regras foram de�nidas 
privilegia ainda mais os guardiões e os controladores na disputa.

Preocupação central da linha de estudos que buscam na governança orçamentária 
as variáveis explicativas para o equilíbrio �scal dos estados, as previsões de receitas 
e a definição das regras e metas fiscais dos governos, assim como as medidas de 
acompanhamento e de seu cumprimento ao longo do exercício �scal, são objetos 
relevantes no que se refere a este assunto. Vale ressaltar a relevância da Lei Complementar 
no 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), outra importante 
referência da governança orçamentária brasileira. Nessa fase, as disputas em torno 
dos contingenciamentos, das regras para encaminhamento e aprovação de créditos 
orçamentários etc. marcam o jogo, bem como as regras que regulam a “prorrogação” 
de dispêndios, pelas normativas e práticas das inscrições de restos a pagar.

Nesse processo, os priorizadores, próximos ao NdG, têm mais força perante os 
guardiões. Os arranjos para de�nição e gestão de prioridades fazem parte, portanto, da 
governança orçamentária – nos quais a própria Junta de Execução Orçamentária (JEO), 
instituto que começou a operar informalmente até alcançar sua formalização, teve 
um papel de destaque –, bem como os arranjos de gestão dos programas prioritários 
especí�cos, como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A utilização de 
recursos extraorçamentários, como os gastos tributários, ganha importância para a 
implementação de políticas públicas, seja na discussão das desonerações para setores 
produtivos, seja no caso dos mecanismos de incentivos para determinados tipos de 
atividade em áreas especí�cas, como no caso da Lei Rouanet para a cultura.
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Nessa linha, o tratamento dos elementos de despesas não prioritárias também 
se torna uma questão importante da governança orçamentária. É possível estabelecer 
mecanismos de compensação, tanto do ponto de vista da autonomia e da �exibilidade 
para de�nição dos gastos setoriais de forma mais horizontalizada ou delegada quanto 
em processos de monitoramento e avaliação diferenciados (Borges, 2015).

Em contrapartida, as alianças com outros atores podem fortalecer os gastadores 
não prioritários no jogo orçamentário. Sendo assim, a participação social na 
governança orçamentária não se limita ao papel de controle social. Sua pressão, 
dispersa ou não, pode positivar e alterar prioridades ou mesmo aumentar o peso 
de setores não prioritários na disputa por recursos. Em complemento, as relações 
federativas e o peso dos governos e das alianças políticas entre as gestões estaduais, 
municipais e o governo federal também costumam interferir no jogo.

Por fim, a atuação do controle externo tem sido central na governança 
orçamentária, e marcada para além da observância da aplicação das normas, mas 
projetando a sua interpretação particular destas e eles próprios propondo legislações 
especí�cas para todo o processo.

Nesse ambiente, a governança orçamentária compreende as relações entre 
os atores em torno de temas complexos, afetando a capacidade de execução das 
políticas públicas, incluindo a política �scal, e a realização dos planos concebidos. 
Com alguns de seus elementos de institucionalização recente, em um ambiente de 
polarização e crise política, formam-se equilíbrios transitórios, e as modi�cações na 
governança orçamentária têm se processado com velocidade acelerada, justi�cando 
atenção por parte dos pesquisadores e operadores do Estado.

3 O QUADRO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO FEDERAL 
(SPOF) E O PAPEL DO PPA

O SPOF foi formalmente instituído pela Lei no 10.180/2001, formando um 
arranjo organizacional para responder a determinadas funções, de maneira 
coordenada entre as partes.2 As �nalidades atribuídas ao sistema são: i) formular 
o planejamento estratégico nacional; ii) formular planos nacionais, setoriais e 
regionais de desenvolvimento econômico e social; iii) formular o PPA, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais; iv) gerenciar o processo de planejamento e 
orçamento federal; e v) promover a articulação com os estados, o Distrito Federal 
e os municípios, visando à compatibilização de normas e tarefas a�ns aos diversos 
sistemas, nos planos federal, estadual, distrital e municipal.

2. A Lei no 10.180/2001 é derivada da Medida Provisória (MP) no 2112-87, de 27 de dezembro de 2000, reeditada em 
janeiro de 2001 sob a forma da MP no 2112-88.

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   149 02/06/2020   11:59:44



Instituições e Desenvolvimento no Brasil: diagnósticos e 
uma agenda de pesquisas para as políticas públicas

150 | 

Para tanto, o SPOF foi organizado a partir de um órgão central – o Ministério 
do Planejamento – e de órgãos especí�cos e setoriais. Os órgãos especí�cos são aqueles 
vinculados ao próprio Ministério do Planejamento que coordenam as atividades de 
planejamento e orçamento. Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento 
e orçamento da administração direta, as subsecretarias de planejamento, orçamento e 
administração (SPOAs), vinculadas às secretarias executivas. A lei que cria o SPOF ainda 
faz referência às unidades de planejamento e orçamento das entidades subordinadas e 
vinculadas aos ministérios, que também estariam sujeitas às orientações e à supervisão 
técnica do órgão central e setorial. Entre as competências do planejamento federal 
estão: i) a manutenção de sistema de informações relacionado a indicadores econômicos 
e sociais e a mecanismos de previsão estratégica sobre mudanças no âmbito nacional e 
internacional; ii) a identi�cação, a análise e a avaliação dos investimentos estratégicos; 
iii) a realização de estudos e pesquisas socioeconômicas e a análise de políticas públicas; 
iv) a de�nição de metas e prioridades da LDO; e v) o estabelecimento de políticas e 
diretrizes gerais para a atuação das empresas estatais.

Um sistema com tal pretensão não era necessariamente uma inovação 
para a administração pública federal. Celso Furtado, como primeiro ministro 
do Planejamento no governo parlamentarista de João Goulart, formulou uma 
proposta de sistema que poderia levar a cabo a execução de um plano de governo. 
Outro exemplo ocorre em 1972, com a instituição do Sistema de Planejamento 
Federal, que, dado o nível de centralização no plano federal, tinha grande incidência 
também sobre os entes subnacionais. Após a crise dos anos 1980, a CF/1988 inaugura 
um novo período, que constrói uma lógica de coordenação entre PPA, LDO e LOA, 
e enuncia a necessidade de uma série de planos, nem sempre regulamentados, em 
um Estado democrático (Garcia, 2015; Paulo, 2016; Oliveira, 2017).

Foi necessário um grande esforço de atualização das práticas de planejamento, numa 
discussão levada a cabo por um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) em 1997 para 
que se buscasse a implementação efetiva de um plano que fosse integrado aos orçamentos 
e tivesse capacidade de orientar e apoiar a gestão estratégica do governo.3 O primeiro PPA 
construído no novo formato, PPA Avança Brasil (2000-2003), carregava um modelo de 
gestão bastante ambicioso, que incluía a gestão de prioridades de governo, abarcando 
a �gura dos gerentes dos programas, a gestão de restrições, a seleção de programas 
estratégicos (67, do total de 387 programas) e a gestão estratégica que abrangia o processo 
de de�nição de liberação de recursos �nanceiros (Garces e Silveira, 2002).

Antes restrito a uma carteira especí�ca extraída do PPA 1996-1999 – o chamado 
Programa Brasil em Ação, que era um subconjunto de projetos prioritários –, o arranjo 
de gestão, em marcos gerais, se aplicaria a todo o conjunto do plano. O programa 
agora era tido como unidade de gestão e cada um dos 387 programas teria um 

3. Para informações sobre a produção do GTI, ver Garcia (2015).
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gerente, responsável por articular as suas ações e alimentar os dados do Sistema de 
Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual (SIGPlan), incluindo 
as informações acerca da execução física e �nanceira de cada uma das ações.

Para um conjunto menor, de 67 programas estratégicos, haveria ainda uma 
gestão intensiva. Esse conjunto era o que mais se aproximava do seu antecessor, o 
Brasil em Ação. Apenas para esse universo, além da �gura do gerente e do sistema 
de informações, se completaria o tripé do Brasil em Ação com o controle de �uxo de 
recursos �nanceiros e uma “cooperação mais estreita para a superação das restrições” 
(Garces e Silveira, 2002, p. 63).

Na sequência das inovações no PPA e no processo de integração do plano 
com o orçamento e a gestão, efetivou-se a criação do SPOF em 2001. A sua 
estruturação foi ainda mais ambiciosa que as alterações do plano, com a pretensão 
de institucionalização de um arranjo que tratasse dos investimentos estratégicos do 
governo, do planejamento de longo prazo, do monitoramento e da avaliação das 
políticas públicas, in�uenciando diretamente a elaboração e a gestão do orçamento.

A aplicação do arranjo de gestão de prioridades utilizando o PPA como um dos 
instrumentos, no entanto, não se realizou completamente. Em primeiro lugar, a crise 
econômica do �nal dos anos 1990 tinha tido fortes impactos �scais e orçamentários no 
governo federal, e a base do tripé da garantia do �uxo �nanceiro aos projetos prioritários 
se rompeu. Assim, o gerenciamento estratégico dos programas prioritários foi apenas 
parcialmente desenvolvido, principalmente no que dizia respeito à gestão das restrições.

Em segundo lugar, mas não menos importante, a escolha pela institucionalização 
da gestão de prioridades no SPOF teve, como uma de suas consequências, o afastamento da 
função do NdG. O enquadramento dos processos dentro de um sistema institucional 
formal, sem as ferramentas �nanceiras que permitiam um tratamento diferenciado das 
prioridades e, principalmente, já sem o envolvimento direto do presidente, fez com 
que o modelo de gestão perdesse fôlego. Para além do próprio modelo de gestão, o 
arranjo de implementação havia sido alterado. Com outras prioridades, no segundo 
mandato de Fernando Henrique Cardoso (FHC), outros arranjos foram constituídos 
para a mesma função do NdG, como no caso da gestão da crise energética – e dos 
investimentos prioritários que deveriam fazer frente a ela.

Assim, a tentativa de projetar um conjunto prioritário de ações a partir do PPA e 
ter uma gestão especí�ca sobre ele, com incidência sobre o orçamento e o cronograma 
de desembolso �nanceiro, foi uma experiência muito limitada na trajetória desse 
instrumento. Já no PPA 2004-2007 não houve, na prática, gestão estratégica sobre 
programas prioritários, e o PAC, lançado em 2007, acabou por ocupar essa função, 
projetando uma governança orçamentária bastante distinta para os empreendimentos 
que compunham sua carteira, ressalvados de contingenciamento e com �exibilização 
do repasse para a execução de obras por parte dos demais entes, por exemplo.
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4 O CASO DO PPA 2004-2007

O PPA 2004-2007, PPA Brasil de Todos, construído no primeiro ano do governo 
Lula, deveria traduzir as escolhas alocativas feitas a partir de uma estratégia de 
desenvolvimento que se contrapunha ao modelo anterior, dada a vitória nas urnas 
de um programa de oposição. Sua escolha como caso se justi�ca, portanto, para 
uma análise acerca dos re�exos dessas mudanças estratégicas sobre o orçamento.

O PPA 2004-2007 inovou em relação aos anteriores em dois aspectos principais 
relacionados à metodologia de elaboração e ao conteúdo estratégico. Os primeiros 
documentos o�ciais do novo governo reforçavam a intenção de fortalecimento 
do planejamento como instrumento para a promoção do desenvolvimento e, em 
paralelo, declaravam a intenção de adensar seu caráter participativo.

A mensagem presidencial encaminhada ao Congresso Nacional na abertura 
da legislatura apresentava uma nova concepção de planejamento, trazendo a 
importância da articulação de uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo e 
a necessidade desta ser construída com a participação da sociedade. Essa estratégia 
ganhou destaque no PPA, partindo de uma leitura dos principais problemas a serem 
enfrentados: a concentração social e espacial da renda e da riqueza, a pobreza e a 
exclusão social, o desrespeito aos direitos fundamentais da cidadania, a degradação 
ambiental, a baixa criação de emprego e as barreiras para a transformação dos 
ganhos de produtividade em aumento de rendimentos da grande maioria das 
famílias trabalhadoras.

A estratégia foi formulada a partir de um núcleo central de promoção do crescimento 
econômico, ambientalmente sustentável, com base na dinamização de um mercado de 
consumo de massa que promoveria inclusão social, desconcentração de renda e redução 
das disparidades regionais. Para que as engrenagens desse mecanismo funcionassem, era 
necessário ampliar os investimentos e elevar a produtividade. Além disso, reconhecer-se-ia 
a necessidade de reduzir a vulnerabilidade externa, por meio da expansão das exportações.

A estratégia de desenvolvimento de longo prazo foi anunciada da seguinte 
forma no PPA 2004-2007:

inclusão social e desconcentração de renda com vigoroso crescimento do produto 
e do emprego; crescimento ambientalmente sustentável, redutor das disparidades 
regionais, dinamizado pelo mercado de consumo de massa, por investimentos, e 
por elevação da produtividade; redução da vulnerabilidade externa por meio da 
expansão das atividades competitivas que viabilizam esse crescimento sustentado; e 
fortalecimento da cidadania e da democracia (Brasil, 2003, p. 3).

Havia, no entanto, duas questões-chave a serem encaminhadas para que a 
estratégia de desenvolvimento operasse plenamente: como transferir os ganhos de 
produtividade para o rendimento das famílias trabalhadoras e como dinamizar o 
investimento produtivo em um ambiente de restrição à produção, com insu�ciências 
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em infraestrutura e vulnerabilidade externa, em um momento em que o Brasil 
ainda sentia os impactos da crise econômica do �nal dos anos 1990.

A viabilidade do modelo de crescimento proposto demandaria políticas 
públicas voltadas a responder a essas questões. De um lado, políticas sociais que 
aumentassem o poder aquisitivo da população e diminuíssem a pressão sobre o 
mercado de trabalho, favorecendo a transmissão dos ganhos de produtividade 
para os salários. De outro lado, políticas para a elevação do investimento, da 
produtividade e da competitividade, ativando a economia, gerando emprego e 
reduzindo a vulnerabilidade externa.

No primeiro caso, incluíam-se as políticas de fomento à agricultura familiar, 
programas de transferência de renda e assistência social, infraestrutura urbana 
(moradia, saneamento, mobilidade), além de políticas voltadas à valorização do 
salário mínimo. No segundo caso, para além das políticas macroeconômicas, 
abarcavam-se as políticas para fomento à ampliação e à modernização da capacidade 
produtiva, bem como a exportações, ao conhecimento e à inovação, com coordenação 
de investimentos em infraestrutura e alguns bens e serviços comercializáveis, para 
fortalecer o crescimento e reduzir a vulnerabilidade externa (Bielschowsky, 2004).

Para analisar a capacidade de orientação da dimensão estratégica do PPA ao 
orçamento anual, adotaram-se as seguintes escolhas metodológicas: apresentação 
dos dados por funções orçamentárias, os quais são agregados que dialogam com 
as linhas gerais da estratégia; exclusão da subfunção de reserva de contingência, 
que gerava distorções na análise dos dados dentro de cada função; e desagregação 
das análises ao nível de ação e unidade orçamentária apenas para aquelas funções 
em que são captadas as alterações mais signi�cativas.

A base principal da análise será de 2004, primeiro orçamento elaborado durante 
o governo Lula, em paralelo à construção do PPA 2004-2007, a partir do qual se 
buscam as diferenças com relação ao período anterior e à dinâmica estabelecida 
até 2007. Foram analisados os dados referentes ao Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) como melhor expressão da intencionalidade do Executivo, ainda sem as 
alterações oriundas da negociação com o Congresso para aprovação da lei – embora 
se entenda que algumas dessas alterações ainda possam ser motivadas pelo Executivo 
ou indicadas pelos principais partidos da base aliada.

Antes de analisar o conjunto das funções orçamentárias, é preciso colocar em 
perspectiva a questão da rigidez orçamentária. Apenas uma função, de encargos 
especiais, chega a responder, nos anos analisados, a mais de 80% do orçamento 
federal. Em 2007, ela correspondia a 79,18%, enquanto em 2000 equivalia a 
83,4% – sempre desconsiderando aqui as reservas de contingência. Das despesas 
primárias, nas duas primeiras décadas dos anos 2000, as despesas obrigatórias 
representaram entre 80% e 90% do total das despesas. Depois dos encargos 
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�nanceiros, a segunda fatia do orçamento, por função, refere-se à Previdência Social, 
que varia, nos anos analisados, de 8% a 15%.4 As demais 26 funções analisadas, 
portanto, responderão por cerca de 10% do orçamento da União.

Ainda assim, é forçoso reconhecer uma alteração no orçamento de 2004, em linha 
com a orientação estratégica do PPA. Naquele ano, o total de recursos do orçamento 
foi 44% maior que no ano anterior, segundo o recorte utilizado. Apenas três funções 
tiveram um crescimento maior que a média: encargos especiais (51%), indústria 
(175%) e urbanismo, que passa de R$ 29 milhões para R$ 690 milhões, um aumento 
de 2.200%. As duas últimas áreas têm ligação direta com a estratégia proposta, sendo a 
primeira citada como importante para o aumento do investimento e a segunda consta 
entre as políticas sociais centrais para diminuir a pressão sobre o mercado de trabalho 
e aumentar a transferência dos ganhos de produtividade para as famílias trabalhadoras.

Esse aumento substantivo em urbanismo, no entanto, é, em grande parte, fruto 
de reclassi�cação orçamentária das ações referentes ao transporte ferroviário urbano, 
que, com a criação do então Ministério das Cidades (MCidades), deixaram de ser da 
responsabilidade do Ministério dos Transportes (MT) e foram excluídas da função 
transporte. Os valores referentes a este setor alcançaram, no orçamento de 2004, 
R$ 405 milhões, um aumento de cerca de 35% em relação ao ano anterior, menor 
do que a média de crescimento nominal de todo o orçamento. O programa para 
apoio à urbanização de assentamentos precários tem aumento expressivo de 374%, 
de R$ 18,9 milhões para R$ 90 milhões, valores absolutos relativamente baixos.

Assim, a principal alteração orçamentária, em diálogo com a estratégia proposta, 
é para a indústria. Há uma diferença no seu orçamento de 2003 para 2004 de cerca 
de R$ 870 milhões, sendo que boa parte se deve à incorporação de R$ 577 milhões de 
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), sob coordenação do 
então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), com valor 
empenhado de R$ 691 milhões, superando a previsão inicial do PLOA. Embora não 
tivesse explicitado no orçamento da União, em 2002 o fundo operou R$ 70 milhões 
em empréstimos, e, em 2003, esse valor alcança R$ 330 milhões. Assim, há um 
crescimento de 130% no valor desembolsado desses recursos entre 2003 e 2004. 
Se comparado com 2002, o acréscimo nominal é de quase dez vezes.5

É, no entanto, no médio prazo que as estratégias se revelam no orçamento. 
Outras três funções chamam atenção pelo crescimento de sua participação no 
orçamento entre 2000 e 2004, os primeiros anos de cada PPA: essencial à justiça; 
desporto e lazer; e assistência social. No caso de desporto e lazer, o grande salto é 
entre 2000 e 2001, quando vai de R$ 49 milhões para R$ 120 milhões; a partir daí, 

4. Dados do PLOA para 2000 a 2007.
5. Disponível em: <https://goo.gl/ikPeb9>.
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há uma estabilidade para retomar o crescimento no período do PPA 2004-2007. Já a 
função essencial à justiça, que inclui as ações de responsabilidade da Advocacia-Geral 
da União (AGU), da Procuradoria-Geral Federal (PGF) e do Ministério Público (MP), 
aumenta consistentemente no período, tendo acrescido sua participação no orçamento 
federal em 35%, ultrapassando, no PLOA de 2004, a cifra de R$ 1,8 bilhão.

A função assistência social, central para a estratégia de desenvolvimento 
apresentada no PPA 2004-2007, cresceu acima de 24% em 2004 ante a 2003, 
mas, em comparação com o primeiro ano do PPA anterior, a sua fatia dentro do 
orçamento da União cresceu 66%. A tabela 1 apresenta o crescimento real dos 
valores da função assistência social, entre 2001 e 2004.

TABELA 1
Evolução orçamentária1 da função assistência social (2001-2004)
(Em %)

2001 2002 2003 2004

Assistência social 14,0 19,5 0,0    24,1

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 28,1 24,6 0,0 68

Fonte: PLOA, 2001-2004.
Elaboração do autor.
Nota: 1 Crescimento real.

Assim, o fortalecimento da assistência social pode ser entendido como parte de 
um processo continuado que começa no PPA anterior. Entre 2003 e 2004, há um 
crescimento de 68% nos recursos do FNAS, o que parece indicar uma orientação 
na estratégia de implementação da política, reforçada no período seguinte, em que 
continua sendo uma das funções que mais amplia sua participação no orçamento 
elaborado pelo Poder Executivo, com destaque para o Bolsa Família.

Essa estratégia cristaliza-se durante o período seguinte. Em 2007, último ano do 
PPA, a assistência social aumenta em 150% sua participação no orçamento em relação a 
2004. O maior crescimento é na função desporto e lazer, com a iminência da realização 
dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro. Sob esse mesmo critério, outras 
políticas da área social destacam-se, como habitação, segurança pública e organização 
agrária, todas com aumento superior a 100% na sua participação do orçamento.

Ao lado delas, chama atenção também os recursos da função transporte, que, no 
mesmo período, aumentam em 132% sua fatia no orçamento, representando a expansão 
dos investimentos em infraestrutura – no seu componente orçamentário –, que vai se 
consolidar com o PAC. Embora também importante como política social, a ampliação 
dos recursos para habitação vai indicar a relevância que a área teria na estratégia para 
elevação do ritmo de crescimento econômico durante o segundo governo Lula e no 
primeiro governo Dilma, com o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) no âmbito 
do PAC. A tabela 2 apresenta os principais dados do orçamento nos anos observados.
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Vale ressaltar que a estratégia de desenvolvimento apresentada no PPA 2004-2007 
abrange vários instrumentos para além do orçamento. Questões referentes à política 
macroeconômica, o impulsionamento dos investimentos privados e algumas medidas 
legais podem não ter um rebatimento imediato no orçamento. Todavia, ainda que 
não seja su�ciente, a conexão deste com o plano é um elemento importante para 
operacionalização da estratégia.

Em síntese, vimos que a estratégia de desenvolvimento identi�cou dois 
conjuntos de políticas para responder às questões-chave para a operação do modelo 
proposto: i) políticas para elevação do investimento, produtividade e competividade, 
com coordenação dos investimentos em infraestrutura; e ii) políticas sociais. Diante 
da rigidez orçamentária observada, as orientações estratégicas do PPA têm capacidade 
limitada de alterar o orçamento, sendo possível observar algumas diferenças com 
relação ao período anterior.

Ainda assim, vale destacar que a política para ampliação dos investimentos foi 
reforçada com o lançamento do PAC em 2007, último ano do PPA em análise, o 
que trouxe elementos novos para o arranjo institucional da governança orçamentária. 
Em termos gerais, é possível identi�car um direcionamento dos instrumentos 
orçamentários de acordo com a estratégia de governo estabelecida, mas essa ligação 
vai depender da operação dos processos orçamentários ao longo do período.

5 AS ALTERAÇÕES RECENTES E O PAPEL DO PPA NA 
GOVERNANÇA ORÇAMENTÁRIA

O arcabouço constitucional de planejamento e orçamento foi amadurecendo ao 
longo dos anos seguintes à sua promulgação. Como vimos, os primeiros PPAs 
foram construídos sem amarração com o orçamento, que seguia lógica própria. 
O Decreto no 2.829/1998 reorganizou essa relação, buscando a instituição de um 
plano e orçamento por resultados. Isso fortalecia os guardiões, em detrimento dos 
gastadores, que passavam a ter uma barreira adicional para entrar no orçamento.

Ao lado disso, o governo instituiu um arranjo de gestão de prioridades em torno 
de um programa prioritário denominado Brasil em Ação, com acompanhamento 
estratégico e controle maior sobre o �uxo �nanceiro. Ainda que dentro de uma 
lógica gerencial, os de�nidores de prioridades eram fortalecidos, sem, no entanto, 
enfraquecer a posição dos guardiões. No caso brasileiro, a posição dos de�nidores de 
prioridades parece mais complexa que apenas um subconjunto entre os gastadores.

Na transição para os anos 2000, nos efeitos da crise econômica que alcança 
o país em 1998, os guardiões ainda ganham mais força com a edição da LRF, em 
2001. Desta feita, para o PPA 2000-2003, ainda que se tivesse mantido o arranjo 
anterior para a gestão de prioridades, a força dos guardiões e a priorização dos 
objetivos de uma política �scal restritiva teriam prevalecido.
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O PPA 2004-2007 traz inovações do ponto de vista da participação social e da 
estratégia de desenvolvimento que se projetam timidamente sobre um orçamento 
engessado, conforme vimos. Há, ainda, outro elemento importante no seu modelo 
de gestão, com a criação da Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), que 
faria avaliação ex ante e deveria aprovar a inclusão de novos projetos no plano, sendo, 
portanto, outro elemento de empoderamento dos guardiões. Com a implementação 
do PAC como instrumento efetivo de gestão de prioridades, aquele processo formal 
via CMA acabou descontinuado.

Em verdade, esse quadro havia começado a se alterar com a instituição do 
Programa Piloto de Investimentos, no qual alguns projetos eram extraídos 
do cálculo do superavit �scal. Com o ambiente �scal melhorando, os de�nidores 
de prioridades retomaram a sua força no segundo governo Lula, com a criação 
do PAC. Esse programa abre e consolida uma série de inovações no processo 
orçamentário, seja do ponto de vista da relação com os entes federados, seja na 
execução das políticas e na própria alteração das metas �scais. O arranjo de gestão 
de prioridades durante o governo Lula foi bastante distinto daquele utilizado 
nos governos FHC, inclusive no que tange às alterações promovidas no processo 
orçamentário, e as transformações incidiram sobre descentralização orçamentária 
federativa (Magalhães Júnior e Couto, 2019).

O PPA 2008-2011 absorveu o PAC como um dos seus pilares, além da agenda 
social e do Plano Nacional de Educação, mas não trouxe inovações com relação ao 
anterior. Houve recuos nas práticas de planejamento territorial e de participação 
social com relação ao período antecedente. Além disso, com o �m da CMA, o PPA 
também deixava de ser uma importante barreira de entrada, o que seria consolidado 
com a reforma no modelo do plano para o período 2012-2015. Nesse ponto, 
foi modi�cado não apenas o formato do plano e sua gestão, mas também a sua 
relação com o orçamento, distanciando os dois instrumentos. Esse movimento foi 
complementado com alterações no orçamento, quando há aglutinação de ações 
e criação dos planos orçamentários, em 2012, implicando maior �exibilidade de 
gasto e autonomia para os gastadores (Ventura, 2017).

Nesse momento, em que executores/gastadores e de�nidores de prioridades 
se fortaleciam e os guardiões se fragilizavam, há dois movimentos concomitantes 
para o reequilíbrio de forças. Em primeiro lugar, é feito um movimento para a 
recuperação do espaço do Legislativo no processo orçamentário, aqui entendido 
como controlador, mas que se articula como um de�nidor de prioridade. Rodrigues 
(2017) aponta que a proposição de vários projetos de lei visando à instituição de 
obrigatoriedade para a execução de emendas parlamentares foi uma reação ao 
tratamento dispensado pelo Poder Executivo à incidência do Poder Legislativo no 
orçamento (Rodrigues, 2017). Assim, a criação da obrigatoriedade do gasto das 
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emendas ao orçamento coloca os controladores na posição de disputar parte dos 
recursos disponíveis como de�nidores de prioridade, dado o seu caráter impositivo.

Destaca-se também que entre 2010 e 2015, o Poder Executivo retirou o anexo 
de prioridades e metas da LDO, discriminando as prioridades no corpo da lei, 
privando o Legislativo da possibilidade de incluir ações, geralmente obras, neste 
anexo. A Lei no 10.180/2001, que criou o SPOF, indica como competência do 
planejamento coordenar a elaboração do anexo de metas e prioridades da LDO. 
Seu esvaziamento não apenas limita a atuação dos controladores, mas também 
fragiliza a ligação do plano com o orçamento, o que pode ser percebido como 
mais uma perda dos guardiões.

O segundo movimento se dá com a mudança no ambiente �scal, quando 
os controladores externos atuam em direção a novas alterações na governança 
orçamentária, aproximando-se dos guardiões. Em primeiro lugar, uma reinterpretação 
das normas e práticas então vigentes culmina na destituição da presidenta Dilma 
Rousse� em 2016. Depois é aprovado um novo regime �scal dado pela Emenda 
Constitucional no 95, com o fortalecimento de uma política fiscal restritiva, 
consolidando os guardiões em detrimento dos gastadores e de�nidores de prioridades, 
mas a posição do controlador como “gastador prioritário” não foi alterada.

Teria havido, portanto, uma aliança entre controladores e guardiões no 
jogo orçamentário em relação ao período anterior, de prevalência de gastadores e 
de�nidores de prioridades. Isso resulta no fortalecimento das metas �scais como 
objetivo final da governança orçamentária, embora os controladores tenham 
preservado seu espaço de de�nidor de prioridade. Vale destacar ainda os con�itos 
ocorridos dentro da burocracia dos guardiões, em que técnicos do Tesouro Nacional 
denunciam as práticas “criativas” de contabilidade �scal, e os orçamenteiros se 
dividem na interpretação da edição dos créditos orçamentários que deram ensejo ao 
processo de impeachment. De outra parte, a interação da burocracia dos guardiões 
com seus pares entre os controladores também foi marcada por alianças e disputas.

Essas disputas internas à burocracia e entre os atores envolvidos na 
governança orçamentária acabam por ter re�exos organizacionais. O enxugamento 
da secretaria responsável pelo PPA no Ministério do Planejamento é exemplo claro 
desse processo, bem como a proposição de deslocamento da SOF para o então 
Ministério da Fazenda – ou, mais recentemente, o abrigo de todos num mesmo 
guarda-chuva de um “super” Ministério da Economia. Nesse caso, o PPA seria 
conduzido pela SOF, absorvendo suas funções e, eventualmente, fortalecendo 
sua utilidade à lógica dos guardiões.

Por �m, ganha espaço na agenda política a discussão em torno da nova lei 
de �nanças, que substituiria a Lei no 4.320/1964. O espírito da nova lei reforça 
ainda mais a posição dos guardiões, na medida em que fortalece os instrumentos de 
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gestão �scal e fragiliza a relação entre PPA e orçamento. Em contrapartida, com o 
engessamento da execução dos restos a pagar e da previsão de receitas, fortalece 
os controladores em detrimento dos gastadores e de�nidores de prioridades, no 
que o próprio Poder Legislativo pode ser prejudicado, explicando a di�culdade 
de sua aprovação.

Nessa mesma linha, o projeto de lei de governança apresentado pelo Poder 
Executivo, com explícito apoio do Tribunal de Contas da União (TCU), tende a ser 
inócuo. A proposta busca regulamentar o art. 174 da CF/1988, que determina que 
a lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado. De um lado, estabelece uma estratégia nacional de desenvolvimento 
econômico e social, com horizonte de doze anos, ou três PPAs, a qual deve 
conter cenário macroeconômico para todo o período. De outro, todavia, sem o 
encaminhamento de outras questões pendentes na institucionalidade em vigor, como 
o relacionamento entre plano e orçamento ou mesmo a disposição e o tratamento 
das prioridades de governos nos PPAs, o dispositivo pode permanecer sem efeito.

Resta destacar que as inovações vão sendo introduzidas no arranjo institucional 
constituído, alterando as relações entre forças na governança orçamentária, mas 
poucos elementos vão sendo, de fato, substituídos. Prevalece, assim, a sobreposição, 
em que muitos instrumentos introduzidos no arranjo, que trouxeram benefícios 
para determinado grupo de atores, continuam compondo as regras do jogo mesmo 
depois que o equilíbrio de forças se altera. A trajetória mostra que a solução não 
se dá pela busca do equilíbrio anterior, mas pela introdução de novos mecanismos 
que vão, cada vez mais, complexi�cando e enrijecendo a governança orçamentária.

6 CONCLUSÕES

Não há um modelo formatado para a governança orçamentária. Ela se traduz em 
instituições, com regras formais e informais, que reproduzem equilíbrios de forças 
entre atores com objetivos distintos dentro do processo alocativo e de implementação 
das políticas públicas. O período recente demonstra que o ritmo das alterações 
foi acelerado e novas modi�cações continuam em pauta, com lacunas relevantes.

A relação do planejamento com o orçamento, com foco nos resultados das 
políticas públicas à sociedade, fragiliza-se em detrimento da ênfase eminentemente 
�scal. Os controladores, distantes da sua posição de independência, inibem, ao lado 
dos guardiões, a ação dos executores, ao mesmo tempo que preservam sua posição de 
de�nidores de gastos prioritários. No entanto, a própria capacidade do Executivo 
de promover suas prioridades é limitada, revelando a fragilidade do equilíbrio atual.

Nessa linha, o PPA pode ser uma referência geral na condução dos instrumentos 
orçamentários, mas não tem se mostrado um recurso importante na estratégia dos 
atores na disputa do orçamento. A orientação estratégica, ao expressar uma estratégia 
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de desenvolvimento do governo, acaba tendo uma leitura possível por dentro do 
orçamento, mas em linhas distantes das disputas concretas deste instrumento. 
Uma estratégia de doze anos, sem conexão com os processos orçamentários e 
distante do núcleo decisório de cada governo, tende a ter ainda menos in�uência.

De fato, sua gestão não dialoga diretamente com elementos importantes 
da gestão orçamentária, como a de�nição dos contingenciamentos e mesmo a 
gestão das prioridades. Possíveis funções conectadas ao PPA afetas às atividades 
de participação social e articulação federativa, que poderiam ter incidência na 
governança orçamentária, foram enfraquecidas ao longo do tempo. Da mesma 
forma, os processos avaliativos em torno das políticas públicas no âmbito da gestão 
do plano, em geral, não servem de referência para a decisão alocativa.

Assim, o PPA não tem desempenhado papel de destaque entre os atores envolvidos 
na governança orçamentária. As proposições contidas no projeto de lei de �nanças 
em discussão no Congresso Nacional reforçam essa perspectiva. Isso, no entanto, não 
signi�ca a ausência da atividade de planejamento na previsão do orçamento, mas que 
ela provavelmente se processa por meio de outros instrumentos.
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CAPÍTULO 5

DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E COMBATE ÀS 
DESIGUALDADES NO BRASIL: NOTAS SOBRE O PAPEL DAS 
INSTITUIÇÕES A PARTIR DAS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS  
DE CELSO FURTADO E AMARTYA SEN

Maurício Mota Saboya Pinheiro1

1 INTRODUÇÃO

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, proclama, 
em seu art. 1o, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização 
das Nações Unidas (ONU), documento cujo conteúdo é assumido pela atual 
Constituição brasileira e pela de vários outros países.2 Ou seja, todos os seres 
humanos são equivalentes entre si, podendo esse valor comum ser designado 
como dignidade humana. Isso signi�ca que, sob qualquer ordem jurídica ou 
normativa, nenhuma pessoa deve arrogar-se privilégios naturais sobre as outras, 
e que, portanto, todos têm os mesmos direitos e liberdades. Tanto é assim que, 
quando acompanhada de miséria e outras mazelas sociais, e em interação com estas, 
a desigualdade atenta contra a própria dignidade humana, sendo, dessa maneira, 
uma violação dos direitos humanos.

O princípio basilar da igualdade, porém, tem sofrido muitos reveses em sua 
aplicação prática. O aumento do coe�ciente de Gini foi experimentado até mesmo 
em países com forte tradição igualitária, como os escandinavos. No Brasil, os 
números da desigualdade não têm trazido boas notícias recentemente,3 indicando 
que este é um problema com o qual país terá de lidar ainda por muitos anos à 
frente, permanecendo na agenda das políticas públicas.

Independentemente de como a literatura descreva as complexas relações 
entre a desigualdade e o crescimento econômico,4 o principal efeito adverso da 

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia 
(Diest) do Ipea. E-mail: <mauricio.saboya@ipea.gov.br>.
2. Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por>.
3. Avaliações recentes da desigualdade no Brasil podem ser encontradas, por exemplo, nos trabalhos de Hoffmann 
(2018) e Souza et al. (2018). O coeficiente de Gini de renda domiciliar per capita, que apresentava queda desde 2002, 
estagnou-se entre 2016 e 2017.
4. Trata-se de um assunto vasto e complexo. Algumas referências relevantes do debate são: Persson e Tabellini (1991), 
Banerjee e Duflo (2003) e Angelsen e Wunder (2006).
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desigualdade pertence às esferas social, política e, em última instância, ética. Altos 
graus de desigualdade, como os veri�cados no Brasil, colocam em risco a integridade 
e a coesão do tecido social, levando os cidadãos a não mais se verem como “iguais”. 
A desigualdade em níveis elevados propende ao desequilíbrio, à fragmentação e à 
dissolução social. Ademais, é grande inimiga da e�ciência econômica (Barr, 2012), 
segurança pública, identidade e unidade nacionais.

A despeito de o Brasil ainda ser um dos países mais desiguais do mundo, 
ou talvez por causa disso, o combate às desigualdades aos poucos tem se �rmado 
como um valor caro ao brasileiro, valor que – ouso dizer – se consolidou ao longo 
dos trinta anos que se seguiram à promulgação da Constituição Federal de 1988 
(CF/1988). Ecoando um dos princípios do Estado moderno, a Carta Magna assinala 
a igualdade como um dos propósitos do Estado democrático e um dos valores 
supremos da sociedade que se deseja para o Brasil.5 Portanto, a atual Constituição 
cria as condições para que o combate às desigualdades seja encarado como objeto 
de políticas de Estado no Brasil – apesar de os indicadores internos de desigualdade 
somente terem começado a cair anos após a promulgação da Carta.

Este capítulo procura contribuir para as diretrizes gerais das políticas públicas 
de combate às desigualdades no Brasil, por meio da análise de peças selecionadas 
do discurso o�cial nos últimos trinta anos. Além disso, aduzem-se aqui ideias de 
dois importantes pensadores – Celso Furtado e Amartya Sen –, no intuito do 
fornecimento de elementos teórico-conceituais para o aperfeiçoamento daquelas 
diretrizes de políticas. O texto, portanto, pode ser quali�cado como um exercício 
teórico e de análise conceitual, cujo pano de fundo, por sua vez, é o papel das 
instituições no combate às desigualdades e na promoção do desenvolvimento 
sustentável, socialmente justo e inclusivo.

No contexto deste capítulo, instituições são estruturas que orientam as interações 
e o comportamento de atores sociais. Sistemas de governo, mecanismos legais, 
estruturas de mercado, sistemas educacionais e de saúde, partidos políticos, meios de 
comunicação, entre outros, podem ser considerados instituições. Elas desempenham, 
grosso modo, duas funções. Por um lado, direcionam o comportamento dos atores 
para um padrão socialmente desejável; por outro, criam os “espaços” em que aqueles 
exercerão o seu poder e ampliarão as suas capacidades e liberdades.

A título de apresentação do método usado neste trabalho, diz-se que a análise 
conceitual das relações entre desenvolvimento, igualdade e instituições se dará 
por meio de uma elucidação e explicitação dessas relações, tanto internamente à 
obra de cada autor quanto entre as obras dos autores enfocados. A elaboração de 
sugestões para o enriquecimento das diretrizes de políticas públicas pró-igualdade 

5. Ver, por exemplo, o preâmbulo e o título I da CF/1988 (Brasil, 2010a, p. 4-5).
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se dará a partir de uma síntese entre a análise discursiva dos documentos o�ciais 
e a análise conceitual dos autores mencionados.

O trabalho estrutura-se como segue. Após esta introdução, na seção 2 são 
elencados alguns tópicos da obra do brasileiro Celso Furtado acerca das desigualdades 
e suas relações teóricas com os processos de desenvolvimento e subdesenvolvimento. 
Em seguida, na seção 3, o foco recai sobre a chamada abordagem das capacidades 
humanas (ACH), do �lósofo e economista indiano Amartya Sen. Explicitam-se 
os conceitos fundamentais dessa abordagem e suas relações com a avaliação das 
desigualdades, nas múltiplas formas em que estas se concebem teoricamente e se 
manifestam empiricamente. Na seção 4, analisa-se o discurso o�cial brasileiro, 
procurando extrair daí as diretrizes básicas das políticas de combate às desigualdades, 
em três amostras desse discurso: a CF/1988, os planos plurianuais (PPAs) e 
o documento orientador da posição brasileira para a Agenda 2030 da ONU. 
Finalmente, nas considerações �nais, faz-se uma síntese das contribuições das 
seções anteriores e apresentam-se as limitações deste estudo e algumas sugestões 
para futuras diretrizes de políticas públicas de combate às desigualdades no Brasil.

2 CONTRIBUIÇÕES DE CELSO FURTADO

Celso Furtado deu uma relevante contribuição à análise do desenvolvimento. 
Para ele, um efeito ubíquo do modo de expansão da civilização industrial europeia, 
a partir da Revolução Industrial do século XVIII, foi a formação de estruturas 
socioeconômicas dualistas, que estão “na origem do fenômeno do subdesenvolvimento 
contemporâneo” (Furtado, 1983, p. 142, grifo nosso). O termo dualismo refere-se, 
neste contexto, à coexistência e interdependência, em um mesmo espaço geográ�co, 
de um modo de produção capitalista e de outros não capitalistas, no quadro de 
economias subdesenvolvidas e dependentes.

A heterogeneidade entre os países se cristaliza numa divisão internacional 
do trabalho, em que se destaca a diferença entre o centro (países pioneiros na 
Revolução Industrial) e a periferia. No primeiro, ocorre um progresso técnico 
sustentado e dinâmico (em processos produtivos e produtos), o que possibilita o 
crescimento concomitante de lucros e salários. Na periferia, máxime no chamado 
período de expansão para fora, o ritmo do progresso técnico é menor que no 
centro e praticamente circunscrito ao setor agrícola exportador. Nas economias 
periféricas, o aumento da produtividade – que também se dá por incorporação 
de terras mais férteis ao processo produtivo – concentra-se no setor exportador. 
Consequentemente, convivem no mesmo sistema um setor de produtividade mais 
elevada (primário-exportador e alguns subsetores diretamente a este correlacionados) 
e um setor de baixa produtividade. Do lado da demanda, grande parte do excedente 
produzido na periferia é usada na compra de bens de consumo de luxo, ao invés 
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de ser reinvestida no processo produtivo, o que limita a acumulação de capital. 
Ademais, os salários tendem a manter-se baixos relativamente, porque a demanda 
por mão de obra tende a crescer a taxas inferiores às da sua oferta.

Quando os países periféricos começam a se industrializar (no Brasil, por volta dos 
anos 1920), o anterior regime limitativo ao progresso técnico – cujo traço principal é 
o signi�cativo diferencial de produtividade entre os setores exportador e tradicional – 
obstaculiza a industrialização, contribuindo também para a manutenção do atraso 
e da dependência tecnológica em relação aos países centrais. Além disso, ocorre um 
descompasso entre as escalas de produção implícitas na tecnologia importada, por um 
lado, e a capacidade de absorção dos mercados internos e a disponibilidade de mão de 
obra, por outro, dado que a tecnologia é poupadora de força de trabalho. Isso con�gura 
um padrão de industrialização marcado por níveis e ritmos de acumulação de capital 
relativamente baixos, e no qual a renda se concentra persistentemente – por conseguinte, 
cristaliza-se a heterogeneidade social.

Furtado (1992, p. 8) de�ne modernização como uma “forma de assimilação 
do progresso técnico quase exclusivamente no plano do estilo de vida, com fraca 
contrapartida no que respeita ao sistema de produção”. Nas sociedades periféricas, 
a modernização mantém-se adstrita à esfera dos produtos e padrões de consumo 
que bene�ciam apenas a parcela da população diretamente envolvida com os setores 
dinâmicos da economia. Na prática, ela levou a um dualismo social e agravou a 
concentração de renda e riqueza já existente, porque somente os grupos sociais 
que controlam os setores exportadores e industriais substitutivos – em que penetra 
algum progresso técnico e/ou se obtêm ganhos de produtividade por especialização 
no comércio internacional – se bene�ciam da modernização, tendo acesso a novos 
padrões de consumo e de bem-estar. É claro que, à medida que a sociedade se 
industrializa, via substituição de importações, a taxa média de salário tende a 
aumentar, uma vez que os salários do setor industrial são relativamente mais altos 
que no restante da economia (maior produtividade, proteção tarifária etc.).

“Mas a pressão dos custos de reprodução de formas de consumo cada vez 
mais so�sticadas e as exigências de capital de uma tecnologia poupadora de mão 
de obra reforçam os fatores estruturais que operam no sentido de concentrar a 
renda” (Furtado, 1992, p. 10). Assim, a concentração do consumo de luxo em 
uma pequena elite exprime um fenômeno típico da periferia, e que adentra a esfera 
cultural. A mimetização do consumo dos países centrais é um comportamento que 
re�ete o “mito cultural” de que a adoção do estilo de vida daqueles países, tidos 
como os mais avançados e civilizados, é um sinal de sucesso pessoal e distinção 
social. E, quando os bens consumidos pela minoria rica das nações periféricas 
passam a ser produzidos internamente, ocorre uma tendência à imitação das técnicas 
usadas no centro, a �m de produzir aqueles bens. Dessa maneira, o “‘dualismo’  
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que se formara no plano cultural (padrões de consumo em permanente mutação 
e importados versus padrões de consumo tradicionais) tenderá a projetar-se na 
estrutura do sistema produtivo” (Furtado, 1983, p. 182). Ou seja, os planos cultural 
e econômico interagem.

Portanto, há ao menos duas especi�cidades na periferia, que despontam 
como verdadeiras marcas do subdesenvolvimento: a heterogeneidade estrutural 
(socioeconômica e tecnológica) e a dependência cultural, sendo esta última derivada 
da forma especí�ca como a periferia se conecta aos valores da civilização industrial 
europeia. O remédio para o subdesenvolvimento seria aquilo que o autor chama 
de desenvolvimento endógeno, que proporcionaria às sociedades periféricas a 
autonomia necessária para a reestruturação de seus processos de desenvolvimento, 
conforme seus �ns e prioridades (Rodríguez, 2009, p. 436).

O desenvolvimento endógeno apoia-se na identidade cultural das sociedades 
periféricas e na exploração das potencialidades desse acervo cultural. A recuperação 
das bases culturais provenientes do passado e o protagonismo dos segmentos 
sociais historicamente excluídos (portadores daquelas bases culturais) contribuem 
para a retomada da referida identidade, cujo fortalecimento abrirá espaço para 
novos contextos genuinamente criativos e inovadores. Assim, a superação do 
subdesenvolvimento seria “condicionada pela rea�rmação e pela expansão de uma 
identidade cultural própria nos países que o sofrem, em cuja busca aqueles altos 
�ns – incluídos certos traços culturais reemergentes do passado – desempenham 
um papel principal” (Rodríguez, 2009, p. 56).

Neste parágrafo, vale a pena “abrir um parêntese” e discorrer um pouco sobre o 
que Furtado entende por cultura e sua dinâmica (Rodríguez, 2009, p. 24). Ele concebe 
um sistema global de cultura, formado por três componentes interdependentes: 
a cultura material (estruturas econômico-produtivas, incluindo suas tecnologias); 
o âmbito sociopolítico da cultura (que inclui os arranjos institucionais responsáveis 
por transformar as intenções e preferências dos cidadãos em ações coletivas na esfera 
política) e o plano mais alto da cultura (religião, �loso�a, ciência, arte etc.). Esses 
dois últimos, que de alguma forma se vinculam aos “grandes �ns da existência 
humana”, desempenham um papel central no processo de desenvolvimento. 
Em consonância com esse diagnóstico, propõe-se enfatizar a dimensão sociopolítica 
do subdesenvolvimento. Com esse intuito, caberá à ação pública, por exemplo, 
induzir mudanças nas relações entre grupos e classes sociopolíticas, bem como nas 
regulações institucionais. Além disso, ênfase deve ser dada a políticas que induzam 
mudanças em certas ideias e valores contidos naquela esfera mais elevada da cultura 
não material – por exemplo, a consolidação de certos princípios éticos, valores 
democráticos e de direitos humanos que a�rmem a equidade entre as pessoas e 
os povos. Esses princípios e valores, de certa forma, contrabalançam a lógica da 

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   169 02/06/2020   11:59:46



Instituições e Desenvolvimento no Brasil: diagnósticos e 
uma agenda de pesquisas para as políticas públicas170 | 

acumulação capitalista, montada sobre a “racionalidade instrumental” da sociedade 
industrial moderna.

Um dos fenômenos que, historicamente, acompanham o desenvolvimento é 
a homogeneização estrutural, por meio da qual as estruturas capitalistas tendem a 
dominar o conjunto da economia. Esse processo interage com a homogeneização 
social, que é um fenômeno reconhecido na experiência dos países capitalistas 
centrais e objeto de explicação pelas teorias do desenvolvimento clássicas. O ponto 
de partida da homogeneização social é a tendência ao maior ritmo de crescimento da 
acumulação vis-à-vis a oferta de mão de obra, o que eleva o poder de barganha dos 
trabalhadores – ajudado pela organização sindical e por melhorias na quali�cação 
técnica dos trabalhadores – e, por sua vez, tende a elevar dinamicamente a 
participação dos salários no produto. Trata-se, en�m, de um processo endógeno 
de redistribuição de renda.6

Na proposta furtadiana do desenvolvimento endógeno, há que se redirecionar 
a poupança interna – em boa medida esterilizada para �nanciar o “consumo 
imitativo” – para ações públicas que promovam a homogeneização socioestrutural. 
O aumento de poupança interna deve apoiar-se numa dinamização dos mercados 
internos, sobretudo em economias de grandes dimensões, como a brasileira 
(Rodríguez, 2009, p. 438). Obviamente isto não signi�ca fechar-se ao comércio 
internacional, que sempre foi (e será) uma das principais vias de entrada de inovações 
e progresso técnico. A esse respeito, o dilema central do desenvolvimento endógeno 
é o seguinte: como ter “acesso às tecnologias modernas, sem que isso implique a 
adoção dos valores que desarticulam e mutilam sua [dos países periféricos] identidade 
cultural” (Rodríguez, 2009, p. 438). Isso porque, “[tanto] hoje como ontem, 
as tecnologias re�etem os contextos culturais em que surgem, e seu transplante 
acrítico implica a uniformização de padrões de comportamento que impedem 
um desenvolvimento a partir de condições culturais especí�cas” (idem, ibidem).

As “antinomias sociais” das sociedades periféricas, mormente em sua fase 
de industrialização tardia e dependente, em certo sentido são mais agudas que 
as prevalecentes nos países centrais. Os antagonismos internos às sociedades 
periféricas, entretanto – e aqui está uma diferença fundamental em relação àqueles 
últimos –, não se expressam adequadamente no campo das discussões políticas. 
Segundo Furtado (2008, p. 122), “a participação no processo político da massa 
assalariada faz-se sob o controle de grupos que integram a estrutura tradicional de 
poder”. Esse regime duplo de tutela e repressão sobre as massas manifesta-se em 
certa alternância no poder de governos ora populistas, ora autoritários. Mesmo 

6. Sobre isso, Furtado (1992, p. 6) esclarece o seguinte: “o conceito de homogeneização social não se refere à uniformização 
dos padrões de vida, e sim a que membros de uma sociedade satisfazem de forma apropriada as necessidades de 
alimentação, vestuário, moradia, acesso à educação, ao lazer e a um mínimo de bens culturais”.
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quando soluções provisórias são encontradas para os problemas da acumulação 
nas sociedades dependentes, levando a certas reformas estruturais ou a inovações 
institucionais (por exemplo, a era Vargas no Brasil e as reformas institucionais do 
regime pós-1964), essas soluções “alimentam-se mais do mimetismo ideológico 
do que de autêntica criatividade política” (idem, ibidem).

Considerando-se tudo o que já se disse nesta seção, pode-se concluir que o 
domínio do centro sobre a periferia do sistema econômico mundial se dá em várias 
áreas – entre outros aspectos, é um domínio econômico, político-militar, cultural e 
ideológico. Em especial, a ideologia do “caminho único para o desenvolvimento” 
não deixa espaço para alternativas originais e pensadas autonomamente da parte 
das nações periféricas, no sentido de traçarem seus �ns últimos e meios para 
o desenvolvimento. Para avançarem no desenvolvimento, assim a�rma a visão 
tradicional, as nações subdesenvolvidas devem apenas desempenhar seu papel 
na divisão internacional do trabalho e se engajar num esforço de modernização 
patrocinado pelos países desenvolvidos.7 Há pouco espaço para soluções originais aos 
problemas especí�cos enfrentados pelas diversas sociedades periféricas. Na questão 
da preservação do meio ambiente e do uso sustentável de seus biomas, por exemplo, 
o Brasil talvez necessite menos de tecnologias prontas e importadas de seus parceiros 
do hemisfério norte e mais da criação de novas tecnologias e arranjos institucionais 
inspirados a partir de uma recuperação crítica do conhecimento e da criatividade 
dos povos nativos.

A importância das dimensões superestruturais da dependência periferia-centro 
foi re�etida com muito cuidado por Furtado (1984), tanto que o desenvolvimento 
endógeno tem um de seus principais motores no âmbito político-cultural. Ele acredita 
que é nas esferas políticas, artísticas, cientí�cas e �losó�cas que se concebem as ideias que, 
mais tarde, se transformarão nas ações coletivas autônomas do desenvolvimento 
nacional. Essas ações serão desempenhadas por intermédio de arranjos institucionais 
originais, desenhados pelo mesmo poder criativo que se atualiza naquelas esferas 
superiores da cultura. A criatividade cultural interna, cujas amarras ideológicas 
devem ser soltas – inter alia por políticas públicas de desenvolvimento cultural –, 
abrirá espaço para as verdadeiras inovações institucionais e transformações estruturais 
requeridas para a superação do subdesenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento 

7. Em relação à mencionada visão tradicional, Furtado (1983, p. 8) caracteriza-a como uma “tradição persistente, que 
vem de Marx até Hicks, [e que] pretende que a explicação dos processos econômicos nos países mais avançados na 
industrialização seria suficiente para o entendimento do que ocorre nas economias de desenvolvimento retardado. Sendo 
assim, aos países atrasados não cabe senão trilhar os caminhos já conhecidos, beneficiando-se da experiência daqueles 
que se encontram em estágios mais adiantados”. Contrariamente aos autores mencionados – “de te fabula narratur”, 
disse Karl Marx sobre os países de industrialização atrasada, significando que a sua teoria do capital aplica-se aí da 
mesma forma que para os países de industrialização madura –, Furtado (1983, p. 8) defende que o subdesenvolvimento 
seja um “fenômeno coetâneo ao desenvolvimento, consequência da forma como se vem propagando até nossos dias 
a revolução industrial”.
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endógeno é antes de tudo apoiado sobre um estado de verdadeira autonomia das 
sociedades, que tem na esfera cultural o seu locus privilegiado.8

A homogeneização que deve acompanhar o desenvolvimento endógeno 
dos países periféricos deve ter traços específicos. Trata-se, antes de tudo, de 
quebrar os mecanismos estruturais – econômicos, tecnológicos, sociais, políticos, 
culturais – que mantêm o dualismo típico destes países. Para isso, sem dúvida, 
são necessárias reformas de base (reforma agrária, no sistema educacional etc.), 
que reduzam as desigualdades e ampliem os mercados internos. Além disso, 
as sociedades dependentes devem fazer um esforço maciço de carreamento da 
poupança interna para o investimento no fator humano (educação, formação, 
quali�cação pro�ssional), sendo esta uma decisão política interna, que exigirá 
mecanismos institucionais garantidores de certa autonomia na esfera sociopolítica. 
Arranjos variados de interfaces socioestatais (à maneira das conferências nacionais, 
das audiências públicas, dos conselhos etc.) são exemplos desses mecanismos 
institucionais. O investimento no fator humano, por seu turno, terá por �nalidade, 
por exemplo, possibilitar que as tecnologias importadas deixem de ser uma fonte de 
perpetuação das desigualdades e passem a ser uma base a partir da qual ocorrerão 
inovações internas de impactos cada vez maiores e mais extensivos às várias esferas 
do universo cultural dessas sociedades.

3 AS DESIGUALDADES NA ACH

Nas análises acerca do desenvolvimento dos países, dos arranjos sociais, dos padrões 
de vida, do bem-estar, da pobreza, dos fundamentos da justiça e da desigualdade, 
entre outras coisas, o conjunto de informações utilizado pela ACH9 tende a ser 
muito mais amplo que o mesmo conjunto considerado normalmente em abordagens 
tradicionais da avaliação social. A diferença é que a ACH, criada e defendida pelo 
economista e �lósofo indiano Amartya Sen, levará em conta certos aspectos da 
vida das pessoas – suas capacidades e liberdades, por exemplo –, que são em geral 
desconsiderados em outros tipos de análises. Em particular, a referida abordagem 

8. “A eliminação mesmo parcial do subdesenvolvimento esteve sempre acompanhada de um ascenso crescente à 
autonomia de decisões da coletividade local com respeito à utilização dos fluxos de renda gerados pelo sistema produtivo, 
inclusive o excedente” (Furtado, 1983, p. 156, grifo nosso). Furtado (1984, p. 30, grifo nosso) completa, a esse respeito: 
“cumpre-nos pensar em desenvolvimento a partir de uma visualização dos fins substantivos que desejamos alcançar, e 
não da lógica dos meios que nos é imposta do exterior. A superação do impasse estrutural que está no fundo de nossa 
crise somente será lograda se o desenvolvimento futuro conduzir a uma crescente homogeneização de nossa sociedade 
e abrir espaço à realização das potencialidades de nossa cultura”.
9. As expressões originais usadas na literatura especializada são development as freedom (desenvolvimento como 
liberdade) e capability approach. Esta última tem sido frequentemente traduzida para o português como abordagem 
das capacitações. É preferível, porém, o termo capacidade, em vez de capacitação, para se usar como tradução de 
capability. Capacitação, pelo menos no português falado no Brasil, denota quase sempre a ação de capacitar, ou seja, 
de formar a pessoa para um trabalho específico. Este sentido é excessivamente restrito em relação à maioria dos 
contextos de uso de capability na literatura.
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não se restringe ao conjunto de informações fornecidas por certas variáveis-meio, 
como a renda, a riqueza e outros bens.

Na abordagem de que estamos tratando nesta seção, destacam-se alguns 
tópicos, em que se lida com certos conceitos-chave com largo âmbito de aplicação: 
liberdades, multidimensionalidade, base informacional, espaço público, condição 
de agente e outros. Tais conceitos, que são amplamente usados na análise da 
desigualdade sob a óptica da ACH, são esclarecidos a seguir.

• Defende-se a primazia das liberdades substantivas para a avaliação social. 
Isso signi�ca avaliar os avanços e retrocessos sociais pelas capacidades que 
as pessoas têm de levar o estilo de vida que, de modo racional, desejam.10

• A ACH pode ponderar de muitas maneiras diferentes os critérios de 
e�ciência (obter tanta liberdade quanto possível) e equidade (ter menos 
desigualdade de liberdades entre as pessoas), reconhecendo que pode 
haver con�itos na aplicação desses critérios, sem que tais con�itos sejam 
necessariamente solucionados com o uso de uma “fórmula” especí�ca. 
Sen (2000) procura reconhecer a importância de ambas as dimensões 
(e�ciência e equidade) para o processo de desenvolvimento.

• No que se refere às concepções de justiça, é mais importante identi�car as 
patentes injustiças do mundo que derivar uma fórmula exata que descreva 
um mundo idealmente justo.11 Pensar sobre as injustiças do mundo, por 
sua vez, signi�ca entender corretamente a base informacional com a qual 
fazemos a avaliação, ou seja, “o tipo de informação que precisamos analisar 
a �m de avaliar o que se passa e saber o que está sendo indevidamente 
negligenciado” (Sen, 2000, p. 286, tradução nossa).

• Mesmo que haja injustiças patentes do ponto de vista de certos 
fundamentos éticos, o seu reconhecimento social pode depender na prática 
de discussões públicas abertas. Portanto, a formação e a aplicação de valores 
sociais dependem de debates públicos, para o que é fundamental a garantia 
de direitos civis básicos e da liberdade política. Logo, as liberdades civis 
e políticas, assim como a democracia e o Estado de direito, são centrais 
ao desenvolvimento socialmente justo.

10. A liberdade é um poder do agente; o poder de desempenhar atividades e atingir estados considerados racionalmente 
valorosos. No entender de Sen (2000, p. 4), a liberdade é essencial ao desenvolvimento e ao progresso social, seja 
porque estes devam ser avaliados em termos da ampliação das liberdades pessoais (razão avaliativa), seja porque a 
efetivação desses processos dependa da condição de agente dos indivíduos, ou seja, da sua faculdade (liberdade) de 
modificar a si próprios e ao mundo que os cerca (razão efetiva ou instrumental).
11. Sen, por exemplo, discorda de Rawls (2008) quanto à hipótese de que, na posição original, os princípios básicos de justiça 
sejam objetos de uma escolha social única e unânime. A esta hipótese, Sen contrapõe uma perspectiva irredutivelmente 
pluralista com respeito aos pontos de vista sociais acerca dos princípios de justiça. Essa perspectiva não exclui os conflitos 
sociais em torno desses princípios (Sen, 2011, p. 43-45).
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• A ACH privilegia a autonomia do agente individual e os juízos individuais 
acerca do bem-estar de cada um e do modo como cada um usará as suas 
capacidades. É fundamental que os indivíduos tenham o poder de agir 
como cidadãos, não se restringindo a meros “vassalos” bem alimentados, 
bem vestidos e bem entretidos (Sen, 2000, p. 288).

Em geral, o alargamento do escopo de análise para o “espaço informacional” das 
capacidades e liberdades humanas abre uma nova perspectiva acerca da desigualdade. 
Um exemplo disso está na forma como se avalia o papel dos mercados. Para Sen 
(2000, p. 142), o mercado é um arranjo social básico, uma forma de interação entre 
as pessoas, com a qual elas podem mutuamente auferir benefícios econômicos. 
A e�ciência econômica proporcionada pelos mercados é um bem que deveria ser 
repartido razoavelmente entre todos os membros da sociedade. Contudo, por 
conta de certas falhas (sujeição aos interesses de certos grupos sociais, assimetria 
de informações, externalidades etc.), essa e�ciência, como quer que seja medida, 
não garante a equidade distributiva.

O problema distributivo pode ser particularmente sério, quando certas 
desvantagens pessoais (baixa renda, baixo nível de alfabetização, condições de 
saúde precárias, baixa autoestima etc.) reforçam-se mutuamente, gerando uma 
espécie de círculo vicioso, que tende a manter certos grupos permanentemente 
excluídos dos principais benefícios dos mercados e do crescimento econômico em 
geral. Para que haja equidade na distribuição desses benefícios, é imprescindível 
a cooperação dos mercados com outros arranjos sociais e políticos. É necessário 
também dotar todos os indivíduos de certas capacidades fundamentais, tais como 
educação básica, serviços médicos básicos e redes de proteção social (assistência e 
previdência, entre outros serviços protetivos).

Os “funcionamentos” pessoais12 são a unidade básica de avaliação da ACH. 
Sen (2008) de�ne funcionamentos e capacidades como propriedades individuais. 
Por isso, em qualquer análise cujo referencial seja a ACH, a unidade básica é o 
indivíduo. Isso signi�ca que outras unidades de referências – comunidades, em 
seus vários níveis de agregação – são meramente derivadas da unidade individual. 
Quando, por exemplo, se investiga a desigualdade entre grupos humanos e/ou entre 
países, isto não passa de um meio para se obterem informações sobre a desigualdade 
entre os indivíduos situados naqueles grupos e/ou países.13

12. O conceito de funcionamento aplica-se a atividades ou estados de que uma pessoa pode participar, como “participar 
da comunidade”, “alimentar-se adequadamente” etc. No contexto do desenvolvimento como liberdade, são relevantes 
os funcionamentos que as pessoas valorizam racionalmente – isto é, funcionamentos reconhecidos pela comunidade 
como enriquecedores da vida individual e social. A capacidade é, por sua vez, “a liberdade substantiva de realizar 
combinações de funcionamentos alternativos (...), [ou seja], a liberdade de atingir vários estilos de vida” (Sen, 2000, 
p. 75, tradução nossa).
13. Sobre a pertinência das capacidades coletivas, no contexto da ACH, conferir o trabalho de Evans (2002).

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   174 02/06/2020   11:59:46



Desenvolvimento, Planejamento e Combate às Desigualdades no Brasil: notas 
sobre o papel das instituições a partir das contribuições teóricas de Celso Furtado 
e Amartya Sen

 | 175

Quais capacidades humanas seriam realmente relevantes para a ACH? Há 
várias que parecem requerer atenção das teorias da avaliação social, tais como a 
capacidade de ser bem nutrido, de viver uma vida livre de doenças evitáveis, de 
ir e vir, de ser educado, de participar da vida pública etc. Mas isso não signi�ca 
que se possa �xar uma lista de�nitiva de capacidades, pretendendo que esta lista 
seja completa e exaustiva. Na verdade, Sen (2005) reluta em aderir à ideia de 
fornecer uma tal lista, eventualmente com pesos predeterminados para cada tipo 
de capacidade, por três razões. Em primeiro lugar, porque ele não acredita na 
possibilidade de determinação dessas capacidades e seus pesos, sem considerar 
os seus contextos especí�cos de uso – isto é, as circunstâncias em que se julga a 
importância de determinadas capacidades.14 Em segundo lugar, a avaliação crítica e 
transparente (aberta, livre, pública, inclusiva) é defendida como o melhor método 
para se avaliarem e ponderarem os diferentes funcionamentos uns em relação aos 
outros, bem como para a análise das oportunidades de obtenção de diferentes 
combinações de funcionamentos.

Esse método se contrapõe ao método “lexicográfico”, ou método das 
“convenções mecânicas”. Quando se toma, por exemplo, a renda avaliada pelo 
mercado (preços e salários determinados no mercado) como sendo o padrão 
invariável para se medir a vantagem individual, implicitamente priorizam-se, do 
ponto de vista normativo, os preços de mercado determinados institucionalmente. 
Neste caso, toma-se dogmaticamente o mercado como o único mecanismo de 
produção de medidas com as quais avaliamos as capacidades e liberdades humanas. 
Para Sen (2005), aquilo que se entende e se valoriza como uma capacidade ou 
liberdade humana deve ser produto do exercício de uma razão pública, em condições 
as mais “democráticas” possíveis. Logo, a discussão e o raciocínio público podem 
levar a um melhor entendimento do papel, do alcance e da importância de certas 
capacidades, o que não seria possível com um método de convenções mecânicas que 
procurasse �xar uma lista de capacidades (e pesos) de modo absoluto e de�nitivo. 
Insistir num tal método mecânico “excluiria a possibilidade de progresso no 
entendimento social, e também vai contra a função produtiva da discussão pública, 
das lutas sociais e dos debates abertos” (Sen, 2005, p. 160, tradução nossa).

Finalmente, a última razão pela qual Sen não apresenta uma lista acabada 
de capacidades a serem consideradas na ACH é porque essa lista dependerá do 
propósito do exercício que se tenha em mente. Assim, por exemplo, o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) baseia-se em uma lista mínima de capacidades 
básicas, com o foco na consecução de uma qualidade de vida mínima básica, de 
um modo não contemplado por outras medidas tradicionais de desenvolvimento – 

14. Ilustra Sen (2005, p. 159, tradução nossa) a este respeito: “podemos dar prioridade à capacidade de estar bem 
nutrido quando as pessoas estão morrendo de fome em suas casas, ao passo que a liberdade de ter uma moradia 
poderá corretamente receber um peso maior, quando as pessoas estiverem bem alimentadas, mas lhes faltar a moradia”.
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produto interno bruto (PIB) per capita, por exemplo. O IDH, portanto, segue um 
propósito bastante especí�co e, por isso, põe foco em capacidades especí�cas. Em 
geral, “o nosso foco dependerá daquilo que estamos fazendo e do motivo por que 
fazemos” (Sen, 2005, p. 159, tradução nossa).

Comumente, os problemas da economia normativa demandam a consideração 
de uma pluralidade de princípios. Assim, a ACH se vale de diferentes princípios 
para avaliar os estados de coisas (arranjos sociais, instituições etc.): distribuição 
aos menos aquinhoados; e�ciência alocativa; justiça dos procedimentos decisórios; 
impacto das decisões nas gerações futuras; universalização de certas capacidades 
etc. Portanto, princípios de equidade stricto sensu e preocupações distributivas 
(de renda, bem-estar, capacidades) são parte de um conjunto maior de princípios 
possíveis de avaliação social. E, mesmo quando o foco analítico recai sobre a 
equidade, é preciso que se obedeça a uma espécie de metacritério de igualdade: 
“(...) que se dê, a toda pessoa, igual consideração em algum espaço importante 
numa teoria particular” (Sen, 2008, p. 32). O “espaço lógico” de referência aqui 
abre-se para um sem-número de possibilidades. O autor defende, portanto, uma 
espécie de igualitarismo cuja métrica baseia-se numa concepção pluralista de bem – e 
não de modo unidimensional, como faz, por exemplo, o utilitarismo, ao eleger a 
“utilidade” como a única dimensão apreciável da análise do bem-estar.

Como a desigualdade social deve ser avaliada, segundo a ACH? Que aspectos 
ou condições pessoais devem contar como fundamentais nessa avaliação? Essa é a 
pergunta fundamental de Desigualdade Reexaminada (Sen, 2008), e a resposta é que 
“as capacidades é que devem ser igualadas” (op. cit., p. 12). Na mesma linha, Alkire 
(2005, p. 122) caracteriza a ACH com a seguinte proposição: os arranjos sociais são 
avaliados de acordo com a extensão da liberdade – ou seja, as “capacidades” – que as 
pessoas tenham para atingir ou promover os funcionamentos que elas racionalmente 
valorizam. Se a equidade dos arranjos sociais for um critério obrigatório em algum 
espaço – e a maioria das teorias da justiça defende a equidade em algum espaço –, 
será no espaço multiforme das capacidades.

A despeito da defesa de um posicionamento pluralista quanto às concepções de 
bem e aos critérios de igualdade, Sen não se recusa a considerar, de um ponto de vista 
operacional, prático e contextualizado, um conjunto determinado de capacidades ou 
liberdades humanas que deveriam ser objeto de igualação numa eventual política de 
combate às desigualdades. Sen (2000, p. 38-40) menciona, a esse respeito, cinco tipos 
de liberdades instrumentais, frequentemente valorizadas, sem pretender que a lista 
seja exaustiva. O caráter contextual das liberdades, os propósitos da análise em que 
se utilizam esses conceitos, bem como a contingência dos juízos sociais, podem fazer 
variar bastante o que chamamos de liberdades instrumentais, máxime aquelas cujo 
usufruto deveria ser igualado numa eventual política de combate às desigualdades.
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• Liberdades políticas: são as escolhas políticas das pessoas, tais como as 
escolhas dos governantes, as regras dessas escolhas etc. Elas abrangem 
também o poder de o cidadão criticar as autoridades e emitir opiniões 
políticas publicamente, sem sofrer censura. As oportunidades de 
manifestação e o grau de “responsividade” do sistema político dependem 
das características institucionais de cada país, tais como a presença de uma 
democracia efetiva, o sufrágio universal, a imprensa livre e as organizações 
da sociedade civil. Dependem também de alguns aspectos-chave da 
governança, tais como as garantias legislativas e o Estado de direito.

• Disponibilidades econômicas (economic facilities): compreendem as 
oportunidades para �ns de consumo, produção e troca. Dizem respeito 
ao poder de os agentes usarem recursos econômicos, fazerem transações 
econômicas, terem acesso à renda e ao crédito etc. Dependem do 
funcionamento de uma instituição social básica – o mercado –, mas 
não apenas dele. Na prática, uma economia de mercado depende do 
funcionamento de outras instituições econômicas, políticas e sociais, que 
operam em escala nacional e global, além de uma “ética dos negócios” 
que fomente a con�ança entre os partícipes dos mercados.

• Oportunidades sociais: relacionam-se a instituições e arranjos sociais 
voltados para a educação, a saúde e para outros serviços de caráter social.

• Garantias de transparência: incluem o direito à informação em todos os 
níveis, principalmente nas esferas públicas. Não são atributos apenas da 
imprensa livre, mas também de arranjos públicos (instituições e normas) 
que garantam a transparência e a publicidade das informações relevantes 
à tomada de decisão pelas pessoas, nos vários setores da vida.

• Proteção social (protective security): refere-se a instituições e arranjos 
sociais destinados a proteger as pessoas contra certos riscos (ambientais, 
econômicos e sociais), sobretudo as parcelas mais vulneráveis da 
população – assistência e previdência social, seguro-desemprego, abertura 
de frentes de trabalho emergenciais etc.

A partir de tudo o que já se disse nesta seção, como se concilia a mencionada 
visão pluralista de Sen (2005, p. 159-160; 2008, p. 32) com a de que são 
as capacidades humanas que devem ser igualadas (Sen, 2008, p. 12)? Igualar 
capacidades não seria reduzir unidimensionalmente a análise da desigualdade, 
contrariando a perspectiva pluralista do autor? Para responder a isto, temos de 
considerar a irredutível diversidade dos seres humanos.

A ACH compromete-se em assumir, o máximo possível, a profunda e 
multifacetada diversidade existente entre os indivíduos. Esta re�ete-se não apenas 
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nas diferentes quantidades de recursos possuídos por eles, mas, principalmente, nas 
distintas capacidades individuais de transformar esses recursos em funcionamentos 
valorosos. Sendo uma espécie de ponto de partida da ACH, o fator diversidade 
humana deve ser avaliado antes mesmo de se começar a análise da desigualdade. 
Do ponto de vista operacional, esse fator afetará a seleção das variáveis focais 
relevantes, bem como o alcance das taxas de conversão dos recursos (rendas, cestas 
de mercadorias) em capacidades.

Ora, porque os seres humanos são, por princípio, radical e multiformemente 
diversos, é que eles operam diferentes funções de transformação de meios de bem-estar 
(cestas de mercadorias, rendas diretas e indiretas, riquezas etc.) em bem-estar real. 
Da perspectiva da ACH, o que importa para se atingir um padrão de justiça e equidade 
social é que aquelas funções individuais de bem-estar estejam operando para todos os 
indivíduos. Ou seja, que todos tenham a mesma capacidade de, a partir de seus meios de 
bem-estar (inputs, domínio da função) altamente diferenciados, atingir – por caminhos 
e processos adequados, justos – os estados e atividades (outputs) socialmente valorosos, 
que desejam racionalmente. Em razão da diversidade humana, da heterogeneidade 
radical entre os indivíduos, evidentemente as funções de bem-estar não serão as mesmas. 
Buscar uma igualação entre as capacidades de todos, contudo, signi�ca que cada pessoa 
conseguirá transformar os seus inputs de bem-estar em outputs valorosos para si. Ao �m 
e ao cabo, nesse esquema teórico, tendem a igualar-se as liberdades substantivas dos 
membros da comunidade.

4 BALIZAMENTOS NORMATIVOS GERAIS DO COMBATE ÀS DESIGUALDADES

Os três conjuntos de documentos analisados nesta seção são lidos de forma a se 
explicitarem os usos de expressões como desigualdade, equidade e suas correlatas. 
Com isso, se elucidam os conceitos de desigualdade, ao serem mostrados os processos 
sociais aos quais esses conceitos se aplicam. Esse esforço elucidativo visa possibilitar 
o diálogo teórico do discurso o�cial brasileiro com os dois autores estudados neste 
capítulo, Celso Furtado e Amartya Sen. Tal diálogo, com os seus frutos para o 
enriquecimento das diretrizes de políticas públicas de combate às desigualdades, 
será mostrado na seção 5 deste capítulo.

4.1 A Constituição

Na Constituição brasileira, a igualdade é assinalada como um dos propósitos do 
Estado e um dos valores supremos da sociedade almejada pelo povo (Brasil, 2010a, 
p. 4). Firmam-se a redução das desigualdades (sociais e regionais) (op. cit., art. 3o, 
inciso III) e, no plano das relações externas, a igualdade entre os Estados (op. cit., 
art. 4o, inciso V) como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
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Entre os direitos e garantias fundamentais, destaca-se a igualdade de todos 
perante a lei, sendo que a dita igualdade é explicitamente mencionada na Carta Magna 
como um direito, ao lado de outros como: vida, liberdade, segurança e propriedade 
(Brasil, 2010a, art. 5o). A esse respeito, uma das facetas da igualdade de direitos de 
cidadania é o sufrágio universal, tendo o mesmo valor os votos de cada cidadão  
(op. cit., art. 14). No mesmo diapasão, a “sociedade conjugal”, base da família, atribui 
direitos e deveres iguais ao homem e à mulher (op. cit., art. 226, § 5o).

A Constituição também prescreve que a articulação da ação administrativa 
da União no espaço geoeconômico e social brasileiro deva visar, de acordo com seu 
art. 43, inter alia, ao desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais, a qual 
é uma das funções dos orçamentos públicos (Brasil, 2010a, art. 165, § 7o). O poder de 
tributar, por seu turno, deve ser exercido segundo o princípio da equidade, vetando-se 
dar tratamento desigual a “contribuintes que se encontrem em situação equivalente” 
(op. cit., art. 150, inciso II). Aliás, a ordem econômica em seu todo, erigida sobre a 
valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, visa à justiça social e à redução das 
desigualdades regionais e sociais (op. cit., art. 170, inciso VII), entre outros aspectos.

Na esfera do trabalho, a Constituição (Brasil, 2010a, art. 7o, inciso XXXIV) 
estabelece a igualdade de direitos entre os trabalhadores com vínculo empregatício 
permanente e os avulsos. No que se refere à saúde, a igualdade é estabelecida sob 
pelo menos duas ópticas: em primeiro lugar, pela igualdade do direito à saúde 
para todos os brasileiros (“a saúde é direito de todos e dever do Estado”); em 
segundo, pelo acesso universal e igualitário aos serviços de saúde (op. cit., art. 196). 
Quanto à educação, um de seus princípios é a igualdade de condições ao acesso e 
a permanência na escola (op. cit., art. 206, inciso I).

Apesar de dar um valor capital à igualdade, a Constituição do Brasil não 
pormenoriza os sentidos relevantes do termo desigualdade, sequer fornece elementos 
suficientes para uma análise satisfatória do conceito correspondente. A ideia 
de desigualdade social (ou regional), por exemplo, não é desdobrada em seus 
aspectos (renda, riqueza, resultados, oportunidades e outros), tampouco são feitas 
distinções entre igualdade, equidade, homogeneidade e universalidade; ou, em 
sentido negativo, nada se diz acerca das diferenças entre desigualdade, inequidade, 
heterogeneidade e diversidade. Portanto, para que se avance na análise do que se 
entende por igualdade no discurso o�cial brasileiro, bem como para que sejam 
explicitadas as principais diretrizes de políticas de combate às desigualdades, é 
preciso debruçar-se sobre outros documentos.

4.2 Os PPAs

O PPA foi criado pela CF/1988 (Brasil, 2010a, art. 165, § 1o) como uma espécie 
de balizador da administração pública em áreas que requeressem ações cujos prazos 

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   179 02/06/2020   11:59:46



Instituições e Desenvolvimento no Brasil: diagnósticos e 
uma agenda de pesquisas para as políticas públicas180 | 

extrapolassem a curta temporalidade dos orçamentos anuais. Na prática, não 
obstante o fato de cada PPA abranger um período de apenas quatro anos, esses 
planos re�etem �loso�as e programas de governo, em um alto nível de generalidade, 
delimitando, assim, os contornos conceituais dentro dos quais o problema da 
desigualdade pode ser entendido e tratado (Pinheiro, 2018, p. 43).

Até o momento da conclusão deste texto, haviam sido publicados sete PPAs, 
cujas vigências começaram em 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. Para 
a �nalidade deste capítulo, esses documentos podem ser divididos em três grupos, 
porquanto, segundo uma hipótese de trabalho, os PPAs re�etem as diretrizes e os 
valores característicos dos governos que os elaboraram:15 i) o primeiro PPA, de 1991 
a 1995 (governos Fernando Collor e Itamar Franco); ii) os planos do período de 
1996 a 2003 (governo Fernando Henrique Cardoso – FHC); e iii) os do período 
2004-2019 (governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousse�). Portanto, 
postula-se que os planos, assim agrupados, re�etem a intencionalidade das políticas 
públicas de forma relativamente homogênea, particularmente quanto às políticas de 
combate às desigualdades no Brasil.

O primeiro PPA (1991-1995) proclama que o Estado brasileiro deve ter 
uma presença ativa na área social e na garantia dos direitos básicos de cidadania 
(Brasil, 1991, p. 27). Como condição sine qua non para a efetividade da ação 
pública, o documento defende uma reforma do Estado que o torne mais ágil, 
enxuto e o redirecione para áreas onde seja mais necessário. Essa condição poderia 
ser satisfeita com uma reforma administrativa do tipo “gerencialista”, privatizações 
e medidas de desregulamentação, liberalização e desburocratização, entre outras. 
Trata-se, en�m, de reduzir o tamanho do Estado e recon�gurá-lo em suas funções, 
para permitir-lhe atuar na área social, bem como para garantir o pleno exercício 
dos direitos aos cidadãos (op. cit., p. 29). Para que os direitos civis, econômicos, 
políticos e sociais sejam fruídos pelos cidadãos, é preciso que os serviços públicos 
essenciais – tais como educação, habitação, saneamento, seguridade e saúde – sejam 
providos, e�caz e e�cientemente, pelo setor público. Daí que um dos principais 
objetivos da reforma do Estado seja o aumento de sua capacidade de suprir tais 
serviços à população.

Não obstante, os ditos serviços são também meios para que as pessoas tenham a 
capacidade de exercer todo o seu potencial produtivo, usando os recursos econômicos 
disponíveis, conquistando ocupações mais rentáveis e de melhor qualidade, e 
melhorando seus padrões de vida. Desse modo, no agregado, o que promove 
verdadeiramente o aumento do bem-estar social é o crescimento econômico 

15. Hipóteses semelhantes a esta vêm sendo exploradas por vários autores. Ver, por exemplo, Lessa, Couto e Farias 
(2009) e Amitrano (2018).
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sustentado (Brasil, 1991, p. 29), apoiado numa aliança entre a economia de mercado, 
a estabilidade macroeconômica, a democracia e as políticas sociais.

No PPA 1991-1995, as desigualdades são vistas principalmente como 
desequilíbrios de renda pessoal e regionais. Sob o aspecto regional, a política de 
desenvolvimento busca uma integração física e funcional das economias locais 
à economia nacional. Especi�camente, as políticas nessa área têm três objetivos 
básicos (Brasil, 1991, p. 34-35): i) equilibrar a distribuição de atividades produtivas 
e população no território nacional; ii) induzir o crescimento sustentado das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste a taxas superiores à média nacional; e iii) erradicar 
a pobreza absoluta nessas regiões, sobretudo no Nordeste rural, principalmente 
pelo provimento de novas oportunidades de inserção produtiva.

Em suma, as ações de combate às desigualdades previstas no primeiro PPA 
subordinam-se ao propósito primordial de reformar o Estado, segundo princípios 
caros ao chamado Consenso de Washington (desburocratização, desregulamentação, 
liberalização, orientação ao mercado, privatização, redução do tamanho do Estado). 
Estima-se que a ação quali�cada de um Estado mais enxuto e e�ciente possa 
proporcionar mais “igualdade de oportunidades” às pessoas, sendo que a ação 
pública deveria visar, sempre que possível, à melhor inserção dos indivíduos 
no sistema produtivo. Ademais, não obstante a complexidade das disparidades 
espaciais-territoriais, “o PPA 1991-1995 (...) não toma como referencial de 
análise senão a escala tradicional das macrorregiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul 
e Centro-Oeste” (Pinheiro, 2018, p. 41).

Uma premissa básica dos PPAs elaborados nos governos FHC, 
vigentes, respectivamente, nos períodos 1996-1999 e 2000-2003, doravante PPAs 
1996-2003, é a consolidação da estabilidade macroeconômica como condição do 
desenvolvimento sustentado, sendo que as ações de combate às desigualdades devem 
ser pensadas a partir dessa premissa. A estabilidade seria o substrato no qual essas 
ações teriam sua coerência, factibilidade e efetividade (Brasil, 1996, p. 3; 1999, p. 2).

Nos PPAs 1996-2003, o tema da desigualdade aparece como um problema 
a ser tratado diretamente por políticas públicas especí�cas (Brasil, 1996, p. 19). 
A solução desse problema é associada ao desenvolvimento sustentado, à reforma do 
Estado, à ampliação da cidadania e aos direitos humanos. O combate à pobreza, a 
inclusão social e a garantia dos direitos humanos a grupos historicamente vulneráveis 
aparecem como temas associados ao combate às desigualdades em um nível 
estratégico de política.

Diretrizes, estratégias, objetivos e princípios gerais dos PPAs dos governos 
FHC, bem como suas respectivas metas especí�cas, procuram integrar várias áreas 
de políticas públicas. Ademais, em áreas especí�cas – por exemplo, saúde, educação, 
previdência, saneamento –, a aplicação do princípio da equidade deve se harmonizar 
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aos princípios da e�ciência e da e�cácia (Brasil, 1996, p. 19). Mais equidade seria 
atingida com um conjunto de medidas que combinassem intervenções econômicas 
com medidas tendentes a atuar diretamente sobre os indicadores sociais. Além disso, 
pela primeira vez na história do PPA – e a despeito de a ideia já estar presente na 
CF/1988 –, o princípio da universalização dos serviços públicos básicos é aduzido 
como um pilar do combate às desigualdades (Brasil, 1999, p. 6).

Destacam-se, à guisa de conclusão da análise dos PPAs vigentes no período 
1996-2003, algumas inovações particularmente no que se refere às desigualdades, 
listadas a seguir.

• Em geral, o enfoque dos direitos humanos perpassa as ações de combate 
às desigualdades. As metas �xadas para áreas especí�cas de política social, 
por exemplo, devem focalizar certos públicos-alvo vulneráveis (crianças, 
adolescentes, adultos que não concluíram o ensino fundamental, portadores 
de de�ciência, idosos etc.), tidos como sujeitos de direitos humanos.

• As metas de desenvolvimento social são pensadas de forma abrangente, 
contemplando não só os resultados �nais das políticas, como a redução 
da mortalidade infantil, mas também os seus processos – por exemplo, 
o fortalecimento das parcerias entre os setores público e privado para a 
ampliação e modernização do setor de saneamento.

• Princípios e ações pró-equidade são contemplados, explícita ou 
implicitamente, em várias áreas de políticas públicas, não restritas à 
social. Na ciência e na tecnologia, por exemplo, um dos objetivos seria 
o “fortalecimento da capacidade tecnológica para atender aos problemas 
sociais mais graves nas áreas de educação, saúde, saneamento básico, 
nutrição e alimentos, habitação popular e transportes” (Brasil, 1996, 
p. 17). Acrescente-se que ações relativas à infraestrutura econômica, ao 
apoio a certos setores produtivos (pequenas empresas e agricultores), 
ao saneamento e à gestão das cidades são mencionadas, particularmente 
no PPA 2000-2003, em conexão com o combate às desigualdades sociais 
e territoriais (Brasil, 1999, p. 6).

• Estudos técnicos, como o de Peliano (1993), são crescentemente chamados 
a orientar a ação do Estado no combate às desigualdades. Além disso, 
a informação e o conhecimento não devem ater-se apenas à ciência e à 
tecnologia, em benefício da economia, da indústria e da competitividade 
nacionais, mas devem também ser colocados a serviço da solução de 
problemas sociais (Brasil, 1999, p. 20).

• Especi�camente no que concerne ao PPA 2000-2003, além das diretrizes 
estratégicas e dos macro-objetivos, este documento contempla as chamadas 
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agendas, que são assuntos abrangentes, integradores e transversais das 
medidas de políticas públicas. No tópico do combate às desigualdades, 
destacam-se as agendas dos eixos nacionais do desenvolvimento – mudança 
da “geografia econômica” no território nacional, desconcentração 
de recursos econômicos, em prol de mais equidade inter-regional – e de 
emprego e oportunidades de renda – apoio aos pequenos produtores 
e setores intensivos em mão de obra, políticas de emprego integradas 
(qualificação, intermediação, relações de trabalho) e igualdade de 
oportunidades de emprego, visando cobrir os de�cit dos grupos vulneráveis.

Voltemo-nos agora para os PPAs produzidos sob os governos do Partido 
dos Trabalhadores (PT). A despeito de algumas diferenças na forma e nos 
processos de elaboração, esses documentos espelham-se em um único projeto de 
desenvolvimento (Palocci Filho, 2002), que busca conciliar crescimento econômico, 
equilíbrio distributivo de renda (pessoal e regional) e inclusão social. A estratégia 
de desenvolvimento de longo prazo baseia-se em um diagnóstico segundo o qual a 
“concentração social e espacial da renda e da riqueza” (Brasil, 2004, p. 4), entre outras 
mazelas sociais, é citada como um dos principais problemas a serem enfrentados. 
A �m de superar esse problema, são estabelecidos princípios e diretrizes de políticas 
públicas, visando integrar as agendas econômica (técnico-produtiva e �nanceira) 
e social e os direitos de cidadania.

A articulação das ações públicas seria baseada em um modelo de crescimento 
de longo prazo impulsionado pela expansão do mercado de bens de consumo. 
O consumo das famílias trabalhadoras abrangeria certos segmentos modernos 
(alimentos processados, produtos farmacêuticos, eletroeletrônicos, transporte 
etc.), esperando-se, como resultado disso, um aumento da produtividade geral 
da economia. O modelo econômico inspirador dos PPAs do período 2004-2019, 
em especial, ao ser colocado em ação, desencadearia um “círculo virtuoso” entre 
rendimentos das famílias trabalhadoras e investimentos (Brasil, 2004, p. 6). 
O processo começaria no aumento dos rendimentos das famílias e acarretaria, 
sucessivamente, a expansão do consumo, da produção, do investimento e da 
produtividade. Por via das políticas sociais – incluindo transferências de renda 
(Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada e benefícios da Previdência 
Social), salário mínimo, emprego formal e inclusão produtiva –, parte expressiva 
do aumento da produtividade seria apropriada pelas famílias, fechando-se o ciclo.

Portanto, segundo o diagnóstico estrutural subjacente aos PPAs elaborados 
durante os governos do PT, há uma conexão íntima entre as políticas sociais 
redistributivas e as estratégias macroeconômicas de promoção do crescimento 
econômico no longo prazo. Trata-se de uma tentativa de reconfiguração dos 
parâmetros estruturais da economia brasileira, para se atingir um tipo de 
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desenvolvimento capaz de bene�ciar, sobretudo, os brasileiros mais carentes. 
Isso equivaleria a uma mudança qualitativa em relação aos ciclos anteriores de 
crescimento, que foram tipicamente concentradores de renda.

A expansão do �nanciamento de longo prazo, o aperfeiçoamento do sistema 
tributário e a ampliação da infraestrutura são também instrumentos – não 
diretamente ligados à política social – que concorrem para efetivar um padrão 
de desenvolvimento sustentável inclusivo. De modo similar, as ações pró-meio 
ambiente devem se integrar, de forma orgânica, à mesma estratégia macroeconômica 
de desenvolvimento, uma vez que a degradação ambiental anda “de mãos dadas” 
com a exclusão social, a marginalização, a miséria e a desigualdade.16 En�m, os 
objetivos especí�cos de praticamente todas as áreas de políticas públicas deveriam 
concorrer para a consecução do objetivo maior, que é o aumento do bem-estar da 
população em geral, com ênfase nos segmentos historicamente mais desfavorecidos.

Nos PPAs do período 2004-2019, consolida-se a visão de que os méritos 
intrínsecos aos objetivos igualitaristas presentes na CF/1988 – e não os custos 
econômicos para a consecução desses objetivos – devem ter a última palavra nas 
decisões públicas de combate às desigualdades. Em particular, a dimensão simbólica 
da desigualdade entre as pessoas associa-se a uma condenação moral a esse estado e 
ao entendimento deste como um fenômeno multidimensional e histórico. Embora 
tenha em sua origem complexos mecanismos socioeconômicos, a reprodução da 
desigualdade não se restringe a tais.

Nos PPAs elaborados sob governos petistas, a desigualdade não é vista 
como um mero subproduto de alguma disfunção na estrutura econômica ou da 
administração estatal, como sugeria o PPA 1991-1995, mas como o fruto de um 
complexo processo histórico que, conquanto possa ter tido raízes socioeconômicas 
(colonização, escravidão, configuração legal-institucional favorecedora de 
uma elevada concentração da posse da terra etc.), imiscuiu-se aos poucos na 
mentalidade coletiva do povo brasileiro, cristalizando-se em comportamentos 
discriminatórios e preconceituosos. Ademais, a desigualdade é vista como um 
fenômeno multidimensional, isto é, re�ete-se nas inúmeras dimensões da “liberdade 
humana”, para usar uma expressão de Sen (2000). Como exemplos dessas múltiplas 
dimensões, é possível citar: renda, saúde, educação, acesso à justiça, capacidade de 

16. O PPA 2004-2007, por exemplo, fala de uma “crônica injustiça ambiental: os mais pobres ocupam sempre as áreas 
mais poluídas, mais inseguras ou mais degradadas, expressando a distribuição desigual dos benefícios ambientais que 
marca o país. Como regra, os grupos sociais de menor renda são os que têm menos acesso ao ar puro, à água potável, 
ao saneamento básico e à segurança fundiária” (Brasil, 2004, p. 38).
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participação política e inclusão digital. Por isso, o efetivo combate às desigualdades 
requer ações concentradas em áreas diversi�cadas de políticas públicas.17

A percepção da desigualdade em sua dimensão simbólica parece inspirar 
uma nova maneira de ver esse problema e suas soluções. Inspira, em particular, 
novos arranjos institucionais e de políticas públicas, com a adoção do chamado 
“enfoque dos direitos humanos” – ou sistema de direitos (Brasil, 2015, p. 30).18 
Este enfoque parte do princípio de que as situações de desigualdade extrema são 
violações de direitos humanos, porquanto o lado desfavorecido dessa relação 
(os carentes, miseráveis, marginalizados, discriminados etc.) são pessoas cuja 
dignidade humana é sistematicamente desconsiderada. Quanto maior o contraste 
entre os “favorecidos” (com emprego, renda, saúde, educação, alimentação, 
participação política, autoestima etc.) e os “desfavorecidos” (notadamente se 
estes situam-se “abaixo” de uma linha de bem-estar considerada humanamente 
justa), maior a desconsideração pelos direitos humanos dos membros desse último 
grupo. Ademais, assim como os direitos humanos são universais, indivisíveis e 
interconectados,19 as políticas de combate às desigualdades devem ter essas mesmas 
características. Dessa maneira, a ideia das políticas universais e transversais ganha 
um embasamento teórico-conceitual mais sólido.

A democracia é considerada como um “catalisador” do desenvolvimento 
inclusivo. Conselhos nacionais, colegiados e conferências nacionais são exemplos 
de “espaços institucionais” fortalecidos no período pós-2003, a �m de consolidar 
a democracia participativa. Nesses, discutem-se inúmeros temas afetos às políticas 
públicas: saneamento, habitação, geração de renda, reforma agrária, reforma 
urbana, direitos humanos, uso de águas, ciência e tecnologia, arranjos produtivos 
locais, direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros 
(LGBT) etc. O objetivo �nal é integrar esses mecanismos a um sistema nacional 
de participação social, capaz de alinhar as ações do governo às aspirações sociais. 
Do ponto de vista do objetivo deste capítulo, o mais importante é reconhecer que 
o fomento à participação social cumpre um papel igualitarista, pois visa dar a todos 
igualdade de oportunidades para o exercício da cidadania (Brasil, 2011, p. 94).

17. Além do tradicional enfoque de renda (índice de Gini), os PPAs 2004-2019 reconhecem explicitamente a 
multidimensionalidade da desigualdade, que se procura apreender com conceitos tais como desigualdades educacionais, 
de saúde, raciais, de gênero, regionais, espaciais-territoriais, campo-cidade, entre outros. Enfim, assume-se uma irredutível 
diversidade conceitual relacionada ao fenômeno da desigualdade, o que, no fundo, é um reconhecimento de sua 
complexidade ontológica. Isso quer dizer que se propõe considerar a desigualdade em sua diversidade, sem procurar 
reduzi-la a um único conceito ou propriedade, supostamente “essencial”.
18. Como vimos, a adoção do enfoque dos direitos humanos não é uma novidade exclusiva dos PPAs 2004-2019, mas 
já ocorrera em pelo menos um PPA do governo FHC. É nos planos promulgados de 2004 em diante, contudo, que os 
direitos humanos tornam-se a principal referência teórica, conceitual e doutrinária para a elaboração de diretrizes de 
combate às desigualdades.
19. Princípio referendado na Conferência Mundial de Direitos Humanos da ONU, realizada em Viena, em 1993. De 
acordo com este princípio, sempre que um direito humano for violado, “rompe-se a unidade e todos os demais direitos 
são comprometidos” (Brasil, 2010b, p. 15).
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Nos PPAs 2004-2019, o termo universalização passa a ser um lugar-comum 
para quali�car o efetivo usufruto dos direitos econômico-sociais básicos a todos os 
cidadãos. “Universalizar” tais direitos ou serviços signi�ca estendê-los a todos, 
eliminando lacunas e desigualdades em sua quantidade e qualidade. É preciso, 
por exemplo, estender a Previdência Social aos setores informais da economia, 
equalizar e melhorar os indicadores de assistência à saúde, concentrando esforços 
nas parcelas da população e regiões mais desassistidas. A Constituição, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) aparecem, 
nos PPAs de que estamos tratando, como marcos normativos a serem cumpridos 
e aperfeiçoados. As políticas de seguridade social, por seu turno, são vistas como 
instrumentos talhados para combater as desigualdades, sobretudo quando a 
preocupação central é universalizar e cobrir as lacunas de atendimento a grupos 
socialmente vulneráveis (jovens, idosos, residentes de áreas mais pobres etc.).

Os indicadores econômicos e sociais mostram a situação de desvantagem 
de certos grupos historicamente discriminados na sociedade brasileira: mulheres, 
homossexuais, velhos, população de rua, negros, indígenas etc. Eis o porquê 
da necessidade de ações afirmativas, com políticas transversais, que incluam 
esses grupos na cidadania e lhes tornem efetivos os direitos humanos. A própria 
discriminação, vista como um fenômeno cultural, histórico, interage com a dinâmica 
das desvantagens, gerando um círculo vicioso. A maneira de quebrar esse círculo é 
reconhecer os direitos plenos desses grupos populacionais e, com políticas públicas 
transversais e ações afirmativas, propiciar o acesso a serviços públicos, como 
alimentação, renda e emprego, educação, saúde e cultura, que lhes ampliem as 
“capacidades senianas”, de modo a estabelecer certo padrão aceitável de equidade 
entre os cidadãos.

Ao se encarar a desigualdade como uma questão fundamental, boa parte 
dos problemas de políticas públicas brasileiros pode ser encarada sob essa óptica, 
que passa a ser uma espécie de “articuladora” das ações públicas. Desse modo, o 
combate às desigualdades passa a se “transversalizar” por praticamente todas as 
áreas de políticas públicas. Um dos traços mais marcantes da história dos PPAs é 
a generalização e o aprofundamento desse processo de “transversalização”.

Os PPAs do período 2004-2019 desenvolveram significativamente o 
tratamento das desigualdades espaciais, regionais e territoriais. Tais desigualdades 
são complexas e se expressam num desbalanceamento, territorialmente localizável, 
de múltiplas dimensões ou variáveis sociais, humanas, econômicas e políticas. 
Como critério geral, toda formulação e implementação de política pública deve 
valorizar as características e potencialidades regionais. Este critério conota um 
direcionamento da ação pública em favor das partes menos favorecidas do território 
brasileiro, procurando promover, assim, um desenvolvimento local sustentável.

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   186 02/06/2020   11:59:47



Desenvolvimento, Planejamento e Combate às Desigualdades no Brasil: notas 
sobre o papel das instituições a partir das contribuições teóricas de Celso Furtado 
e Amartya Sen

 | 187

Dada a sua complexidade, as políticas regionais devem basear-se em estudos 
profundos do mapeamento do território nacional nessas múltiplas dimensões. 
Para planejar as ações do governo na área regional, é preciso pensar o conceito de 
território de forma mais abrangente, procurando, ao mesmo tempo, “coordenar e 
integrar as diferentes regionalizações setoriais em torno de uma política que integre 
o país, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais” (Brasil, 2004, 
p. 37-38). Por conseguinte, uma política de desenvolvimento regional é, acima de 
tudo, uma política de combate às desigualdades.20

Um aspecto relevante do combate às desigualdades, e que afeta diretamente 
a questão territorial, é a elevada concentração fundiária no Brasil. Fator agravante 
da pobreza rural, da migração campo-cidade (com efeitos negativos para a vida 
nas cidades), e, principalmente, um traço em si de profunda injustiça social, a 
concentração fundiária é vista pelos PPAs 2004-2019, em geral, como um obstáculo 
ao avanço da cidadania e da democracia no país. Um dos remédios a ela e a seus 
males é a reforma agrária, associada ao desenvolvimento da agricultura familiar 
sustentável. Isso envolve uma política complexa, que visa, ao fim e ao cabo, 
redistribuir terra, riqueza, renda e direitos.

4.3 O posicionamento do Brasil diante da Agenda 2030

A segunda metade do século XX testemunha um notável avanço na análise 
teórica e empírica sobre a desigualdade (Sen, 2000; 2008). Do ponto de vista da 
institucionalidade, houve um aprofundamento do Sistema ONU expresso em 
diversos documentos e tratados, tais como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948), o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966), 
o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), a 
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial (1968) e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher (1979), entre muitos outros.

Durante esse período, o posicionamento diplomático brasileiro diante da 
comunidade internacional foi favorável aos direitos humanos em todas as suas formas. 
O país defendeu a perspectiva da inclusão, da equidade e da implementação efetiva 
dos direitos humanos consagrados nos diversos instrumentos internacionais. Além 
disso, a diplomacia brasileira buscou um protagonismo nos fóruns internacionais 
em defesa de um modelo de desenvolvimento sustentável inclusivo, em que a 
tônica seja dada pelo combate à miséria e às desigualdades, bem como pela defesa 

20. Particularmente a partir do PPA 2008-2011, o combate às desigualdades regionais ganha um importante 
aperfeiçoamento conceitual, ao inserir-se na chamada “dimensão territorial do planejamento governamental”. As regiões 
passam a ser encaradas, neste PPA e nos seguintes, como “estruturas sócio-espaciais ativas nas quais o ambiente 
sócio-econômico e os traços histórico-culturais e sócio-geográficos sejam decisivos para o (...) desenvolvimento” 
(Brasil, 2007, p. 12-13).
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do meio ambiente. Somente para apontar os exemplos mais recentes desse tipo 
de atuação internacional do Brasil, citam-se as conferências internacionais que 
�caram conhecidas como Rio-92 e Rio+20. Nesta última, acordou-se a chamada 
Agenda 2030, que instituiu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Para cumprir o propósito deste capítulo, porém, basta a análise do discurso da 
posição brasileira no documento preparatório para a Rio+20 (Brasil, 2014). Nesse 
documento, evidencia-se, como em nenhum outro, a preocupação do governo 
brasileiro em introduzir o combate às desigualdades na agenda global, a partir do 
arcabouço conceitual do desenvolvimento sustentável – que procura dar igual peso 
aos aspectos econômico, social e ambiental do desenvolvimento.

Os eixos conceituais da Agenda 2030 são os seguintes: i) enfoque de direitos 
(a sociedade é um sujeito de direitos, cujas obrigações correspondentes são dos 
governos); ii) igualdade;21 iii) promoção do emprego pleno e produtivo de qualidade; 
iv) perspectiva de gênero; v) responsabilidades comuns, porém diferenciadas, entre 
os países no processo de desenvolvimento; vi) progressividade e não regressividade; 
vii) indivisibilidade e interdependência entre os objetivos e as metas da Agenda 
2030; viii) participação cidadã; e ix) transparência e prestação de contas.

A erradicação da pobreza e a integração equilibrada das dimensões econômica, 
social e ambiental do desenvolvimento sustentado são colocadas como o principal 
desa�o da Agenda 2030 (Brasil, 2014, p. 4). Combater a pobreza, por seu turno, 
não apenas a miséria, em suas múltiplas dimensões, aparece como a primeira 
prioridade da posição brasileira na consecução do desenvolvimento sustentável nas 
negociações para a construção da Agenda. Além disso, o Brasil advoga a adoção de 
medidas universais de proteção social, complementadas com políticas transversais 
(op. cit., p. 7).

Uma aplicação do princípio da “universalidade com diferenciação” é 
defendida pelo Brasil na Agenda 2030 (Brasil, 2014, p. 8): as obrigações para a 
consecução dos ODS seriam aplicáveis a todos os países, porém com compromissos 
diferenciados segundo as diversas realidades nacionais e os níveis de desenvolvimento. 
A superação das desigualdades, por sua vez, tanto dentro dos países quanto entre 
eles, é uma diretriz central para aperfeiçoar o marco internacional voltado para o 
desenvolvimento e que se deve re�etir nos ODS.

É possível aqui interpretar o princípio da universalidade com diferenciação 
dizendo que esta norma se apoia não apenas na mera (e óbvia) constatação de que as 
nações encontram-se em níveis diferentes de desenvolvimento, mas no pressuposto 
de que, no processo histórico do desenvolvimento capitalista global, os países que 

21. “Deve-se avançar rumo a sociedades mais igualitárias, solidárias e coesas. O fechamento de brechas deve ser o 
objetivo das intervenções públicas para a igualdade substantiva, que não se reduz à igualdade de oportunidades, 
mas inclui também a igualdade de direitos, meios, capacidades e resultados” (NU e CEPAL, 2016, p. 23, grifo nosso).
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saíram na frente na construção da atual civilização industrial “exploraram” outros. 
A tese da “necessidade de compensação histórica” de umas classes sociais sobre outras, 
de uns grupos humanos sobre outros, ganha uma aplicação internacional. É como 
se os diferentes papéis desempenhados pelas nações, no sistema econômico mundial 
pós-século XVIII, tivessem levado injustamente a uma con�guração desigual de 
nações ricas e pobres, centrais e periféricas, desenvolvidas e subdesenvolvidas. 
A desigualdade na comunidade de nações é vista como profundamente injusta e 
requeredora de uma compensação. O princípio da universalidade com diferenciação, 
defendido pelo Brasil, procura re�etir, ao menos em parte, essa necessidade.

Finalmente, o Brasil defendeu a incorporação dos conceitos de igualdade 
de oportunidades e igualdade de resultados. Este último busca evidenciar as 
di�culdades de determinados grupos para alcançar resultados valorosos – um 
trabalho decente, um rendimento digno, níveis educacionais e de saúde adequados 
etc. –, mesmo em situações em que as oportunidades estão formalmente abertas a 
todas as pessoas (Brasil, 2014, p. 9). Muitas vezes, as desigualdades de resultados 
decorrem da heterogeneidade das condições pessoais – que envolvem fatores não 
apenas físicos, mas também sociais, institucionais e culturais –, as quais propiciam 
a diferentes pessoas, ainda que com acesso aos mesmos meios de bem-estar 
(mesma renda, por exemplo), o alcance de níveis diversos de bem-estar �nal. 
São desigualdades de resultados, por exemplo, as diferenças salariais baseadas em 
condições de raça ou de de�ciência. Portanto, a �m de avaliar adequadamente as 
metas e os resultados dos ODS, requer-se a desagregação de dados e informações, 
de modo a aferir resultados sobre grupos humanos considerados vulneráveis 
(Brasil, 2014, p. 12) e, por meio de políticas focadas e transversais a esses grupos, 
corrigir as desigualdades de resultados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: BUSCANDO INSIGHTS EM FURTADO E SEN PARA 
APERFEIÇOAR AS ESTRATÉGIAS DE COMBATE ÀS DESIGUALDADES – OS 
PAPÉIS DOS CONCEITOS E DAS INSTITUIÇÕES

No Brasil, o período transcorrido entre a promulgação da CF/1988 e os dias atuais 
testemunha um duplo amadurecimento, conceitual e institucional, referente ao tema 
da desigualdade como problema de políticas públicas. A julgar pelos documentos 
o�ciais analisados neste capítulo, os conceitos a partir dos quais estruturam-se os 
discursos governamentais sobre o tema tornam-se cada vez mais complexos. Isso, 
por sua vez, manifesta a crescente importância do valor da igualdade aos olhos da 
sociedade brasileira, ao longo destes cerca de trinta anos.

A seguir, sintetizam-se os principais avanços conceituais encontrados nos 
PPAs e no documento orientador da posição brasileira na Agenda 2030 (Brasil, 
2014), concernentes ao problema da desigualdade e às formas assumidas pela ação 
pública visando à solução deste.
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• O enfoque dos direitos humanos passa gradualmente a orientar, de modo 
cada vez mais forte, o diagnóstico do problema da desigualdade e a busca 
de suas soluções no campo político-institucional. Os grupos humanos 
vulneráveis e historicamente discriminados na sociedade brasileira são 
sujeitos de direitos, e os elevados graus de desigualdade veri�cados no país, 
máxime quando associados à miséria, ao desemprego, à marginalização 
e à exclusão social, são considerados índices de uma verdadeira violação 
da dignidade e dos direitos humanos desses grupos.

• A desigualdade passa a ser crescentemente vista como um estado de coisas 
eticamente reprovável, não apenas uma decorrência “natural” de alguma 
disfunção macroeconômica ou do Estado. É o que se pode chamar de 
o despertar da dimensão simbólica da desigualdade. A obtenção de padrões 
eticamente aceitáveis de equidade entre pessoas, e pelo território nacional, 
tem se constituído ao longo dos anos em um dos princípios fundamentais 
do desenvolvimento brasileiro e em uma ideia articuladora do conjunto 
das políticas públicas. A força da dimensão simbólica da desigualdade 
exige um esforço coletivo, do Estado e da sociedade brasileira, no sentido 
da correção desse estado de coisas.

• O reconhecimento do caráter multidimensional da desigualdade. 
Encarar as desigualdades como um fenômeno multidimensional implica 
analisá-lo sob um número inde�nido de ópticas. As pessoas podem ser 
multiplamente desiguais, seja em termos de seus recursos econômicos – 
renda, riqueza e oportunidades de trabalho, por exemplo –, seja em função 
de inúmeros outros meios de bem-estar, tais como acesso à educação, 
justiça, saúde, participação política, alimentação saudável, acessibilidade, 
cultura, autoestima e muitos outros.22

• Um dos sinais do amadurecimento conceitual das análises da desigualdade 
é o crescente número de diferenciações conceituais associadas a elas. 
Não cabe falar-se mais de igualdade ou desigualdade tout court, mas 
dessas relações aplicadas a oportunidades, processos, resultados, 
meios de bem-estar, capacidades, liberdades etc. Além disso, os ditos 
conceitos ganham novos âmbitos de aplicação à medida que se so�stica 
a compreensão dos fenômenos sociais, humanos, geográ�cos, ambientais 
e assim por diante. Distinguem-se, por exemplo, as desigualdades 
regionais, espaciais, territoriais, campo-cidade, intergrupos.

22. Não obstante, quando se trata de aplicar o conceito de desigualdade multidimensional a análises e políticas concretas, 
este praticamente é deixado de lado em favor de certas medidas – mais práticas e difundidas – de desigualdade de 
renda. O índice de Gini, por exemplo, continua sendo o principal indicador de desigualdade em documentos oficiais no 
Brasil e alhures. Para mais informações, conferir, entre outros, o relatório dos ODS (UN, 2017) e a Estratégia Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil, 2018).
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• Uma distinção conceitual que �oresceu nesses últimos trinta anos no 
Brasil – e que encontra amparo nas obras de Furtado e de Sen – é aquela 
entre a desigualdade e a diversidade. Esta pressupõe certa igualdade 
de fundo entre as pessoas, em termos de dignidade, valor e meios 
de bem-estar. Por isso, a valorização da diversidade – por exemplo, 
a das expressões culturais das regiões e dos grupos humanos menos 
favorecidos historicamente – é um imperativo das diretrizes gerais de 
combate às desigualdades. Ou seja, para sermos realmente diversos, é 
preciso que deixemos de ser tão desiguais e vice-versa: à medida que 
se reduza nossa desigualdade, �orescerá nossa verdadeira diversidade. 
Em um ambiente de fraternidade e tolerância, a diversidade enriquece 
a vida comunitária.

• Consolida-se a convicção de que uma condição sine qua non para a 
solução do problema da desigualdade é a existência de uma democracia 
representativa e participativa, que funcione para todos; que os cidadãos 
possam efetivamente expressar-se e levar seus pleitos, por processos 
ordenados e justos, à esfera política das decisões coletivas. Além da 
transparência de informações, os cidadãos precisam ter à disposição meios 
e processos (normas, regramentos, leis, instituições etc.) que lhes permitam 
transformar efetivamente as suas aspirações em decisões políticas.

• A complexidade da desigualdade humana passa a assumir representações 
espaciais, regionais e territoriais igualmente complexas. Longe de a escala 
de referência restringir-se ao espaço físico ou administrativo (como no 
tradicional recorte das macrorregiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul), o “regional” passa a ser analisado segundo uma multiplicidade 
de estruturas, que se superpõem imperfeitamente ao espaço físico. As antigas 
“desigualdades regionais” dão lugar a uma variedade de ópticas ambientais, 
culturais, econômicas e sociais por meio das quais são analisadas as 
desigualdades espacialmente localizáveis.

Acompanhando o referido desenvolvimento conceitual, os documentos o�ciais 
brasileiros publicados entre 1988 (Constituição) e 2016 (PPA 2016-2019) 
também avançam nos procedimentos, encaminhamentos e prescrições de políticas. 
Ao assumir o combate às desigualdades como um dos principais objetivos do 
desenvolvimento brasileiro, o discurso o�cial passa a orientar as concepções dos 
diversos instrumentos de políticas públicas, em suas várias áreas, para a consecução 
desse objetivo. Considerações de equidade passam a povoar não apenas as áreas 
“sociais” das políticas (saúde, educação, seguridade), mas também áreas em que 
tradicionalmente se encontrava pouca ou nenhuma menção à igualdade (política 
macroeconômica, ciência e tecnologia, infraestrutura, meio ambiente).
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No mesmo diapasão, estudos técnicos têm sido crescentemente chamados a 
subsidiar o combate às desigualdades, em um largo espectro de assuntos aplicados às 
políticas públicas, em suas diversas áreas. O aumento da capacidade computacional, 
o aprofundamento e a diversi�cação de pesquisas sociais – por exemplo, com o uso 
de microdados e big data – e o desenvolvimento de novas ferramentas analíticas 
são fatores que respondem pela proliferação dos estudos técnicos em auxílio das 
políticas públicas pró-equidade. Portanto, a evolução dos estudos técnicos nessa área, 
nestes últimos trinta anos, certamente condicionou a forma como os documentos 
o�ciais brasileiros abordam o problema, levando-os a descrever o fenômeno da 
desigualdade de maneira mais rica e a propor ferramentas de políticas públicas 
cada vez mais so�sticadas para a sua solução.

Ao dar-se conta de que a desigualdade pode ser avaliada e medida partindo-se 
de referenciais muito variados – por exemplo, da individuação de grupos humanos 
sob diferentes critérios –, as autoridades formuladoras de políticas entendem 
também que o combate às desigualdades tem de ser feito por meio de ações 
conjuntas, coordenadas e articuladas, em diversas áreas das políticas públicas, 
sob a responsabilidade de distintas instituições. O período histórico analisado 
neste capítulo, em particular, testemunhou cada vez mais a proeminência da 
ideia de políticas públicas transversais, como aquelas objetivando o fornecimento 
de serviços públicos a determinados grupos humanos (jovens, idosos, de�cientes 
etc.). Evidentemente, a transversalidade das políticas exige a mobilização de uma 
enorme capacidade estatal de coordenação de múltiplos arranjos institucionais, 
capacidade esta que o Estado brasileiro ainda está aquém de atualizar plenamente. 
A pluralidade de sistemas de informações que não “conversam” entre si e as 
di�culdades de coordenação federativa na implementação de políticas públicas 
são exemplos desse de�cit de capacidade.

A consideração panorâmica às abordagens do desenvolvimento de Furtado e 
de Sen (e de outros adeptos da ACH) sugere várias semelhanças estruturais entre 
elas. Um dos exemplos que mais clareiam tais semelhanças vincula-se à importância 
crucial da igualdade (ou equidade social) como um dos valores fundamentais do 
desenvolvimento, em ambas as abordagens. Ressalte-se que, tanto para Furtado 
quanto para Sen, a determinação do “espaço” e/ou da “métrica” no/com a qual se 
avalia a desigualdade é uma questão ética por excelência, pois envolve um julgamento 
acerca do que é bom ou vantajoso para o ser humano.

Os argumentos de cada autor acerca do desenvolvimento são diferentes, em 
seus pressupostos e estruturas, porém não são mutuamente incompatíveis – ao 
contrário, complementam-se. De acordo com Furtado, um dos principais requisitos 
do desenvolvimento nacional é o fomento à cultura aos grupos historicamente 
excluídos, pois estes são portadores de um grande potencial de inovação cultural, já 
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que supostamente são os que mais preservam – ao contrário das elites, que procuram 
imitar os padrões culturais dos países desenvolvidos – traços de uma identidade 
cultural brasileira original. Por conseguinte, estamos falando de uma ação coletiva 
estratégica, a qual, na prática, integra os seguintes elementos: i) homogeneização 
social; ii) autonomização da cultura (atualização do potencial criativo e inovador 
da cultura); e iii) expansão equitativa das capacidades e liberdades das pessoas. 
Este último item, que combina categorias analíticas de ambas as abordagens 
(Furtado e Sen) ao desenvolvimento, implica um esforço coletivo apreciável para a 
capacitação dos grupos sociais vulneráveis e/ou em desvantagem histórica em relação 
aos grupos dominantes da pirâmide socioeconômica. Esse esforço não prescinde 
da integração de um abrangente conjunto de políticas públicas e instituições.

Ambos os autores também convergem na visão de que as normas e instituições, 
entre outras coisas, ajudam a traçar os mundos possíveis das ações coletivas humanas 
no processo de desenvolvimento. A esse respeito, para Furtado (1983, p. 7-8), a 
teoria do desenvolvimento econômico deve ser vista mais como um instrumento 
de elucidação do horizonte de possibilidades das sociedades do que como um 
instrumento de previsão do curso futuro dessas sociedades, exatamente porque traz 
para o centro do palco do desenvolvimento a criatividade e a inovação cultural. 
O desenvolvimento é um processo de mudança social inextricavelmente ligado à 
criatividade. O processo social está em permanente mudança e sujeito a incertezas, 
que demandam dos indivíduos capacidade de adaptação e respostas criativas a 
novos problemas. A produção de um excedente social abre novas possibilidades 
à sociedade, que já não se preocupa apenas em reproduzir o que existe, mas pode 
ampliar o horizonte das potencialidades humanas.23

Portanto, pode-se dizer que, na visão de Furtado, regramentos, normas e 
instituições servem para criar um ambiente em que a mencionada incerteza seja 
mitigada. Ao criar “instituições”, em sentido amplo, as sociedades atualizam certos 
mundos possíveis que, no plano das aspirações coletivas, permaneceriam como 
meras possibilidades.

A melhor maneira de se entender o papel das instituições no desenvolvimento 
é enfocar os casos em que elas não funcionam a contento, “travando-o”. Furtado 
(1992, p. 17-18), por exemplo, reconhece que Sen demonstrara que o problema 
da fome epidêmica e da pobreza endêmica, em amplas áreas do mundo atual, 
não seria resolvido mediante o simples aumento da oferta de bens essenciais. Para 
que as pessoas participem da distribuição da renda social é necessário estarem 

23. “O novo excedente constitui, portanto, um desafio à inventividade”, conclui Furtado (2008, p. 111). O princípio 
metafísico fundamental parece ser o de que a vida social gera naturalmente uma energia potencial sempre à procura 
de novos meios de expressão. “Em sua dupla dimensão de força geradora de novo excedente e impulso criador de 
novos valores culturais, esse processo liberador de energias humanas constitui a fonte última do que entendemos por 
desenvolvimento” (op. cit., p. 112).
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habilitadas, por exemplo, por meio de arranjos institucionais que forneçam títulos 
de propriedade e/ou de uma inserção quali�cada no sistema produtivo. Logo, o que 
está bloqueado em certas sociedades subdesenvolvidas é o processo de habilitação 
das pessoas à realização plena de seu potencial – a exemplo das populações rurais 
sem acesso à terra para trabalhar ou precisando pagar rendas escorchantes para isso. 
O mesmo se pode dizer das populações urbanas que não estão habilitadas para ter 
acesso à moradia digna. As instituições que permitem a concentração em poucas 
mãos de propriedades rurais e urbanas respondem pela miséria de grandes massas 
de população nos países subdesenvolvidos. A não habilitação de que se fala aqui 
pode se dar tanto pela falta de instituições adequadas quanto pela existência de 
instituições iníquas.

Em geral, não há liberdade pessoal cuja efetivação independa da existência e 
da operação de instituições. Vivemos em um mundo onde as diversas instituições 
interagem – mercados, legislações, judiciários, imprensa, partidos políticos, empresas, 
organizações não governamentais (ONGs) etc. –, de forma que o sucesso de uma 
política de ampliação das capacidades dos cidadãos depende de um aproveitamento 
adequado dessas interações institucionais. Portanto, tanto na visão de Furtado 
quanto de acordo com a ACH, as instituições devem ser analisadas em conjunto, 
pois, na prática, atuam de maneira conjunta e somente assim revelam os seus limites 
e potenciais para a liberdade humana.

Não é tarefa simples a extração de diretrizes concretas de políticas públicas, 
a partir do estudo das teorias de Furtado e Sen. As abordagens desses autores 
posicionam-se em um nível elevado de abstração, visando, também, prover 
construtos elucidativos do desenvolvimento, bem como dos estados e processos 
sociais. Não obstante, é possível elencar alguns tópicos em que essas abordagens 
sirvam de inspiração para certas diretrizes de políticas públicas pró-equidade, 
incluindo os de reformas institucionais. Não se pretende que as sugestões a 
seguir sejam absolutamente inovadoras, em relação ao que já foi preconizado 
nos documentos o�ciais brasileiros. Na verdade, tomando por base o PPA mais 
recente e o documento orientador da posição brasileira para os ODS, constata-se 
uma apreciável aproximação das ideias gerais desses documentos – e até mesmo 
do seu vocabulário – com aquelas expressas nas obras de ambos os autores. 
O aprofundamento teórico-conceitual empreendido por eles, contudo, pode 
subsidiar e enriquecer o debate público sobre a desigualdade brasileira e os possíveis 
caminhos para o equacionamento desse problema.

Em primeiro lugar, a leitura atenta às obras de Furtado e Sen nos previne 
contra a excessiva simpli�cação do problema da desigualdade, o que nos levaria a 
crer, por exemplo, que reduzir as desigualdades equivale a proporcionar igualdade 
de oportunidades a todos. Nesta armadilha parecem ter caído os autores do PPA 
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1991-1994. A obra de Sen, especialmente, é farta de argumentos e exemplos 
contrários a essa tese. Igualdade de oportunidades equivaleria a um estado 
equitativamente justo entre as pessoas se elas tivessem as mesmas capacidades de 
transformar os meios à sua disposição (renda, riqueza, cestas de bens e serviços) em 
bem-estar real, ou seja, naqueles estados e atividades racionalmente valorosos para 
o ser humano. Isso, porém, claramente não ocorre, pois os indivíduos são muito 
diversos e heterogêneos. Um jovem e um idoso, ainda que lhes fosse dada a mesma 
renda, chegariam a resultados muito diferentes em termos de bem-estar, a partir 
do uso de suas rendas. Tal é a diversidade humana, que seria uma suposição muito 
“heroica” a de que todas as pessoas tenham as mesmas funções de transformação de 
renda (ou outros meios) em bem-estar – e que, portanto, partindo de um mesmo 
conjunto de oportunidades, cheguem a realizações equivalentes.

Ademais, oportunidades iguais podem levar a resultados pessoais bastante 
distintos, se os processos (circunstâncias, contextos, instituições etc.) não levarem 
os agentes, de forma justa e equitativa, a poder realizar as suas escolhas. De nada 
adianta, por exemplo, proporcionar igualdade de oportunidades a meninos e meninas 
no acesso à escola se houver pressão familiar ou “incentivos sociais” para que os 
meninos a abandonem precocemente. Outro exemplo: a igualdade de oportunidades 
de emprego levará a realizações muito díspares no bem-estar de indivíduos e 
grupos de indivíduos, caso o sistema de relações de trabalho (seguro-desemprego, 
proteção ao trabalhador, legislação trabalhista etc.) falhe em garantir minimamente 
os direitos trabalhistas, sobretudo dos públicos mais vulneráveis. Ou seja, não se 
atinge a verdadeira equidade se os mecanismos e processos que deveriam levar os 
indivíduos a suas realizações (escolarizar-se e sustentar-se economicamente, nos 
exemplos dados anteriormente) não funcionam de maneira equitativa.

A partir da leitura da obra de Furtado, entende-se que as desigualdades brasileiras 
têm em sua origem certos mecanismos socioeconômicos historicamente arraigados. 
A identi�cação destes e o desvelamento de sua dinâmica são tarefas inescapáveis aos 
autores dos planos e programas nacionais de desenvolvimento – e, em particular, 
a quem se proponha a diagnosticar e combater as desigualdades no Brasil atual. 
Com segurança, pode-se a�rmar que a globalização, palco de importantes inovações 
tecnológicas e �nanceiras recentes (capitaneadas pelos países centrais), introduziu 
novos condicionantes às forças econômicas que “empurram” o Brasil para estados 
de dependência e heterogeneidade estrutural. No entanto, a mesma globalização 
também pode se revelar uma fonte de oportunidades para o Brasil preparar-se para 
dar o salto para o desenvolvimento, como, aliás, �zeram certos países asiáticos. Ora, o 
aproveitamento de oportunidades exige criatividade e inovação cultural.

Eis aí uma signi�cativa contribuição de Furtado, que poderia e deveria ser 
levada em conta pelos elaboradores de políticas públicas de combate às desigualdades 
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no Brasil. Ele dá um novo signi�cado às políticas culturais. Não se trata apenas de 
fomentar a cultura do povo, a �m de reforçar os laços de identidade e autoestima dos 
grupos excluídos, cujo valor cultural lhes foi histórica e injustamente depreciado. 
Trata-se de recuperar saberes, conhecimentos, práticas e formas de expressão 
populares, que guardem uma marca de originalidade da cultura brasileira. Esse acervo 
cultural será valorizado e desenvolvido, como uma maneira de ampliar a capacidade 
criativa e inovadora do povo brasileiro. Essa política cultural, em conexão com 
uma política agressiva de ampliação das capacidades senianas do povo (inclusive 
educação e quali�cação técnico-pro�ssional), levará a cultura brasileira a dialogar 
e interagir “de igual para igual” com o patrimônio cultural da humanidade, dando 
�nalmente ao Brasil a autonomia necessária para traçar seus próprios rumos para o 
desenvolvimento. A criatividade e a inovação cultural, em particular, serão muito 
demandadas, nos próximos anos, para montar novos mecanismos institucionais 
para a redução das desigualdades e para aperfeiçoar a democracia participativa no país, 
a qual, no passado recente, vinculou-se estreitamente ao combate às desigualdades.

Este capítulo tem limitações derivadas do caráter generalista de sua abordagem, 
baseada em análises conceituais e teóricas. Consequentemente, este trabalho não se 
presta a proposições especí�cas de políticas públicas, porquanto a operacionalização 
dos conceitos aqui analisados, mormente os extraídos das leituras das obras de 
Furtado e Sen (ACH), não é trivial.

Não obstante, espera-se que este texto sirva como orientação a futuros trabalhos 
mais aplicados, que, focalizando certos temas e fazendo uso de ferramentas analíticas 
adequadas, levem a aplicabilidade das ideias desses autores alguns passos à frente. 
Seriam bem-vindos novos estudos aplicados sobre o impacto de políticas culturais 
na desigualdade, ou sobre a mensuração da relação entre as desigualdades de renda, 
por um lado, e outras dimensões das liberdades humanas (educação, saúde, proteção 
social, acesso a serviços ambientais etc.), por outro. As ideias de Furtado e Sen 
permitem mergulhos profundos no entendimento dos processos econômico-sociais 
em geral, a ponto de gerarem uma miríade de oportunidades para novos estudos 
sobre as desigualdades no Brasil.
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CAPÍTULO 6

GOVERNANÇA REGULATÓRIA E DESENVOLVIMENTO: 
CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ABORDAGEM 
ALTERNATIVA À LUZ DA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

Bruno Queiroz Cunha1

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico pode ser interpretado de distintas maneiras, a 
depender da corrente teórica e da opção programática adotadas. Em ambos os casos,  
tanto no plano teórico, que serve de suporte à construção de agendas políticas, 
quanto no nível do desdobramento operacional dessas agendas, a delimitação do 
escopo da atuação do Estado aparece como elemento central. Esse elemento também 
circunscreve o caráter substantivo e procedimental que instrumentos especí�cos de 
política pública terão na prática, como no caso da regulação estatal.2

Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo propor uma nova agenda analítica 
quanto aos determinantes da chamada governança regulatória, conceito que abarca 
o caráter multiatores, subjacente ao exercício da regulação. A governança regulatória 
remete aos mecanismos, às regras e às estruturas colocadas a serviço do funcionamento 
da regulação estatal e da interação entre grupos relevantes, em processos de ação 
coletiva.3 Ainda que entendida dessa maneira, a agenda de governança regulatória que 
predomina em âmbito internacional avança a partir de uma postura reducionista e 
prescritiva sobre o papel dos entes públicos e dos mecanismos de intervenção estatal, 
o que pode contradizer o conteúdo plural do conceito.

O chamado “modelo o�cial” de governança regulatória (Christensen e Lægreid, 
2011), ou practitioner’s model, tende a advogar medidas homogêneas e, em grande 
parte, neutras em relação às peculiaridades de cada país. Esse modelo também 

1. Especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, 
das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea.
2. De maneira ampla, a regulação denota a ação e os respectivos meios pelos quais o Estado, continuamente no tempo 
e amparado por critérios econômicos, sociais ou outros, gerencia o funcionamento de setores econômicos e sociais 
relevantes, tendo como objetivo alinhar interesses de atores privados ou individuais a metas de interesse público. 
No caso da regulação econômica, isso geralmente envolve controles de entrada e saída de mercados, nível de preços 
e performance empresarial.
3. Por sua vez, Cruz (2011, p. 268) entende que “o conceito de governança regulatória está associado aos atributos 
essenciais do funcionamento das agências reguladoras como políticas, leis, regulamentos e instituições que determinam 
a maneira como a agência funciona no âmbito interno e também a sua interação com outras instituições e atores 
envolvidos nesta arena”.

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   203 02/06/2020   11:59:48



Instituições e Desenvolvimento no Brasil: diagnósticos e 
uma agenda de pesquisas para as políticas públicas204 | 

costuma ser instrumentalizado por meio de medidas que retiram do Estado muito 
da capacidade de conduzir mudanças estruturais de modo ativo e acelerado.

Este trabalho enuncia algumas inconsistências do dito modelo oficial. 
Na seção 2, reveem-se os elementos centrais da agenda que lhe dá suporte, em 
particular no que tange à relação entre regulação e desenvolvimento. Na seção 3, 
discorre-se sobre algumas limitações práticas do modelo, apresentando-se, também, 
elementos conceituais para a construção de uma visão analítica alternativa. Ao �m, 
na seção 4, são oferecidas as considerações �nais.

2 REGULAÇÃO ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO

2.1 A abordagem convencional

Para a visão econômica convencional, de matriz neoclássica, o desenvolvimento seria 
o resultado de uma sequência de decisões racionais e e�cientes. Nessa abordagem, 
caberia ao Estado prover as institucionalidades básicas e, em caráter excepcional, 
agir sobre as chamadas falhas de mercado.4 Daí, portanto, ser a atuação estatal de 
natureza reparatória e mediata, com o mercado �gurando como a estrutura preferível 
e imediata. Na vertente neoclássica tradicional, o desenvolvimento estaria associado 
ao – ou seria sinônimo de – crescimento econômico quantitativamente mensurado.

A essa abordagem foram feitas importantes relativizações e aprimoramentos 
teóricos ao longo das últimas décadas. Destaca-se o campo da Nova Economia 
Institucional (NEI), que, diferentemente da concepção laissez-faire neoclássica, 
que preconiza o livre mercado como indutor do progresso, vê as instituições como 
endógenas ao desenvolvimento. Nesse sentido, regras, formais e informais, imporiam 
resistência ou, alternativamente, ofereceriam impulso ao desenvolvimento. Para a 
NEI, especialmente em suas correntes de viés marginalista, haveria que se falar 
em padrões institucionais superiores ou inferiores, cabendo às nações perseguir os 
primeiros e afastar-se dos segundos (Levy e Spiller, 1994; Acemoglu e Robinson, 
2012). Nota-se, assim, um posicionamento de tipo modernizante e determinístico, 
que implica que países em desenvolvimento devam abraçar outras trajetórias e as 
chamadas melhores práticas institucionais. Desse modo, emulariam experiências 
externas tidas como bem-sucedidas, com vistas à modernização institucional e – 
segue o argumento – à reversão do subdesenvolvimento.

4. Em síntese, as falhas de mercado seriam essencialmente dos seguintes tipos: i) poder de mercado, que permite o 
estabelecimento de preços acima dos níveis de concorrência perfeita; ii) externalidades, positivas ou negativas, que 
são situações em que o comportamento de um indivíduo afeta outros agentes, sem que isso passe pelo sistema de 
preços; iii) bens públicos, para os quais o consumo será não rival e não excludente, determinando um subinvestimento 
na provisão do bem ou serviço; e iv) assimetria de informação, situação na qual uma das partes da transação detém 
um conjunto mais completo de informações que a outra e, com isso, pode agir oportunisticamente para auferir lucros.
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Embora avance em relação à abordagem laissez-faire tradicional, o 
neoinstitucionalismo de cunho marginalista não demarca uma ruptura como 
o núcleo neoclássico. Oliver Williamson, um dos principais expoentes da 
NEI, ao mesmo tempo que critica a economia neoclássica por negligenciar a 
in�uência das instituições, reconhece na NEI um ramo incorporado à ortodoxia 
do pensamento econômico, compartilhando componentes epistêmicos com o 
pensamento neoclássico (Williamson, 2000). Miller (2002, p. 446, tradução nossa), 
por sua vez, sustenta que a “NEI retém o núcleo do pensamento neoclássico, embora 
retocado em seu entorno. Os temas explorados são os mesmos, as pressuposições 
centrais são apenas ligeiramente diversas, as conclusões, indissociáveis”. Embora 
não exista apenas uma única e de�nitiva NEI – o que remete à extensa discussão 
teórica, que não é o objetivo deste trabalho explorar –, entende-se que o diagnóstico 
de Miller (2002) é amplamente válido.

Além da NEI, há ainda outras in�uências teóricas que, somadas, conformam 
o pensamento dominante no campo da governança regulatória. A teoria da captura 
e vertentes da public choice seriam exemplos (Stigler, 1971; Hill, 1999). O que 
há de comum entre elas é o entendimento da ação regulatória do Estado por 
uma perspectiva “negativa”, segundo a qual a regulação detém feições meramente 
reparatórias ou corretivas. Assim, negligencia-se o potencial transformador, 
estruturante ou criador de mercados e setores, também potencialmente exercíveis 
via emprego da regulação, isoladamente ou em paralelo a outros instrumentos, 
inclusive de natureza �scal e distributiva (Jayasuriya, 2001; P�ieger, 2014).

As implicações práticas são importantes. Para o chamado modelo o�cial da 
regulação, a promoção de estabilidade e a e�ciência econômica alocativa destacam-se 
como princípios maiores, em um balizamento entre os limites dados pelas exigências de 
correção de falhas de mercado, de um lado, e o risco da ocorrência de falhas de governo,5 
de outro. Nesse sentido, o modelo o�cial prescreve a estruturação de instituições 
regulatórias apartadas do centro de governo, exclusivamente técnicas e desengajadas 
da dinâmica usual da política pública, com sua inerente instabilidade e idas e vindas. 
Esse desenho institucional envolveria a criação de instituições regulatórias “despolitizadas” 
e autônomas, disciplinadas por um formalismo técnico rigoroso e constrangidas em 
sua discricionariedade (Roberts, 2010; Cunha, 2017). É esse o modelo idealizado para 
as agências reguladoras e o chamado Estado regulador (Majone, 1997).

O sucesso do modelo o�cial reverteria, ao cabo, em segurança e previsibilidade, 
o que, por sua vez, atrairia investimentos privados. Em documento recente sobre 

5. Falhas de governo estão diretamente relacionadas, em especial, à noção de rent-seeking e captura, segundo as quais 
os agentes de Estado, por conduta oportunista e agindo de maneira autointeressada, terminam por desviar suas ações 
do interesse público. Adicionalmente, falhas de governo podem estar ligadas à simples inaptidão dos agentes de Estado 
para perseguir a melhor decisão do ponto de vista do interesse público, por incapacidade cognitiva para decodificar as 
dinâmicas de mercado – e nesse caso, portanto, haveria ineficiência por deficit informacional.
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regulação na América Latina, analistas da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) rea�rmaram essa máxima, vindicando, sem 
ressalvas, que “se mal desenhada (...) a regulação cria um custo aos empreendedores 
e cidadãos e age com um freio à competição, ao crescimento e ao investimento” 
(Querbach e Arndt, 2017, p. 7, tradução nossa). Essa lógica consequencial poderia 
ser tratada como a “regra de ouro” do modelo o�cial. Segundo ela, instituições, nesse 
caso regulatórias, se aferidas como de qualidade, o que signi�ca em níveis condizentes 
com padrões predeterminados, conduzirão a melhores resultados econômicos. 
Destarte, a “qualidade regulatória” determinaria a performance da economia real e o 
apetite de investidores privados.

2.2 Limitações do modelo oficial

Existem indicadores específicos que buscam aferir a qualidade da regulação, 
construídos essencialmente por meio de survey e técnicas de apreensão da percepção 
de especialistas. É o que ocorre no caso do Worldwide Governance Indicators 
(WGI),6,7 indicador agregado de governança produzido pelo Banco Mundial e 
amplamente utilizado. Esse indicador de governança tem como um de seus seis 
componentes a qualidade regulatória, mensurada em uma escala entre -2,5 e +2,5, 
respectivamente, da menor para a maior qualidade. Segundo a metodologia adotada 
pelo Banco Mundial, “qualidade regulatória captura a percepção da habilidade dos 
governos de formular e implementar políticas e regulações sólidas que permitam e 
promovam o desenvolvimento do setor privado” (Kaufmann, Kraay e Mastruzzi, 
2010, p. 4, tradução nossa).

Se a “regra de ouro” do modelo o�cial for válida, ou seja, se uma regulação 
aferida como de boa qualidade condiciona a atração de investimentos, dados de 
economia real devem expressar essa dinâmica. Um teste a ser feito, portanto, 
envolveria comparar o indicador de qualidade regulatória do Banco Mundial 
com, por exemplo, montantes de investimento estrangeiro direto (IED) e de 
investimentos privados em infraestrutura (nesse caso, utilizando-se dados do Banco 
Mundial categorizados como private participation in infrastructure projects – PPI). 
O grá�co 1 mostra a evolução desses três dados para o Brasil, entre 1996 e 2016, 
incluindo uma linha de média móvel de quatro anos para a qualidade regulatória, 
a �m de facilitar a visualização do comportamento tendencial. O grá�co 2 denota 
as dispersões dos dados de IED e PPI, de modo a evidenciar o grau de associação.

6. Todas as informações sobre o WGI, inclusive seu caderno metodológico, estão disponíveis em: <https://bit.ly/2PBRlVY>.  
Acesso em: 18 jul. 2018.
7. Segundo o Banco Mundial, para a elaboração do indicador, são consultadas mais de trinta fontes de dados, o que inclui 
pesquisas de opinião, análises de think tanks, organizações não governamentais (ONGs), organizações internacionais 
e empresas privadas.
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GRÁFICO 1
Brasil: IED, PPI e qualidade regulatória (1996-2016)
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Fonte: Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD); Banco Mundial. Disponíveis em: <https://
unctadstat.unctad.org/EN/Index.html>; <https://ppi.worldbank.org/en/ppi>; e <http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home>.
Elaboração do autor.

GRÁFICO 2
Brasil: IED, PPI e qualidade regulatória – dispersão (1996-2016)
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en/ppi>; e <http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home>.
Elaboração do autor.

No grá�co 1, nota-se, primeiramente, que o IED apresentou tendência positiva, 
o que se acentuou nos exercícios imediatamente posteriores à crise de 2008. Nesse 
caso, partiu-se de cerca de US$ 11 bilhões em 1996 para mais de US$ 58 bilhões 
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em 2016. O segundo dado referente à economia real, advindo da base PPI,8 do 
Banco Mundial, mostra que se avançou de pouco mais de US$ 8 bilhões em 1996 
para algo próximo de US$ 16 bilhões em 2016. Embora menos acentuado, o 
comportamento foi tendencialmente positivo também no caso do PPI. A qualidade 
regulatória no país, entretanto, apresentou tendência oposta, caindo de 0,30 pontos 
em 1996 para -0,21 em 2016. O último ano da série também equivaleu à mínima 
histórica para o Brasil, nesse indicador.

O grá�co 2 demonstra haver correlação negativa entre o indicador de qualidade 
regulatória e os dados de economia real empregados na análise (respectivamente,  
r = -0,416 no caso de IED e r = -0,099 para PPI). Ou seja, para a economia 
brasileira, que recorrentemente �gura entre as sete mais importantes nos dois casos, 
maiores valores de IED e PPI não estiveram associados a escores mais elevados de 
qualidade regulatória ao longo dos 21 exercícios analisados, mesmo utilizando-se 
fontes de dados consagradas internacionalmente.

Ressalta-se que o propósito do tratamento quantitativo mencionado não é estimar 
os determinantes explicativos dos dois agregados de economia real utilizados, mas 
sim, a partir do caso brasileiro, demonstrar a fragilidade da “regra de ouro”, submetendo-a 
a um teste de validade simples. Do ponto de vista teórico-metodológico, os dados e 
tendências observados oferecem indícios su�cientes de que o modelo o�cial, de viés 
universalizante, merece crítica e contextualização. O cruzamento de dados é indicativo 
de que a decisão privada de investimento parece não ter operado pela lógica do modelo 
o�cial, e sim pela in�uência de um conjunto possivelmente mais amplo de variáveis, 
tanto econômicas quanto institucionais e políticas. Isso levanta dúvidas sobre o grau 
de relevância que o modelo o�cial deve ter na decisão de política pública no Brasil.

Ao mesmo tempo que não estamos afastando por completo a aplicabilidade da 
“regra de ouro”, cujo postulado é direto e simplório, estamos, contudo, sugerindo 
haver evidente limitação prática em restringir-se o diagnóstico sobre a qualidade 
institucional de uma dada jurisdição a mensurações padronizadas e estanques, 
em especial quando construídas subjetivamente e partindo de pressuposições 
teórico-ideológicas que são tudo, menos neutras.

Curiosamente, observa-se no grá�co 1 que, no subperíodo contido entre 2006 
e 2013, houve maior convergência entre os dados de economia real e os de qualidade 
regulatória. Recorda-se que, de 2006 a 2013, a economia brasileira apresentava 
desempenho econômico favorável, ao mesmo tempo que, na esfera da política 
econômica, aprofundavam-se ações de ativismo estatal, além de medidas anticíclicas de 

8. A base de dados em questão registra arranjos contratuais para projetos de investimento em infraestrutura pública, 
majoritariamente em países emergentes. Esses projetos, para ser computados, precisam ter sido concluídos no aspecto 
de financiamento e envolver a assunção de riscos e a operação por empresas privadas. Mais informações disponíveis 
em: <https://bit.ly/2q7MIIv>. Acesso em: 26 set. 2018.
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combate à crise �nanceira global de 2008, com destaque para o Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC). Nesse sentido, entre outras hipóteses, poderia se cogitar 
algum nível de crowding-in, com o investimento público melhorando a percepção de 
lucratividade e de qualidade institucional, estimulando, assim, o apetite privado. No �m 
das contas, é a lucratividade que regula a decisão privada de investimento, e isso pode 
ser alcançado com um leque variado de políticas e ações de governo (Moudud, 2016).

Aliados à de�ciência explicativa do modelo o�cial, há problemas adicionais que 
colocam em questão a aplicabilidade da governança regulatória em bases convencionais. 
Sua natureza prescritiva seria algo a se mencionar. Grande peso normativo induz à 
padronização por vezes excessiva de arquiteturas institucionais, o que contrasta com o 
fato de a regulação ser, na prática, contexto-especí�ca. É crescente o entendimento na 
literatura acerca da importância das particularidades histórico-institucionais na regulação 
(Campbell e Pedersen, 2007; Yesilkagit e Christensen, 2010; Christensen e Lægreid, 
2011). Conforme Ingram e Fay (2008, p. 312, tradução nossa), “o pensamento corrente 
sobre práticas regulatórias é agora muito mais pragmático. Está claro que arranjos 
regulatórios precisam se adaptar ao contexto de países”. Assim, cada jurisdição organiza 
o funcionamento de suas instituições regulatórias em negociação com seu contexto 
vigente, com as metas de governo, a tradição jurídico-administrativa, as preferências 
sociais e os determinantes tecnológicos, ainda se formalmente inclinada ao modelo 
o�cial (Cunha, Gomide e Karam, 2016).

Outro elemento a reduzir a relevância prática da regulação tradicional diz 
respeito ao distanciamento do modelo o�cial das necessidades atuais em políticas 
públicas. Diferentemente da ideia de substituição integral de modelos de Estado, 
segundo a qual o Estado regulador suplantaria modelos como o Estado de bem-estar 
social e o Estado desenvolvimentista, é cada vez mais nítido que esses per�s estatais 
e suas respectivas políticas públicas prioritárias complementem-se e coexistam. 
Sendo assim, o braço regulador do Estado está em constante entrelaçamento com 
outros, inclusive os de natureza positiva e de planejamento, demarcando um padrão 
híbrido ou polimorfo de Estado (Evans, 2005; Levi-Faur, 2013).

Portanto, conforme sintetizam Christensen e Lægreid (2011, p. 366, tradução 
nossa), “contrariamente ao que pressupõe a OCDE, a prática efetiva da regulação 
nem sempre está de acordo com a ortodoxia regulatória”. Há mais de hibridismo  
que de purismo no âmbito da governança regulatória.

3 ELEMENTOS PARA UMA AGENDA ALTERNATIVA

3.1 O gap teórico na literatura anti-hegemônica

Mesmo diante das incompletudes do modelo o�cial, o trabalho de proposição de 
alternativas mostra-se complexo, na medida em que paradigmas hoje existentes tendem 
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a ser pouco construtivos, inclusive quando ancorados em tradições desenvolvimentistas. 
Chalmers Johnson, no seminal livro MITI and the Japanese Miracle (1982), argumenta 
com um etapismo entre modelos de Estado. Para o autor, o desenvolvimentismo 
japonês, ao provar-se bem-sucedido, mostrou também que a adoção de uma postura 
fortemente interventiva pelo Estado – desenvolvimentista – antecederia à transição 
para uma etapa na qual essa postura fosse gradualmente atenuada, cedendo lugar para 
o chamado Estado regulador. Essa transição se complementaria quando o modelo 
de Estado planejador cumprisse seu curso (Johnson, 1982).

Ou seja, Johnson propôs uma compreensão segregativa e estática entre o Estado 
planejador e desenvolvimentista, de um lado, e o regulador, de outro. Estudos 
desenvolvimentistas posteriores tenderam a manter essa separação. Mais recentemente, 
elaborações novo-desenvolvimentistas produziram importantes contribuições, mas não 
ofereceram suporte ao reposicionamento da regulação. O novo-desenvolvimentismo 
prioriza debates macroeconômicos (Bresser-Pereira, Oreiro e Marconi, 2015), não 
adentrando crítica e consistentemente no campo das instituições.

Há, em verdade, relativa de�ciência teórica quanto à teorização de uma 
governança regulatória alternativa ao modelo convencional. O quadro 1 indica esse 
gap teórico na célula de número 3, ao associar paradigmas de intervenção do Estado 
a graus de precedência ou relevância que a regulação recebe como instrumento de 
política pública. Nota-se no quadro 1, em primeiro lugar, que a regulação pode 
ser de tipo implícito, o que é mais próprio de paradigmas que abraçam o ativismo 
estatal, os quais costumam priorizar medidas diretas e explícitas de natureza �scal. 
Em segundo lugar, observa-se que a regulação também pode ser de natureza explícita, 
o que é comum em modelos críticos do ativismo estatal, os quais incorporam o 
modelo o�cial de governança regulatória.

QUADRO 1
Paradigmas de intervenção do Estado e a regulação

Importância relativa da regulação como instrumento de política pública

Regulação explícita (instrumento 
“âncora” ou prioritário)

Regulação implícita (instrumento 
complementar ou secundário)

Natureza da intervenção 
estatal via regulação 

(posicionamento regulatório)

Regulação passiva ou 
negativa (corretiva)

1 - Estado regulador tradicional 2 - Novo-desenvolvimentismo

Regulação ativa ou 
positiva (transformadora)

3 - Sub-representada 4 - Desenvolvimentismo clássico

Elaboração do autor.

O modelo o�cial está representado pelo paradigma referido na célula 1. A ideia 
tradicional de Estado regulador atribui propósito corretivo à intervenção estatal – é 
isso que de�ne a regulação convencional, que se presta a restabelecer condições 
de competição de mercado na maior extensão possível. Por sua vez, conforme a 
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célula 4, no desenvolvimentismo clássico do século XX, a regulação foi medida 
não mais do que implícita.9 Nesse caso, a regulação submetia-se a um modelo de 
ativismo estatal superior e explícito, calcado prioritariamente em mecanismos 
�scais (como subvenção e custeio diretos) e na propriedade estatal, mediante a 
criação de empresas públicas.

A célula 2 re�ete o que parece ser a interpretação novo-desenvolvimentista 
para o exercício da regulação estatal. Para esse paradigma de intervenção do Estado, 
as preocupações de política são majoritariamente macroeconômicas, sendo suas 
incursões em áreas micro e institucionais, em regra, previsíveis e conservadoras. 
Quanto a isso, Bresser-Pereira (2006, p. 19) a�rma que “muitas das reformas 
institucionais são comuns ao novo desenvolvimentismo e à ortodoxia convencional”. 
Nesse sentido, parece-nos coerente posicionar o novo-desenvolvimentismo na 
célula 2, na qual a regulação é implícita e corretiva, ou seja, parcialmente alinhada 
ao modelo o�cial.

Por �m, como se nota na célula 3, considera-se sub-representado, e de resto 
subteorizado, um paradigma para o qual a regulação seja, por um lado, consistente 
com o capitalismo regulatório contemporâneo, no qual a normatização de mercados 
é de crescente importância, mas, por outro lado, esse mesmo paradigma, ainda 
ausente enquanto tal, também teria na regulação uma ferramenta de posicionamento 
ativo por parte do Estado, permitindo atender a necessidades de transformação 
de ordem estrutural e às exigências de coordenação estatal. Visões evolucionárias10 
do papel do Estado, para as quais aparatos estatais e políticas públicas estão em 
constante transformação e recriação, sob a in�uência de conjunturas e contextos 
vigentes, seriam fontes prósperas para informar a articulação em torno de um novo 
paradigma desse tipo.

3.2 Contribuições para a construção de uma governança  
regulatória alternativa

A despeito da de�ciência, por parte de correntes anti-hegemônicas, em internalizar 
a regulação econômica em seus modelos teóricos, no clássico Embedded Autonomy:  
states and industrial transformation, Evans (1995) traz importante insight. Segundo 
o autor, o Estado regulador ou “custódio” pode utilizar seus instrumentos tanto 
para cercear comportamentos e decisões econômicas (ou seja, como rédeas) 
quanto para estimulá-los (como esporas). Isto é, há um papel criativo e indutor a 
ser exercido por meio da regulação. 

9. Como exemplifica Amsden (1991), o desenvolvimentismo sul-coreano empregou tetos de preços e controles de 
capital, os quais configuravam medidas acessórias de disciplinamento do setor privado, objeto de subvenção com fundos 
públicos e de proteção direta do Estado.
10. Por evolucionária entende-se uma postura aberta ao experimentalismo e à inovação, a qual contemple a possibilidade 
de mutação e adequação ágil ao contexto e a novas necessidades.

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   211 02/06/2020   11:59:49



Instituições e Desenvolvimento no Brasil: diagnósticos e 
uma agenda de pesquisas para as políticas públicas212 | 

Transformar a regulação em algo mais dinâmico, que cumpra papéis outros que 
não simplesmente corretivos, empurre mercados, dinamize a ação estatal e partilhe de 
decisões de cunho estrutural, requer reposicioná-la dentro de uma estratégia maior 
de Estado. Isso passa por percebê-la como complementar a outros mecanismos de 
intervenção estatal, mas sem que isso signi�que necessariamente rebaixá-la a uma 
condição acessória. A complementaridade pode se dar no nível dos objetivos de 
política e no plano da governança ou dos processos decisórios. Nesse último caso, 
haveria que se falar de maior reciprocidade entre os órgãos reguladores e o governo 
central, inclusive nas ações de planejamento. Svara (2001) apresenta uma proposta 
estilizada acerca da complementaridade administrativa que nos serve de suporte.

FIGURA 1
Complementaridade administrativa

Políticos: grau de controle

Alto Baixo

Agências: 
nível de 

autonomia

Baixo Dominância política Paralisia

Alto

Complementaridade

Autonomia burocrática (excessiva)

Políticos respeitam os  
administradores

Administradores exercem 
accountability política

Fonte: Svara (2001).

Como se nota na �gura 1, diferentemente das situações em que a autonomia 
administrativa é excessiva (canto inferior direito), ou naquelas em que o controle 
político é demasiado (canto superior esquerdo), a situação de complementaridade 
aperfeiçoa-se quando há respeito mútuo, balanceando autonomia administrativa e 
accountability ou responsividade política (canto inferior esquerdo). Esse equilíbrio, 
entretanto, reconhece a existência de interação e, mais importante, da necessidade 
de reciprocidade, segundo Svara (2001). Do contrário, uma paralisia decisória 
poderia sobressair (canto superior direito).
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No âmbito da regulação, operar dinâmica e interativamente no sentido da 
complementaridade é uma proposta com grande potencial. O aumento da capacidade 
regulatória do Estado implica uma atuação sistêmica de órgãos reguladores, que 
passam a deter um papel de suporte à política pública (Cunha, Gomide e Karam, 
2016). Isso ocorre por uma questão de efetividade estatal, dada a autoridade que 
é conferida às agências, por mandato, e também pela condição de experts setoriais 
que esses órgãos gradativamente adquirem na prática (OECD, 2014).

O exercício da complementaridade, contudo, requer que arranjos institucionais11 
permitam �uidez na atuação de órgãos reguladores, resgatando-os de uma posição 
estanque e insulada. Interpretações institucionalistas como as de Trebing (1974; 
1987), Melody (2002; 2016) e Miller e Samuels (2002) apreendem a regulação por 
seu caráter positivo e criativo. A diferença está no fato de que, conforme pontua 
Miller (2002), o institucionalismo econômico aplicado à regulação, ao contrário 
da NEI, tem natureza evolucionária e interdisciplinar, compreende o aspecto 
multifacetado das instituições e, sendo empiricamente fundamentado, não está 
preso ao prescritivismo neoclássico. Essa postura pode bene�ciar, por exemplo, 
metas de industrialização, como ocorreu em certo grau com a indústria farmacêutica 
brasileira em períodos recentes, com a regulação e a política industrial agindo 
concertadamente, segundo Shadlen e Fonseca (2013).12 Nessa visão institucionalista, 
a regulação passiva e quase-jurídica é substituída por um proativismo regulatório 
(Shearing, 1993; Trebing, 1987; Melody, 2002). Essa mudança – além de divergir 
da NEI – permite que a regulação seja avaliada reconhecendo-se sua natureza 
dinâmica, em vez do foco exclusivo na aproximação de soluções de mercado 
competitivo (Miller, 2002).

No plano da arquitetura institucional, órgãos de regulação – e especialmente 
agências reguladoras – podem se bene�ciar desse tipo de abordagem alternativa, 
na medida em que se tornam mais livres para agir dinâmica e sistemicamente e, 
assim, investir na coordenação interna e externa do Estado. Como lembra Melody 
(2002), ao mesmo tempo que a autonomia de entes reguladores é importante, 
uma relação engajada com atores políticos e privados é essencial para a formação 
de expertise técnica, �uência relacional e construção de credibilidade.

11. Arranjos institucionais estruturam interações e coordenação entre atores interdependentes ao longo do ciclo de 
políticas públicas. Mais precisamente, dizem respeito às “regras específicas que os agentes estabelecem para si nas suas 
transações econômicas ou nas suas relações políticas e sociais particulares” (Gomide e Pires, 2014, p. 19).
12. Rose (2014, p. 17, tradução nossa) apresenta exemplo do poder constitutivo da regulação, nesse caso, relativo à 
inovação no setor aéreo norte-americano. Segundo a autora, “regulação nem sempre impede inovação (...) a regulação 
aérea, ao suprimir a competição por preço, desviou a competição para dimensões não financeiras, incluindo inovação. 
A introdução e difusão dos jatos aéreos foi possivelmente acelerada pela regulação que impediu empresas aéreas com 
turboélices de cobrar tarifas mais baratas, pois seu serviço mais lento, relativo às aeronaves a jato dos rivais, forçou o 
investimento em novas aeronaves como o único caminho para competir por passageiros”. 
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Em setores de infraestrutura, como energia elétrica, transporte, telecomunicações, 
saneamento etc., a coordenação entre organizações e atores, particularmente de dentro 
do aparato estatal, apresenta-se com um problema crítico no caso brasileiro (Lodge et 
al., 2017; Gomide et al., 2018). Por isso, aprimoramentos na capacidade relacional 
podem elevar a resiliência para lidar com incertezas (Lodge e Wegrich, 2014; Cunha, 
Pereira e Gomide, 2017). Em setores regulados, resiliência e adaptabilidade por parte 
do Estado, reagindo com a adequada �exibilidade a novos desa�os e oportunidades, 
podem ser tão importantes quanto a estabilidade institucional (Lodge e Wegrich, 
2014; Fiani, 2016; Hammerschmid e Wegrich, 2016).

Essa perspectiva relacional e dinâmica, que expande o papel político da 
regulação (na política pública, ou policy), é tendência ascendente. Mesmo a OCDE, 
geralmente conservadora, destaca a importância da atuação expansiva e prospectiva 
das agências, o que abarca mais do que a implementação de políticas.

A atividade regulatória tem se tornado cada vez mais importante nos estados modernos, 
tanto na [etapa de] formulação de políticas (desenho regulatório) quanto na [etapa 
de] execução da política (implementação da regulação), porque reguladores têm uma 
expertise especial em buscar evidência relevante das ciências naturais e sociais, incluindo 
economia, �nanças e teoria comportamental. (…) Reguladores são crescentemente 
prospectivos e têm a vantagem de explorar novas áreas de interesse social (OECD, 
2014, p. 13, tradução e grifo nossos).

A atuação expansiva e política das agências reguladoras que, portanto, mostra-se 
como um imperativo real – a despeito de eventual divergência normativa com a 
visão convencional do Estado regulador – há muito é percebida pela literatura. 
Carpenter (2001) e Majone (2006) já apontavam que o amadurecimento das 
agências reguladoras levaria esses órgãos a ocuparem posições políticas próprias, 
seja na formação da agenda do governo incumbente e na formulação de propostas 
do Executivo, seja em procedimentos congressuais e nas decisões do Legislativo. 
Esse papel político está relacionado, novamente, ao diferencial que órgãos reguladores 
passam gradativamente a apresentar. A essencialidade da regulação na esfera 
decisória pública e privada no atual estágio do capitalismo global e, em paralelo, 
a condição de experts técnico-setoriais que as agências reguladoras ocupam em 
estruturas de Estado muitas vezes fragmentadas – como a brasileira – as tornam 
“�duciárias de conhecimento” (knowledge-brokers). Em outras palavras, são lócus 
de conhecimento especí�co e necessário à tomada de decisão do governo.

No Brasil, o setor privado já percebeu o benefício de uma atuação mais ampla das 
agências, como mostra o documento Desa�os ao aumento do investimento privado em 
infraestrutura no Brasil (Brasil, 2018). Esse estudo, produzido pela Secretaria Especial de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE-PR), entrevistou, entre outubro 
de 2017 e janeiro de 2018, cinquenta atores relevantes ligados a áreas de infraestrutura, 
especialmente do setor privado. Segundo o documento, “a seleção dos interlocutores 
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buscou alcançar um espectro variado que compreendeu cinco grandes grupos: escritórios 
de advocacia, gestores de recursos, consultorias, operadores e instituições �nanceiras” 
(op. cit., p. 8). Uma das sugestões contidas no estudo, decorrente da discussão com os 
interlocutores, diz respeito a “dar mais voz, na elaboração dos contratos [entre operadores 
privados e o poder público], às pessoas e instituições responsáveis por sua gestão e 
regulação, buscando em especial o feedback dos técnicos das agências reguladoras que 
�scalizam o seu cumprimento” (op. cit., p. 19).

Por �m, pode-se notar que o tema da coordenação dinâmica entre agências 
reguladoras e esferas de formulação de políticas públicas, na atuação expansiva daquelas, 
adentrou o nível organizacional. Em seu planejamento estratégico 2015-2019, a 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) voltou-se explicitamente para a questão. 
No documento, a Anac destaca a necessidade de construção de canais de contato 
dinâmicos com a esfera de formulação de políticas, de maneira que possa oferecer suas 
contribuições à construção de políticas setoriais diretamente, interagindo, assim, de 
maneira mais �uida e ativa com a administração direta, conforme redigido a seguir.

2.12.1 Participação para a construção de políticas públicas regulatórias para a 
aviação civil

Muitas das principais leis e políticas regulatórias que regem a aviação civil são 
elaboradas com pouca ou nenhuma participação da Anac. Como detentora de grande 
conhecimento sobre o funcionamento do setor, é importante que a agência assuma 
um papel cada vez mais proativo no processo de construção dessas políticas, tornando 
claro aos órgãos responsáveis seu posicionamento técnico, quando cabível.13

Uma governança regulatória alternativa que convirja para necessidades reais 
desse tipo dialoga com a noção de polimorfismo estatal de Levi-Faur (2013). 
Embora não nos pareça constituir um modelo ou paradigma especí�co, mas sim 
uma ferramenta analítica de interpretação de padrões híbridos de política econômica 
e mudança institucional, o Estado de tipo polimorfo “vai contra a disposição 
monomór�ca dominante do Estado regulador na literatura de regulação e do Estado 
desenvolvimentista [clássico]” (op. cit., p. 31, tradução nossa). Nesse sentido, o 
Estado regulador passaria de um substituto integral de modelos ativos de Estado 
para ser entendido, dentro de um formato híbrido de Estado, como a porção estatal 
mais diretamente ocupada da regulação, ainda que conviva com outras porções.

A efetividade de um Estado polimorfo depende da existência de 
complementaridade entre instâncias de planejamento e regulação – e eventualmente 
também de outras, como controle e correição. Desse modo, aceitar-se-á a 
conformação de diferentes padrões híbridos, polimorfos ou, conforme Levi-Faur 
(2011), de distintas “variedades de Estados reguladores”.

13. O documento encontra-se disponível em: <https://bit.ly/2oxTFlI>. Acesso em: 4 abr. 2018.
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Nesse sentido, há que se considerar a possibilidade de que uma subscrição 
parcial ao modelo o�cial possa resultar mais e�caz que o investimento na adesão 
integral àquele modelo. Rodrik (2008) denomina essa opção como a escolha por 
second-best practices. Melhores práticas podem ser onerosas ou mesmo ine�cazes, além 
de serem, por de�nição, segundo esse autor, descontextualizadas. Second-best practices, 
por sua vez, passam por um �ltro de customização referenciado às complexidades 
locais. Assim, também se permitem maior atenção à posição periférica de nações 
em desenvolvimento, condição que as torna distintas em múltiplas dimensões, a 
começar pela inerente instabilidade conjuntural.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma estrutura de estado fragmentada requer níveis extras de coordenação. 
No campo da regulação estatal, a descentralização, peculiar ao desenho institucional 
predominante no exercício da regulação econômica, em que pesem benefícios no 
campo do alinhamento às chamadas “boas práticas” internacionais, pode induzir 
ao estancamento de canais de comunicação.

Nesse sentido, elaborou-se, neste trabalho, uma análise que indica que a 
insistência em uma regulação de tipo “despolitizada” e passiva, em linha com o 
chamado modelo o�cial, pode ser ine�caz. Portanto, um entusiasmo mais contido 
com reformas regulatórias convencionais parece recomendável. Ao menos no caso 
do Brasil, dados empíricos permitem concluir que o receituário convencional deve 
ser tomado com certo cuidado como orientador de políticas.

A comunicação intensa e o componente dinâmico são naturais à atividade 
regulatória. O papel das agências reguladoras nunca estará plenamente completo 
no momento em que uma função lhes é formalmente delegada. Sempre haverá 
discricionariedade na fase de implementação das políticas públicas, ou mesmo a 
necessidade de trocas de informação e de cooperação em momentos diferentes do 
ciclo de política, desde a etapa de formulação. Por isso, as “conversas regulatórias” 
(Black, 2002) são indispensáveis, exigindo das instituições regulatórias capacidade 
interativa, seja para dentro, seja para fora do aparato governamental.

Uma visão dinâmica e evolucionária da regulação e da governança regulatória sugere 
ser ainda mais necessária em face das necessidades de desenvolvimento. No contexto 
de países subdesenvolvidos, instabilidades e desequilíbrios são, além de inerentes, 
mais agudos do que em economias avançadas, nas quais pequenos reparos marginais 
de política podem suprir as necessidades de manutenção de padrões de estabilidade 
e de bem-estar já alcançados.

Uma proposta de agenda futura nessa seara incluiria averiguar as implicações 
e os desa�os institucionais de se estruturar a regulação e suas instituições em bases 
mais �exíveis e dinâmicas, abarcando a noção de complementaridade administrativa. 
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Ao passo que o modelo o�cial propaga uma agenda de qualidade regulatória de 
conotação universalista e, portanto, amplamente alheia ao contexto, aprofundar a 
capacidade regulatória do Estado requer o reconhecimento efetivo do componente 
contextual. A implicação prática dessa agenda aponta para uma reintegração de 
modo mais profundo das instituições regulatórias à política pública.
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CAPÍTULO 7

A DEPRESSÃO COMO O MAL DO SÉCULO XXI: ORIGENS DA 
NOÇÃO DE MAL E SUA ATUALIDADE NAS POLÍTICAS GLOBAIS 
DE SAÚDE E DE REGULAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Roberto Passos Nogueira1

1 INTRODUÇÃO

Em diversas línguas modernas, a palavra que designa enfermidade está relacionada 
com a noção de mal, por exemplo, maladie, em francês, e illness, em inglês. 
Em português e espanhol, fala-se de mal de Alzheimer e mal de Chagas; em português 
de origem popular, maluco, “alguém que está mal da cabeça”.

Muitos podem pensar que essa quali�cação da enfermidade como mal resulta de 
uma in�uência da teologia cristã sobre a linguagem médica e popular. Mas, historicamente, 
aconteceu justamente o inverso – foi a medicina de Hipócrates (nascido em 460 a.C.) e de 
Galeno (nascido em 129 d.C.), com seu entendimento da enfermidade como desordem 
(transtorno, distúrbio), que forneceu os fundamentos para que a teologia cristã medieval 
pudesse pensar o pecado como uma desordem essencial da criatura humana.

Este texto pretende recapitular essas origens histórico-�losó�cas do conceito 
de enfermidade como mal, de modo a introduzir a discussão acerca da doença 
depressiva e de seu tratamento. Com efeito, a depressão começa a ser considerada 
como o mal do século XXI. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS),2 esse mal pode ser caracterizado da forma descrita a seguir.

• É um transtorno mental frequente. Estima-se que afeta mais de 
264 milhões de pessoas no mundo.

• É a principal causa global de incapacidade e contribui de maneira muito 
signi�cativa para a carga global de doenças.

• Afeta mais as mulheres que os homens.

• No pior dos casos, pode levar ao suicídio.

• Dispõe de tratamentos e�cazes.

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia 
(Diest) do Ipea. E-mail: <roberto.nogueira@ipea.gov.br>.
2. Disponível em: <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/depression>.
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Pela primeira vez, desde a criação da OMS em 1946, uma doença mental está 
se transformando no principal alvo das políticas globais de saúde. Deve-se, assim, 
perguntar, em primeiro lugar: o que caracteriza o mal como conceito �losó�co, 
teológico e médico? E, em segundo lugar, o que caracteriza a depressão como um 
mal tão destacado neste século, junto com seus métodos de tratamento?

2 A MELANCOLIA NA MEDICINA DE HIPÓCRATES

Entre os gregos antigos, o mal era entendido em sentido “natural”, sem conotação 
moral ou religiosa, como sendo o desordenado, o disforme, o desagradável, portanto, 
o contrário do belo, que era reconhecido como o bem ordenado. A natureza era 
considerada intrinsecamente capaz de curar as doenças mediante a restauração da 
ordem que é própria da saúde. Como aplicado à medicina hipocrática, o conceito 
de physis assinala que a natureza é intrinsecamente curativa e que é necessário que o 
médico lance mão desse poder para restabelecer o equilíbrio entre os quatro humores 
do organismo humano, a saber: linfa, bílis amarela, sangue e bílis preta ou melancolia 
(quadro 1). Para tanto, o médico usualmente recorria ao auxílio de medicamentos 
que procediam da própria natureza, ou seja, do reino mineral, vegetal e animal.

QUADRO 1
Correspondências entre os elementos naturais na fisiopatologia hipocrática

Substância Fogo Ar Terra Água

Qualidade Quente e seco Quente e úmido Frio e seco Frio e úmido

Humor Bílis amarela Sangue Bílis preta Linfa (fleuma)

Órgão de origem Fígado Coração Baço Cérebro

Tipo humano Colérico Sanguíneo Melancólico Fleumático

Doenças típicas  
(entre outras)

Problemas hepáticos 
e biliares

Problemas cardíacos  
e circulatórios

Depressão e inapetência Problemas digestivos

Fonte: Greek Medicine. Disponível em: <https://bit.ly/2qaxqma>.

A enfermidade era interpretada como advinda do desequilíbrio dos quatro 
humores corporais, representativos de uma totalidade cósmica. Admitia-se que 
os humores tinham o modo de ser da physis e pertenciam a este domínio devido à 
sua associação com o ar, a água, a terra e o fogo.

Em esquema interpretativo utilizado na medicina por mais de 2 mil anos, a 
teoria hipocrática dos humores buscava explicar como a doença se produz de acordo 
com uma dinâmica própria, relacionada ao caráter básico das pessoas, que podia ser 
colérico, sanguíneo, melancólico ou �eumático, em função da predominância de um 
dos quatro humores. O tipo de medicamento, bem como o uso apropriado de sangrias e 
de eméticos, dependia desse caráter humoral de cada paciente. Assim, aos melancólicos 
não se aplicava necessariamente o mesmo tratamento indicado para os �eumáticos.
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A classi�cação hipocrática da personalidade em quatro tipos identi�cava a 
propensão de cada paciente a determinadas enfermidades. O tipo melancólico, 
por exemplo, composto por pessoas pensativas, introvertidas e, de modo geral, 
pouco sociáveis, era considerado o mais propenso à condição que hoje se denomina 
depressão, mas que, por muitos séculos, foi conhecida como melancolia. O sentido 
original desta palavra é bílis preta, cuja localização se supunha estar no baço. 
Com efeito, a cor preta até hoje continua a ser associada com a ideia de depressão.3

Não havia ainda a ideia de doença mental – toda doença era considerada física 
porque advinda da natureza. Segundo Heidegger (2001, p. 121), a divisão conceitual 
entre o físico e o mental é uma criação do século XVIII, erguida sobre a base da 
distinção cartesiana entre o que é um objeto e o que é um sujeito. No contexto do 
pensamento da escola de Hipócrates de Cós, o mal era entendido como sendo a 
perturbação da ordem natural dos humores. A doença tinha a ver com a dimensão 
do contranatural como um todo e era capaz de pôr em evidência sua presença 
mediante os sintomas do paciente enfermo: a febre, os vômitos, a diarreia, a 
debilidade, o delírio etc. De modo geral, a análise clínica da escola hipocrática não 
buscava identi�car a presença de uma doença, mas emitir um prognóstico, ou seja, 
uma previsão, sobre o que iria acontecer com o paciente, incluindo a possibilidade 
de cura, invalidez ou morte. No entanto, havia, na mesma época, uma escola 
médica antagônica, originária da ilha de Cnido, que se caracterizava por realizar 
diagnósticos relacionados com a condição e o funcionamento dos órgãos corporais.

As origens do pensamento ecológico da saúde pública moderna guardam forte 
in�uência dos conceitos cosmológicos da velha ciência médica grega. Com efeito, o 
tratado de Hipócrates, de águas, ares e lugares, é um texto com profunda inspiração 
cosmológica e ecológica. Suas análises indicam como o homem se deixa in�uenciar 
por uma totalidade do mundo em que habita e como ele deve, por meio das regras da 
dieta, conduzir-se no seu cotidiano de acordo com as condições do meio ambiente, 
do clima e das estações do ano. Esse tipo de ênfase no prognóstico e no regime salutar 
voltou a ser bastante valorizado recentemente pela medicina ocidental em função 
da mudança de orientação epidemiológica que estabeleceu as doenças crônicas não 
transmissíveis (físicas e mentais) como prioridade da saúde pública global.

3 A FUNDAMENTAÇÃO MÉDICA DA NOÇÃO DE MAL NA TEOLOGIA CRISTÃ

Pode-se dizer que toda a ampla discussão da teologia medieval sobre a origem e a 
essência do mal foi inspirada pelas doutrinas e pela prática da medicina grega. 
A esse respeito, há um grande contraste hermenêutico entre as ideias de Agostinho 
e as de Tomás de Aquino. Como seguidor de Platão, Agostinho arguia que o mal, 

3. Por exemplo, a OMS divulgou recentemente um vídeo de educação sanitária em que a depressão aparece sob a 
figura de um cão preto.
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assim como a doença, não tem realidade em si mesmo, não é algo substancial, 
mas, sim, acidental:

o mal não constitui uma substância; o ferimento ou a enfermidade são defeitos da 
substância do corpo que, como uma substância, é algo bom. O mal, então, é um 
acidente, ou seja, uma privação desse bem que é chamado de saúde. Assim, quaisquer 
defeitos da alma são privações de um bem natural (Saint Augustine, 1996, 
tradução nossa).

Portanto, Agostinho entendia que o mal, como defeito da alma, é apenas 
uma falta ou privação de um bem (privatio boni), em analogia com a compreensão 
platônica da doença como uma mera privação da saúde. O pecado não existe senão 
por meio da privação do bem que advém do cumprimento da justiça divina, do 
mesmo modo que a enfermidade é apenas a modi�cação acidental do bem da saúde.

Tomás de Aquino, contrariamente, parte de Aristóteles, para admitir que o 
mal do pecado original e o mal da enfermidade envolvem não apenas uma negação 
privativa, mas algo positivo, ou seja, a condição de desordem:

o pecado original é uma disposição desordenada, decorrente da destruição da harmonia, 
que era essencial na justiça original, do mesmo modo que a enfermidade corporal 
é uma disposição desordenada do órgão, em razão da destruição daquele tipo de 
equilíbrio que é essencial para a saúde (Saint �omas Aquinas, 1980, tradução nossa).

Tal compreensão da enfermidade como distúrbio do equilíbrio natural é 
totalmente grega – hipocrática e aristotélica – em sua formulação, mas aparece 
associada a uma ideia especi�camente cristã, que é a corrupção da natureza humana 
como decorrência do pecado original. A própria salvação da alma foi entendida por 
Aquino como vinculada à graça curativa (gratia sanans), caracterizada por restaurar 
a integridade ou a justiça vigente previamente ao pecado original.

A imagem do poder de corrupção da enfermidade e do mal é retomada, 
muito tempo depois, na interpretação do idealismo alemão, por Schelling e 
Hegel, que �zeram contribuições importantes no campo da �loso�a da religião. 
Schelling (2006) a�rma que é necessário entender que o mal não é uma mera 
falta, ou seja, uma privação do bem, como acreditava Agostinho, mas tem em si 
uma positividade, como disse Aquino. A discussão de Schelling (2006) em seu 
Philosophical Investigations into the Essence of Human Freedom (em tradução livre, 
tratado sobre a liberdade humana) tem em conta complexos temas cosmogônicos 
e, surpreendentemente, revela alguns traços panteístas. Assim, ele entende que o 
mal é a capacidade ou a força que não apenas rompe uma unidade cósmica bem 
ordenada, mas também cria uma nova unidade, embora de natureza perturbada. 
Desse modo, o mal tem um sentido positivo e não se constitui na simples negação 
ou falta de algo. Assim, a enfermidade ainda retém um poder de unidade e coesão 
das partes, embora de modo falso. Schelling (2006, p. 38, tradução nossa) acentua 
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que sem essa positividade da enfermidade, que é ainda capaz de manter a unidade 
da vida, o enfermo morreria:

porque não é a divisão de forças que constitui em si mesma a desarmonia, mas, 
antes, sua falsa unidade, que só pode ser chamada de divisão em relação à verdadeira 
unidade. Se a unidade fosse totalmente abolida, o con�ito também seria abolido 
conjuntamente. A enfermidade terminaria em morte (...).

O caráter “positivo” da enfermidade como mal reside em sua capacidade de 
se manter como um distúrbio que domina a pessoa. A enfermidade, portanto, é 
a falsa unidade que distorce ou falsi�ca a essência da saúde, daqui advindo seu 
caráter malicioso ou maldoso.

Hegel (1895), por sua vez, mostra-se mais ortodoxo que Schelling e se refere 
diretamente à narrativa bíblica da Queda como a origem tanto do mal quanto do 
Espírito ou ser-para-si, categoria basilar de seu sistema �losó�co.

O Espírito é livre, e a liberdade tem dentro de si o elemento essencial da desunião. 
É nesta desunião do ser independente ou ser-para-si originário que, de fato, o mal tem 
a sua sede. Aqui está a origem do mal, mas também o ponto supremo da reconciliação. 
É, ao mesmo tempo, o que produz a doença e a fonte da saúde (Hegel, 1895, p. 53, 
tradução nossa).

Hegel (1895) salienta que é justamente a partir dessa ruptura da ordem 
da criação que surge a autonomia da razão, que é a própria consciência que o 
homem tem de si mesmo e do mundo. O mal e a enfermidade são possibilidades 
humanas essenciais de desagregação da consciência sem as quais não poderia 
surgir a “consciência de sua consciência”, ou seja, o Espírito Absoluto, que é o que 
permite à �loso�a determinar a objetividade do mundo com base na subjetividade, 
em sínteses que se superam progressivamente. Hegel queria acentuar, por outras 
palavras, que o mal é o fundamento da dialética, um método de pensamento que 
este �lósofo inventou e cujas bases idealistas foram posteriormente criticadas e 
rejeitadas por Marx e pelo assim denominado materialismo dialético.

4 A ESSÊNCIA AMBÍGUA DOS MEDICAMENTOS: O QUE FAZ BEM FAZ MAL

Fármaco (phármakon) é a denominação dada na Grécia Clássica não só aos 
medicamentos como também aos cosméticos e venenos. Já se dizia então que, 
dependendo da dose ou das condições do paciente, muitos medicamentos podem 
matar em vez de curar. Séculos depois, o famoso médico e alquimista renascentista 
Paracelso a�rmava que todos os fármacos são venenos e que aquilo que faz deles 
algo bené�co é a dose correta.

Essa é uma característica paradoxal do medicamento e dos venenos: o que 
mata pode curar e o que cura pode matar. Platão dizia que o discurso �losó�co 
compartilha com os medicamentos essa mesma ambivalência, tema que foi tratado 
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com admirável maestria literária pelo �lósofo francês Jacques Derrida em A Farmácia 
de Platão, do qual convém aqui citar a seguinte passagem:

não muito mais adiante, Sócrates compara a uma droga os textos escritos que Fedro 
trouxe consigo. Esse phármakon, essa “medicina”, esse filtro, ao mesmo tempo 
remédio e veneno, já se introduz no corpo do discurso com toda sua ambivalência. 
Esse encanto, essa virtude de fascinação, essa potência de feitiço podem ser – alternada 
ou simultaneamente – bené�cos e malé�cos (Derrida, 2005, p. 14).

As palavras latinas medicina e medicamento procedem da raiz indo-europeia 
medeor, que está relacionada com medir, mas também com meditar, no sentido 
de avaliar. Esta etimologia guarda um signi�cado importante porque assinala 
que a atividade do médico se caracteriza por avaliar as condições do paciente de 
acordo com as características de sua enfermidade e, com base nisto, prescrever um 
medicamento em dose adequada.

O mais conhecido dos venenos, o arsênio (ou arsênico) foi usado na Idade 
Média para perpetrar homicídios sem deixar rastros, porque, para esta �nalidade, 
tem a vantagem de ser uma substância invisível, insípida e inodora. Contudo, 
posteriormente, em doses apropriadas, o arsênio foi amplamente usado com 
sucesso para o tratamento da sí�lis. Assim, pode-se a�rmar que a noção de dose 
adequada (“nem mais, nem menos”) é inseparável do conceito de medicamento e 
da própria noção de medicina.

Esse princípio �losó�co acerca da essência ou da natureza dos medicamentos 
tem uma versão ainda mais radical, que consiste em admitir que sua capacidade 
de fazer o mal esteja relacionada diretamente com sua capacidade de gerar 
benefícios para as pessoas. Isto implica, em última instância, admitir que, caso um 
medicamento não tenha evidenciado até hoje qualquer efeito malé�co, é porque 
provavelmente não tem também qualquer efeito bené�co real – e, neste caso, seria 
um placebo, ou seja, um falso medicamento.

É sabido que o ponto de mutação da qualidade da vigilância clínica de 
medicamentos foi a tragédia mundial da talidomida, um tranquilizante muito 
difundido na década de 1950 e que, usado por gestantes, provocava graves efeitos 
teratogênicos nos fetos. A talidomida foi um dos primeiros sedativos e hipnóticos 
a serem vendidos na Alemanha Ocidental em 1956. Entre 1958 e 1960, foi 
introduzida em outros 46 países do mundo, resultando em um total estimado de 
10 mil bebês nascidos com focomelia e outras deformidades. O papel exercido por 
este desastre na formulação dos sistemas de regulação de medicamentos é fácil de 
entender (Rägo e Santoso, 2008).

Assim, um dos propósitos fundamentais da regulação moderna dos 
medicamentos consiste em identi�car em quais circunstâncias concretas o uso 
de uma substância medicamentosa pode ter efeitos adversos, ou seja, pode ser 
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malé�co. Atualmente, a orientação preventiva em relação aos possíveis malefícios 
dos medicamentos tende a se tornar cada vez mais exigente e rigorosa, especialmente 
no caso das medicações de uso contínuo para o controle de doenças crônicas e em 
relação às interações entre diferentes medicamentos administrados em conjunto, 
algo muito comum no tratamento das doenças crônicas.

As agências de regulação do campo da saúde esperam que, a partir de 
informações ampla e continuamente compartilhadas, os pesquisadores, produtores 
e consumidores de medicamentos tenham ciência de cada tipo de risco envolvido e 
assim possam estar devidamente precavidos em relação a eles. Tal critério de política 
de medicamentos aplica-se igualmente aos cosméticos e a outros produtos similares, 
na medida em que sua substância age diretamente sobre a pele, sendo absorvida 
pelo organismo em maior ou menor proporção, dando lugar a eventuais reações 
alérgicas, ana�láticas e a outros efeitos adversos.

A pergunta fundamental que se oculta por trás das modernas políticas públicas 
da vigilância sanitária de qualidade dos medicamentos é esta: o que faz bem e o 
que faz mal em cada condição concreta? Essa pergunta constitui em si mesma 
uma resposta de cunho cientí�co-investigativo diante da pressuposição �losó�ca 
de Platão de que todo medicamento tanto faz bem quanto faz mal.

5 O MAL COMO DISTÚRBIO MENTAL SEGUNDO A 
PSIQUIATRIA CONTEMPORÂNEA

A medicina clínica e a psiquiatria contemporânea nada mais têm a ver com 
toda essa longa tradição �losó�ca e teológica da hermenêutica da enfermidade 
como mal. Na modernidade, a doença passou a ser considerada apenas como 
o oposto lógico da saúde, sua negação. A própria psiquiatria não tem mais 
qualquer preocupação em esclarecer o que é o mal psíquico que ronda cada 
um de nós e de onde ele procede. Como prática clínica que busca ser �el à 
“objetividade”, a psiquiatria contemporânea se concentra nas descrições dos 
sintomas e dos sinais das doenças mentais de modo a classi�cá-las em categorias 
bem de�nidas, à semelhança das doenças orgânicas. Usado em todo o mundo, 
o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Distúrbios Mentais, conhecido pela 
sigla DSM (do inglês Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), 
vem sendo organizado em edições periódicas pela Associação Americana de 
Psiquiatria e atualmente se encontra na quinta edição.

O que, no fundo, o DSM pretende mimetizar é o método das ciências naturais, 
mediante uma descrição dos transtornos mentais como objetos comportamentais 
considerados em seu aspecto temporal (por exemplo, qual sintoma deve estar 
presente pelo menos durante seis meses).
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Instituições como a Associação Americana de Psiquiatria expressam o velho 
ideal liberal de autonomia que é próprio da pro�ssão médica. Usufruem de completa 
liberdade para ditar os critérios de diagnóstico, sem que sejam supervisionadas por 
organismos públicos de formulação de políticas e de regulação do campo da saúde.

Na quinta edição brasileira do DSM, a depressão, como doença especí�ca 
(portanto, não como sintoma, que pode acompanhar outras doenças), é denominada 
“transtorno depressivo maior” e seus critérios de identi�cação são de�nidos de 
acordo com texto a seguir, conforme a tradução dada pela edição brasileira.

Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo 
período de duas semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento 
anterior; pelo menos um dos sintomas é (1) humor deprimido ou (2) perda de 
interesse ou prazer.

(...)

1. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado 
por relato subjetivo (por exemplo, sente-se triste, vazio, sem esperança) ou por 
observação feita por outras pessoas (por exemplo, parece choroso). (Nota: em crianças 
e adolescentes, pode ser humor irritável.)

2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades 
na maior parte do dia, quase todos os dias (indicada por relato subjetivo ou observação 
feita por outras pessoas).

3. Perda ou ganho signi�cativo de peso sem estar fazendo dieta (por exemplo, uma 
alteração de mais de 5% do peso corporal em um mês), ou redução ou aumento do 
apetite quase todos os dias. (Nota: em crianças, considerar o insucesso em obter o 
ganho de peso esperado.)

4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias.

5. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias (observáveis por outras pessoas, 
não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento).

6. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias.

7. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada (que podem ser 
delirantes) quase todos os dias (não meramente autorrecriminação ou culpa por 
estar doente).

8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase todos os 
dias (por relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas).

9. Pensamentos recorrentes de morte (não somente medo de morrer), ideação suicida 
recorrente sem um plano especí�co, uma tentativa de suicídio ou plano especí�co 
para cometer suicídio (APA, 2015, p. 160-161).

Com base nesse tipo de guia formal, o diagnóstico de saúde mental de cada 
paciente passou a consistir em um checklist. O objetivo do médico psiquiatra não 
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é mais entender o que se passa com a pessoa enferma, mas chegar a um pronto 
diagnóstico. O caráter de checklist desse processo de diagnóstico atesta que estamos 
diante de um sistema técnico de inputs e outputs, que eventualmente poderia ser 
aplicado a si mesmo pelo paciente por meio de um computador. Sem dúvida, o 
DSM implanta na assistência psiquiátrica a essência da técnica, a que Heidegger 
(2001) denomina com-posição (Ge-stell), itens dispostos de forma ordenada para 
alcançar o controle sistemático, ou seja, para garantir a e�cácia de cada medida de 
intervenção sobre o ambiente ou sobre o próprio ser humano.

Os arautos da psiquiatria tecnicista pretendem, assim, ter logrado expurgar 
de sua ciência toda e qualquer conotação metafísica sobre a enfermidade mental. 
Os imperativos lógicos inerentes ao DSM rejeitam as interpretações psicanalíticas 
porque alegam que dão lugar a discussões �losó�cas intermináveis. Consideram 
que os critérios de descrição da objetividade dos sintomas comportamentais são 
incontestáveis por parte de quem quer que tenha uma formação cientí�ca.

A contradição maior quanto a isso vem do próprio termo básico que é utilizado 
no título do manual do DSM: disorders, em inglês, ou desordem, em português. 
O DSM traz de volta a noção de mal como distúrbio ou transtorno mental, mas 
se recusa a discutir o que é esse mal e de onde ele vem. Retém o conceito antigo de 
desordem (transtorno, distúrbio), que é o ponto central de todo tipo de interpretação 
�losó�ca e teológica da questão do mal desde a antiguidade, mas faz questão de 
ignorar seu signi�cado essencialmente �losó�co.

Esse fenômeno tem a ver com a decadência das teorias psicanalíticas ocorrida 
na segunda metade do século XX. O diagnóstico das doenças mentais deixou de 
envolver a consideração da questão freudiana da causalidade dessas doenças e 
evoluiu progressivamente no sentido de caracterizar o padrão de comportamento 
alterado que é identi�cável em cada tipo de distúrbio mental. As causas originais 
dos distúrbios mentais, que Freud entendia como traumas, deixaram de ser 
tema de cogitação.

O termo melancolia, em vez de depressão, era ainda amplamente usado por 
Freud e Lacan. Segundo Coser (2003, p. 107-108),

Freud estuda a melancolia, esclarece o processo do luto, investiga os padecimentos 
depressivos apresentados por inúmeros de seus pacientes, chega a se reconhecer em 
dado momento como deprimido, mas não funda o que propriamente falando se 
poderia denominar de estrutura depressiva.

Em outras palavras, Freud jamais procurou caracterizar a depressão como um 
conceito saliente de sua doutrina.

As bases epistêmicas da nova psiquiatria, elaboradas na segunda metade do 
século XX, estão voltadas não para um quadro interpretativo com fundamento 

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   229 02/06/2020   11:59:50



Instituições e Desenvolvimento no Brasil: diagnósticos e 
uma agenda de pesquisas para as políticas públicas

230 | 

teórico, mas exclusivamente para retratar empiricamente o conjunto de sintomas e 
sinais comportamentais característicos de cada tipo de distúrbio mental. O objetivo 
do processo de diagnóstico passou a ser o reconhecimento de um dado padrão 
especí�co e temporal de sintomas e sinais comportamentais.

Pode ser dito que o DSM abandona por completo o sentido hermenêutico 
da clínica psiquiátrica. Não há mais interesse em entender o que ocorre com cada 
indivíduo, mas apenas em identi�car a categoria diagnóstica aplicável ao enfermo 
de modo a introduzir a terapia adequada, que hoje cada vez mais se baseia no 
amplo uso de fármacos para combater a depressão, a ansiedade e outros males 
psíquicos de nossa era.

O uso contínuo de antidepressivos e de outros psicotrópicos costuma alterar 
profundamente a capacidade de relacionamento e de trabalho das pessoas. Contudo, os 
avanços no tratamento farmacológico da depressão e da ansiedade obtidos recentemente 
não podem ser subestimados em sua capacidade de recuperar os pacientes em estado 
crítico. Quem algum dia presenciou uma crise de alucinação vivida por um membro de 
sua família certamente reconhece o valor do tratamento farmacológico para a reversão 
desse e de outros quadros dramáticos na assistência psiquiátrica. Cada vez mais se 
torna consensual, por parte das agências de regulação de saúde pública, a necessidade 
de combinar o tratamento farmacológico com alguma forma de psicoterapia.

6 INTERPRETAR AINDA É POSSÍVEL

A religião cristã e a psicanálise sempre souberam dizer em que consiste e de onde 
vem o mal. O mal não necessariamente vem do mundo circundante como ameaça 
de corrupção externa, mas vem também de nós mesmos, devido à falibilidade 
intrínseca de nossa natureza, ou, ainda na versão freudiana, vem do impulso 
destrutivo inerente a todos nós, �anatos.

A �loso�a moderna herdou da teologia medieval a categoria da �nitude 
humana. Heidegger (2001) fala dessa �nitude como sendo a imperfeição da essência 
do ser humano como Dasein, cuja liberdade é um privilégio, mas se ergue sobre o 
abismo e, portanto, não se fundamenta em nada, é um a-fundamento (em alemão, 
Ab-grund, abismo) (Nogueira, 2016, p. 135).

Nos afamados seminários de Zollikon, Heidegger (2001, p. 180, tradução 
nossa) declarou que o ser humano, devido à vastidão de sua liberdade, é alguém 
sempre necessitado de ajuda porque está bem menos adaptado ao seu ambiente 
que os animais: “o homem é essencialmente necessitado de ajuda por estar sempre 
em perigo de se perder, de não conseguir lidar consigo; esse perigo está relacionado 
com sua liberdade”. Nesse sentido, pode-se a�rmar, acompanhando alguns autores 
franceses, que a depressão não é especi�camente um mal du siècle (mal do século), 
mas um mal de vivre (mal de viver), a que todos nós estamos sujeitos desde sempre.
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Interpretações como as do cristianismo, de Freud e de Heidegger certamente 
brindam consolo diante dos problemas existenciais que nos a�igem e podem nos 
tornar menos culposos em relação a eles. Em contraposição, o que há de desumano 
na psiquiatria atual é justamente a rejeição da possibilidade de uma narrativa sobre 
a essência do mal e de onde ele surge em cada um de nós e em nossa relação com o 
mundo. Parece que as pessoas não precisam mais ser compreendidas e que tampouco 
precisam elas mesmas entender a razão de seus sofrimentos. Sendo assim, é-lhes 
negado o direito de usufruir de uma narrativa que as ajude a discernir o que lhes toca 
fazer diante de seu mal, de acordo com o grau de liberdade que ainda lhes resta.

Em livro recente, Saving Normal (Frances, 2013), um psiquiatra bastante 
in�uente nos Estados Unidos, Allen Frances, a�rma que o DSM pode ser acusado 
de facilitar ou favorecer o excesso de diagnóstico de depressão em todo o mundo. 
A tão frequentemente referida epidemia global de depressão pode ser, em grande 
parte, um artefato do diagnóstico médico. Frances é nada mais nada menos que o 
coordenador da quarta edição do DSM, e acabou se convertendo em sério crítico 
desse método de padronização do processo de diagnóstico psiquiátrico.

A partir do livro de Frances e de sua grande experiência clínica, chega-se à 
conclusão de que, de fato, como doença, a depressão é uma condição existencial 
que compromete seriamente a qualidade de vida, mas o comportamento depressivo 
pode caracterizar apenas um modo de exprimir problemas e con�itos internos 
relativamente transitórios, como parte da experiência normal do ser humano em 
momentos excepcionais da vida. Segundo esta linha de interpretação, a condição 
depressiva: i) pode ser ocasional e mais ou menos passageira; ii) pode demorar e dar 
lugar a um episódio depressivo mais prolongado; e iii) pode, ainda, ser sucedida por 
uma condição especial em que a pessoa é dominada, ou seja, tomada por inteiro 
por esse poder depressivo. É somente diante desta última possibilidade que se deve 
falar de depressão como enfermidade propriamente dita. Para Frances (2013), 
o diagnóstico abusivo de depressão pode ser induzido pela grande demanda de 
pacientes que os médicos da atenção primária são obrigados a atender e também 
pela falta de preparo e experiência desses médicos no campo da clínica psiquiátrica.

7 ACERCA DO CONSUMO ABUSIVO DE MEDICAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS

Pode-se a�rmar que o consumo abusivo de medicamentos antidepressivos está 
relacionado com as cinco condições econômicas e epistêmicas mencionadas a seguir.

1) O extraordinário poder econômico e político da indústria farmacêutica 
mundial, com suas variadas estratégias de cooptação dos médicos e dos 
pesquisadores da área. O excesso de prescrição de antidepressivos é parte 
da ampla tendência à farmaceuticalização da sociedade contemporânea 
(Oliveira, 2013) e tem origem nos interesses mercantis da indústria 
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de medicamentos, capaz de aliciar os médicos mediante diversos 
bônus e benefícios (viagens internacionais a congressos, subvenções 
a pesquisas etc.).

2) Os critérios de diagnóstico, conforme de�nidos pelo DSM, que deveriam 
ser tomados de modo apenas indicativo e não como uma norma geral, o que 
acaba por induzir ao erro os médicos inexperientes em clínica psiquiátrica.

3) As bases epistêmicas da relação entre o normal e o patológico, quando 
se deixa de considerar devidamente que o comportamento depressivo é 
também um constituinte do comportamento humano habitual e não 
pode ser delimitado de modo simplista por uma métrica temporal de 
sintomas ou sinais fundamentais combinados entre si.

4) O temor dos médicos e das famílias em relação à possibilidade de suicídio 
do paciente, algo que pressiona no sentido de uma pronta prescrição de 
antidepressivos. Com efeito, o suicídio é frequente entre os que estão 
realmente acometidos de doença depressiva, conforme comprovado pelas 
estatísticas mundiais.

5) A inadequada experiência dos médicos e dos demais pro�ssionais com a 
clínica psiquiátrica, algo que se veri�ca especialmente entre os médicos 
dos ambulatórios de atenção primária.

Todas essas considerações nos conduzem no sentido de adotar cautela e 
reservas diante dos dados sobre a prevalência da doença depressiva no Brasil 
e no mundo. Tais estatísticas são falhas e servem apenas para aguçar o apetite 
de lucro da indústria farmacêutica global – por este motivo, não constam deste 
trabalho. Com efeito, o único dado con�ável que há a esse respeito são os níveis 
estratosféricos alcançados pela venda e pelo consumo de antidepressivos em quase 
todos os países do mundo.

Cumpre registrar aqui uma resposta muito pertinente dada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a uma demanda de esclarecimentos 
encaminhada por uma juíza de direito de um município paulista:

diante de seu potencial de causar confusão, é importante diferenciar os múltiplos usos 
do termo “depressão”. Depressão pode se referir: 1) a uma variação normal do estado de 
humor de um indivíduo; 2) a um sintoma associado a diferentes transtornos mentais; 
ou 3) a uma síndrome especí�ca caracterizada por uma constelação de sinais e sintomas. 
São vários os diagnósticos associados a síndromes depressivas. (...) Tanto a OMS 
quanto o NICE (National Institute of Clinical Excellence – UK [United Kingdom]) 
recomendam que o tratamento inicial da depressão seja feito através de estratégias 
psicológicas e ambientais. Também nos casos de quadros moderados ou graves, a 
associação entre psicoterapia e farmacoterapia tem resultados comprovadamente 
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superiores. (...) O SUS [Sistema Único de Saúde] oferece atendimento psicológico 
em diversas unidades municipais e estaduais de saúde.4

Por �m, convém enfatizar novamente que o diagnóstico e o tratamento da 
depressão, como os de qualquer outra enfermidade, não podem resultar de uma 
aplicação sistemática de critérios cognitivos pré-formatados. A prática da medicina 
compõe uma arte especí�ca (techné iatriké, em grego, ars medica, em latim), com 
bases cientí�cas sempre provisórias e indicativas, que, como tais, dependem do 
bom senso e do aprendizado em exercício continuado para que o médico possa 
detectar adequadamente a condição particular de cada paciente, a �m de poder 
melhor orientar o processo terapêutico.
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CAPÍTULO 8

DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO FEDERATIVA NO BRASIL: 
ASPECTOS INSTITUCIONAIS, EFICIÊNCIA ECONÔMICA E 
EQUIDADE DISTRIBUTIVA

Paulo de Tarso Linhares1

Roberto Pires Messenberg2

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo visa consolidar os resultados de pesquisas desenvolvidas ao longo dos 
últimos anos no âmbito do Ipea, sobre a dinâmica da cooperação federativa no 
Brasil. Nesse sentido, a partir do estabelecimento de uma visão integrada, objetiva 
também uma compreensão mais abrangente a respeito dos determinantes últimos da 
e�ciência e da e�cácia das políticas públicas levadas a cabo no Brasil recentemente.

Em pesquisas anteriores, foram examinadas de forma separada e paralela duas 
linhas principais de investigação. De um lado, o foco recaiu sobre as características 
municipais responsáveis pela impulsão da cooperação federativa no plano horizontal, 
ou seja, no plano exclusivo dos municípios. De outro, foram consideradas as 
especi�cidades de tais fatores no caso em que a cooperação federativa ocorre 
verticalmente – vale dizer, no plano particular das interações entre os governos 
dos municípios e o governo federal.

Naturalmente, a integração das linhas de pesquisa – a partir de informações 
e achados pertinentes a cada uma delas isoladamente consideradas – resulta na 
ampliação do campo de investigação sobre a cooperação federativa brasileira. Nesta 
perspectiva, o trabalho testa a resposta a�rmativa à seguinte questão: seriam os 
municípios participantes de consórcios em geral (intermunicipais ou com qualquer 
outro vínculo federativo) os mais e�cientes na realização de investimentos objeto 
da cooperação (vertical) com o governo federal? Essa pergunta é especialmente 
relevante, pois, do ponto de vista administrativo, é inegável a importância da 
coordenação e da cooperação federativa para a boa implementação das políticas 
públicas no Brasil pós-1988.

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia 
(Diest) do Ipea.
2. Técnico de planejamento e pesquisa na Diest/Ipea.
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS, JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Historicamente, os Estados modernos podem se diferenciar a partir da opção 
(ou não) pela forma federativa em detrimento da forma unitária. De modo geral, 
são variados os motivos que eventualmente levam à escolha da forma federativa 
em detrimento da unitária no âmbito especí�co de cada Estado considerado. 
De maneira similar, também são variadas as implicações políticas e econômicas 
resultantes em cada caso.

Do ponto de vista da análise comparada internacional, o desenvolvimento do 
federalismo brasileiro não foge à regra geral, caracterizando-se por formas históricas 
distintas com traços notáveis ao longo do tempo. O modelo estabelecido pela 
Constituição Federal de 1988 (CF/1988) possui diversas características importantes. 
Por um lado, consagra o município (nossa menor unidade político-administrativa) 
na categoria de ente federativo, o que acaba por condicionar fortemente os padrões 
de relacionamento entre governos municipais, bem como entre estes últimos e 
os demais entes da Federação (governos estaduais e governo federal). Por outro 
lado, no entanto, mantém a atribuição legislativa do poder federal, ainda que, de 
modo geral, busque promover um movimento de descentralização. Vale dizer, nos 
termos constitucionais brasileiros, que a competência para legislar é concorrente 
entre os entes federativos, embora haja favorecimento da função do desenho das 
políticas de Estado no poder central a partir de legislação aprovada no Congresso 
Nacional (em detrimento, na função, da atividade apenas suplementar reservada 
às assembleias legislativas estaduais e às câmaras de vereadores).

Desse modo, a CF/1988 alterou de forma signi�cativa o encaminhamento das 
políticas públicas no Brasil, tornando tanto o governo federal como os governos 
estaduais dependentes da cooperação das prefeituras para a execução de projetos 
cujo desenho ocorre primordialmente no âmbito do Congresso Nacional e das 
assembleias estaduais. Montou-se, assim, no caso brasileiro, uma estrutura federativa 
peculiar, na qual o desenho das políticas públicas é (via de regra) centralizado. 
Ao mesmo tempo, em relação à implementação destas políticas em diversas áreas, 
a Constituição estabeleceu o princípio da competência comum. De maneira geral, 
portanto, o poder central responsabiliza-se pela legislação, mas não pela execução 
das políticas públicas, no que passa a depender, então, da cooperação com entes 
subnacionais, notadamente os municípios. 

Paralelamente, destaca-se o fato de que, entre 1989 e 2001, os estímulos 
à descentralização federativa presentes na CF/1988, associados aos incentivos 
decorrentes das regras de repartição de recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), acabaram levando a um rápido e intenso movimento de divisão 
(e subdivisão) municipal. Neste período, o total de unidades municipais cresceu 
no Brasil de 4.352 para 5.533, ou seja, um aumento da ordem de 27% em pouco 
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mais de uma década (Brandt, 2010). Esse movimento foi caracterizado por dois 
atributos principais. Em primeiro lugar, sua intensidade ocorreu de modo bastante 
diferenciado do ponto de vista regional, com crescimento muito maior, por exemplo, 
em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul em relação ao Amazonas (estado no qual 
sequer chegou a ocorrer). Portanto, sob a perspectiva da heterogeneidade regional, 
as desigualdades prevalecentes entre os per�s dos municípios brasileiros tornaram-se 
ainda mais profundas no período. Em segundo lugar, a divisão municipal ocorreu 
principalmente nos municípios com menor dimensão populacional. Na verdade, 
mais da metade daqueles criados no período tinham menos de 5 mil habitantes 
(Brandt, 2010, p. 64). Em termos gerais, os principais resultados dessa fragmentação 
municipal foram: i) a ampliação do número de unidades municipais de tamanho 
inferior à média; e ii) o aprofundamento da heterogeneidade entre os municípios 
dos diversos estados da Federação.

Do quadro anterior infere-se, assim, uma realidade de desa�os relevantes para 
a implementação de políticas públicas no Brasil simultaneamente comprometidas 
com maiores níveis de equidade regional e de e�ciência no suprimento dos serviços 
básicos à população. Nesse sentido, deve-se reconhecer, em primeiro lugar, a 
insu�ciência relativa da oferta regional de determinados serviços públicos – em 
função da presença de economias de escala e/ou de restrições localizadas de ordem 
administrativo-�nanceira – e, em segundo lugar, as di�culdades derivadas da falta 
frequente de correspondência entre o caráter geral do desenho institucional das 
políticas públicas (no âmbito do governo federal) e a particularidade das reais 
necessidades municipais regionalmente localizadas.

A cooperação entre entes federativos – seja no plano horizontal (entre entes 
da mesma esfera política), seja no plano vertical (entre entes de esferas políticas 
distintas) – na execução de políticas públicas constitui um recurso potencial 
para a solução das di�culdades apontadas. A cooperação horizontal realizada por 
municípios constitui o foco da análise a seguir.

2.1 A cooperação federativa horizontal

A primeira, e talvez a mais evidente vantagem da cooperação entre os municípios, 
é a viabilização de uma escala de provimento de determinado serviço à população 
geral cujo alcance é impraticável nos casos em que atuam de forma isolada. E este 
é um aspecto especialmente importante para se ter em conta em alguns setores. 
Nesse sentido, a saúde constitui o caso brasileiro paradigmático (conforme exposição 
adiante), em função da presença signi�cativa de unidades municipais consorciadas.

Outro benefício advindo da cooperação horizontal está na possibilidade 
de utilização de recursos por determinados municípios quando disponíveis em 
quantidade relativamente maior em alguns na comparação com outros. Vale 
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destacar que a cooperação entre os municípios possibilita a realização de ganhos 
mútuos por meio do aproveitamento de externalidades e complementariedades. 
Há vários casos em que a complementariedade de dotações entre esses municípios 
estimula a cooperação mútua e, em especial, a formação de consórcios. Muitos 
consórcios na área de saneamento básico são estimulados pela disponibilidade de 
espaço físico em determinados municípios, com a construção de aterros sanitários 
e a possibilidade de seu aproveitamento por outros, onde esse espaço é limitado. 
Outros exemplos de externalidades positivas derivadas da cooperação horizontal 
envolvem desde campanhas educativas de saúde e comportamento no trânsito 
até, naturalmente, ações na área de preservação ambiental. Também podem ser 
citados inúmeros casos de consórcios intermunicipais responsáveis por ações de 
planejamento regional, cuja e�cácia não seria alcançada de outro modo. 

Percebe-se, assim, que a ampliação da cooperação nas ações municipais 
viabilizada pelos vários tipos de consórcios constitui um fator relevante para o alcance 
de sua e�cácia. Na verdade, desde a promulgação da Constituição em 1988, os 
resultados positivos destes e de outros incentivos à cooperação federativa no Brasil 
podem ser expressados pela crescente formação dos consórcios intermunicipais. 

2.1.1 Resultados analíticos e empíricos da cooperação federativa horizontal

Esta análise focaliza a identi�cação dos padrões de consorciamento intermunicipal e 
suas semelhanças entre as diversas áreas de execução das políticas públicas brasileiras. 
Como se quer aqui avaliar as eventuais alterações na e�ciência da execução dos 
investimentos públicos municipais (com �nanciamento federal) derivadas do 
processo geral de consorciamento, em primeiro lugar, torna-se particularmente 
relevante saber se este processo apresenta algum viés de formação.

Atualmente, mais de 3.2003 municípios brasileiros optam pela realização 
de ações de políticas públicas sob sua responsabilidade recorrendo à cooperação 
com outras prefeituras, por meio de consórcios intermunicipais. A formação 
destes últimos é, assim, um dos traços característicos do federalismo brasileiro no 
século XXI. O grá�co 1 apresenta a evolução da criação de consórcios intermunicipais 
no Brasil, desde 1970.

3. Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2015, 3.571 municípios brasileiros responderam afirmativamente quando perguntados se participavam de 
consórcio intermunicipal em uma área de política pública. Essa resposta inclui tanto consórcios administrativos quanto 
públicos. Assim, como um município pode participar de mais de um consórcio (nas duas modalidades), estima-se que, 
hoje, o número dos que participam de um ou mais consórcios intermunicipais seja superior a 3.200.
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GRÁFICO 1
Brasil: consórcios públicos ativos, segundo abertura de Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) (1970-2012)

Anual

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Acumulado

19
70

19
85

19
86

19
87

19
89

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Fonte: Cherubine e Trevas (2013).
Elaboração dos autores.

A partir das duas últimas décadas do século XX, a observação do processo de 
formação de consórcios em áreas de políticas públicas distintas oferece a evidência 
de que os principais fatores de impulsão do consorciamento intermunicipal 
foram, por um lado, a descentralização promovida pela CF/1988 e, por outro, a 
fragmentação derivada do processo de divisão municipal na primeira metade da 
década de 1990. O grá�co 2 exibe a trajetória do número de municípios consorciados 
por áreas de políticas públicas entre 2005 e 2015.

De acordo com o grá�co 2, ocorre, na área da saúde, o maior crescimento no 
período do número de estabelecimentos de consórcios (intermunicipais) associados 
a serviços públicos. Note-se, além disso, que a oferta dos serviços públicos em 
saúde é caracterizada por níveis signi�cativamente elevados de economias de escala 
e de descentralização operacionais. Da perspectiva de sua evolução histórica, as 
de�nições de competências de cada esfera de governo na área foram estabelecidas 
à medida que se implantava o Sistema Único de Saúde (SUS), com a assunção 
municipal progressiva da gestão do atendimento básico e da operação do sistema 
local. Mais precisamente, do ponto de vista temporal, esse processo tem início 
com o estabelecimento das Normas Operacionais Básicas (NOBs) de 1991-1993, 
consolidando-se, posteriormente, com a instituição das NOBs de 1996.4

4. Deve-se notar aqui, ainda, que um elemento da NOB especialmente sensível à decisão de integração dos municípios 
ao SUS é a garantia de recursos estabelecida por meio das transferências “fundo a fundo”.
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GRÁFICO 2
Trajetória do número de municípios com consórcios intermunicipais (2005-2015)
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Elaboração dos autores.

De modo geral, como resultado do esgotamento da força impulsionadora 
gerada pelos diversos fatores e mudanças institucionais mencionados, observa-se 
que a taxa de crescimento dos consórcios intermunicipais na área da saúde acabou 
por perder seu ímpeto original ao longo dos anos, até o alcance de uma situação de 
relativa estabilidade, que aponta para um número em torno de 2.700 municípios 
em 2015.

O grá�co 3, por sua vez, exibe a frequência do consorciamento intermunicipal 
em termos do tamanho relativo dos municípios. Assim, quando se observa a 
proporção de municípios consorciados levando-se em conta sua dimensão relativa 
(ou sua densidade populacional), infere-se que: i) especi�camente na área da saúde, 
a frequência do consorciamento apresenta um comportamento negativamente 
correlacionado com o tamanho (número de habitantes) relativo dos municípios; 
e ii) nas demais áreas de política pública (que não a da saúde), a incidência de 
municípios consorciados tende a crescer positiva e diretamente (embora de forma 
irregular e descontínua) com o tamanho do município.

Desse modo, se por um lado a análise agregada dos dados não permite que 
se in�ra um movimento geral de tendência para a formação de consórcios em 
função do tamanho da população municipal, por outro, quando se tem em conta 
tal característica à luz das áreas particulares de políticas públicas, torna-se evidente 
que, na saúde, o consorciamento apresenta um padrão bastante diferenciado 
relativamente às demais áreas. Vale dizer que, enquanto na área da saúde os 
municípios menos populosos são aqueles que, de forma geral, apresentam maior 
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propensão ao consorciamento, no conjunto das demais áreas de políticas públicas 
ocorre justamente o oposto. 

GRÁFICO 3
Brasil: consorciamento intermunicipal por tamanho de município (2015)
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Elaboração dos autores.

Na verdade, essa associação negativa que prevalece na saúde entre o tamanho 
populacional e o consorciamento é estatisticamente signi�cativa para algo como 
metade das unidades municipais consorciadas.5 Já nas demais áreas de políticas 
públicas, prevalece uma associação positiva, estatisticamente signi�cativa, entre a 
intensidade do consorciamento e o tamanho das populações, para a outra metade 
dos municípios consorciados. Infere-se, assim, da análise geral dos dados municipais 
agregados relativos aos fatores condicionantes do consorciamento, uma compensação 
quantitativa entre dois efeitos qualitativos opostos, responsável, em última instância, 
pela ausência de signi�cância estatística da característica populacional observada.

Nesse sentido, ainda, pode-se investigar melhor o peso explicativo das 
características municipais por meio da estimação de um modelo de regressão 
linear simples, em que:

Yi = ai + bi xij + ui (1)

5. A exposição a seguir baseia-se em resultados do teste t, de student, para as diferenças entre as médias amostrais dos 
valores de oito características básicas de municípios consorciados e não consorciados. Mais informações em Linhares, 
Messenberg e Bertoni (2016).
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De maneira que Y designa a porcentagem de municípios consorciados por 
área de política i, com x assumindo (para cada área) valores entre 1 e 7, em 
correspondência à grandeza j dos intervalos populacionais demarcados no grá�co 1 
(com u representando o erro amostral). Note-se que há certa arbitrariedade na 
de�nição das faixas populacionais. Não obstante, de acordo com os resultados 
da regressão apresentados na tabela 1, chama especial atenção o fato de que é 
o coe�ciente estimado de regressão b = -0,0353, dos intervalos populacionais 
associados à porcentagem de municípios consorciados na área especí�ca da saúde, 
o único a apresentar sinal negativo, o que con�rma o padrão grá�co anterior 
(grá�co 3).

TABELA 1
Resultados da regressão

Área de política pública Intercepto (a) Coeficiente de regressão (b) R2

Habitação 0,0203  0,0121 0,9831

Meio ambiente 0,0568  0,0317 0,9553

Saúde 0,5526 -0,0353 0,8902

Cultura 0,0267  0,0103 0,7982

Emprego e/ou trabalho 0,0076  0,0091 0,7893

Desenvolvimento urbano 0,0474  0,0134 0,6417

Educação 0,0477  0,0078 0,6386

Transporte 0,0158  0,0232 0,6244

Assistência e desenvolvimento social 0,0108  0,0179 0,6156

Saneamento básico 0,0713  0,0073 0,2130

Turismo 0,0858  0,0056 0,1279

Elaboração dos autores.

A regressão linear na tabela 1 também indica que, para quase todas as áreas de 
políticas públicas, a população municipal explica signi�cativamente a porcentagem de 
municípios consorciados. Em particular, nos casos da habitação e do meio ambiente 
(positivamente) e da saúde (negativamente), quase toda proporção de municípios 
consorciados pode ser explicada em termos da regressão com a população municipal. 
Adicionalmente, pode-se destacar um grupo intermediário abrangente de áreas de 
políticas públicas cujo valor do coe�ciente de determinação R2 situa-se entre 0,6156 
e 0,7982, denotando a signi�cância da regressão com a população para explicar a 
formação de consórcios municipais nesses casos. Em contrapartida, infere-se dos 
resultados que a regressão com a população municipal tem pouco poder explicativo 
para o consorciamento nas áreas de saneamento básico e turismo.

Esses resultados são relevantes para destacar a necessidade de controle da área da 
saúde, em relação às demais áreas de políticas públicas, quando da realização do teste 
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de hipótese da in�uência do consorciamento sobre o grau de e�ciência na execução 
dos projetos de pavimentação e recapeamento considerados adiante. Dito de outra 
forma, como os pequenos municípios tendem a ser sobrerrepresentados na amostra 
daqueles consorciados em saúde e sub-representados nas demais áreas, pode-se ter 
um problema de multicolinearidade entre as variáveis explicativas consorciamento 
e população municipal. 

2.1.2 Distribuição espacial e aspectos regionais da cooperação federativa horizontal

Cabe observar aqui a distribuição espacial dos consórcios intermunicipais para 
2015. Na �gura 1, as cores mais escuras indicam que o município participa de 
consórcios em diferentes áreas de políticas públicas. Naturalmente, o tom mais 
claro representa a situação em que o município não participa de nenhum consórcio.

FIGURA 1
Número de consorciamentos por município (2015)
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Fonte: MUNIC/IBGE.
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A figura 1 demonstra que, para além de características distintivas dos 
municípios consorciados, há padrões que são, claramente, estaduais ou mesmo 
locais. Nesse sentido, percebe-se que quase todos os municípios participam de 
consórcios com outros municípios em estados como Minas Gerais, Paraná, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ainda, 
certas áreas parecem se distinguir de outras, mesmo dentro do mesmo estado. 
Esse padrão é visivelmente diferenciado de outros estados ou regiões, onde a presença 
de consórcios é bem mais esparsa. Em outras palavras, o processo de formação de 
consórcios intermunicipais não parece ser apenas o resultado das características 
dos municípios e das áreas de políticas públicas, recebendo também alguma forma 
de in�uência local e/ou estadual. 

Em que pesem as vantagens advindas da cooperação federativa horizontal, 
depreende-se dos dados e do mapa que o processo de consorciamento intermunicipal 
é diferenciado entre áreas de políticas públicas, como também entre estados e ainda 
dentro de um mesmo estado brasileiro. 

2.2 A cooperação federativa vertical

A perspectiva analítica nesta subseção recai sobre o plano da cooperação federativa 
vertical que se estabelece no âmbito das relações entre o governo central e os entes 
federativos municipais.

Atualmente, no Brasil, existem mais de duzentos programas federais em 
que a participação dos governos municipais abrange algumas (ou mesmo todas) 
atividades relacionadas à sua execução. De modo similar ao efetuado no âmbito 
da análise sobre a cooperação federativa horizontal, também é possível identi�car a 
presença de diversas razões teóricas cuja articulação serve para justi�car a existência 
da cooperação federativa vertical no Brasil.

Sinteticamente, existem três razões principais que, no Estado organizado sob 
a forma federativa, podem justi�car a ação vertical do governo central em busca de 
soluções para problemas municipais. Em primeiro lugar, os efeitos de toda ordem 
derivados de determinada ação política (ou de política pública) municipal (ainda 
que circunscrita geogra�camente) podem ter repercussões signi�cativas (positivas 
ou negativas) sobre o bem-estar de residentes em outras jurisdições. Como os entes 
federativos são responsivos, de modo geral, apenas aos interesses dos cidadãos de 
sua própria circunscrição eleitoral, o processo decisório relativo às ações políticas 
(ou de políticas públicas) em determinados municípios tende a ignorar os efeitos 
derivados das ações (e repercussões) não coordenadas dos governos municipais de 
outras circunscrições (Arrow, 1970).

Em segundo lugar, quando executadas de forma isolada, as ações políticas 
(ou de políticas públicas e sociais) podem ter o efeito de de�agrar o movimento 
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conhecido como “corrida para o piso” (race to the botton), ou seja, sua adoção 
acaba por atrair demandas migratórias de municípios vizinhos (Kenyon, 1991). 
Assim, sem a ação coordenadora do governo federal (e/ou estadual), essas políticas 
correriam o risco de apresentar racionamentos de oferta como resultado.

Por �m, em terceiro lugar, em função das especi�cações na estrutura tributária 
vigente, as possibilidades de arrecadação de tributos em alguns municípios podem 
se mostrar insu�cientes com vistas ao �nanciamento da expansão da oferta de 
determinados serviços, o que justi�caria, em tese, a intervenção corretiva do 
governo central de forma a proporcionar maior equidade distributiva intermunicipal 
(Arretche, 2010; Abrucio e Franzese, 2007).

Nesse sentido, ainda, cabe indagar sobre as vantagens federativas da delegação 
(parcial ou total) às prefeituras, das atividades associadas à execução dos programas 
federais. A primeira e mais visível delas consiste na preexistência de uma estrutura 
administrava municipal já em operação. A segunda associa-se à redução dos custos 
de informações. Pelo fato de estarem envolvidas de forma direta em questões locais, 
as administrações municipais usualmente possuem mais e melhor conhecimento 
sobre fornecedores de produtos e serviços na região, bem como sobre preços e 
especi�cações técnicas destes últimos.

Neste trabalho, nos concentramos nas ações ligadas à área de investimentos em 
infraestrutura urbana. Isso porque, além de muito numerosa, a cooperação vertical 
entre a União e os municípios que se dá pela execução descentralizada dos investimentos 
constitui um recurso valioso para a promoção e�ciente e e�caz dos programas e das 
políticas públicas, com vistas à redução das desigualdades socioeconômicas regionais 
e ao melhor atendimento das necessidades mais prementes das populações locais.

Nessa perspectiva, os investimentos da União em infraestrutura urbana 
por meio de ações das prefeituras constituem um instrumento privilegiado da 
promoção do desenvolvimento. A partir deles, viabiliza-se o acesso da população 
menos favorecida aos serviços de utilidade pública, bem como o impulso à geração 
de emprego e renda, visando à elevação do bem-estar social. 

Outra vantagem da execução dos investimentos pelos municípios reside no 
fato de que esta implica a capacidade de “formatação” da oferta de infraestrutura 
urbana segundo a ordem de preferências dos cidadãos, contribuindo, desse modo, 
para uma maior e�cácia na resolução dos problemas por estes priorizados nas 
diversas localidades.
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2.2.1 Resultados analíticos e empíricos da cooperação federativa vertical

Em que pese a validade geral das considerações anteriores, a análise das observações 
empíricas (Linhares, Messenberg e Bertoni, 2016) levou à constatação de que: 
i) as transferências de recursos da União não promovem maior equidade distributiva; 
e ii) a ação das prefeituras não se mostra sempre capaz de realizar as obras dentro 
de padrões mais e�cientes.

Em um novo esforço de pesquisa (Linhares e Messenberg, 2018),  
investigaram-se duas hipóteses: i) se a existência de emendas parlamentares à Lei 
Orçamentária Anual (LOA) poderia ser a razão do direcionamento regressivo de 
recursos em favor dos municípios mais “ricos”; e ii) se os projetos objeto de emendas 
parlamentares caracterizam-se por uma execução mais e�ciente (expressa aqui 
simplesmente por projetos já concluídos ou em execução dentro do cronograma). 

Em relação à primeira hipótese, deve-se esclarecer que não se trata aqui, 
obviamente, de uma ampla investigação sobre a estratégia política (dos políticos) 
envolvida na escolha da alocação de recursos por meio de emendas parlamentares, 
mas apenas de uma avaliação quantitativa sobre a concentração localizada de recursos 
desse tipo de ação – vale dizer, do impacto dessas emendas sobre a concentração 
ou não de recursos em municípios mais “ricos” e menos necessitados.

Implicitamente, como a assinatura dos contratos analisados data de 2013 
e as observações dos estados de execução datam de dezembro de 2015, foram 
consideradas as emendas parlamentares apresentadas para as LOAs de 2014 e 
2015. Supõe-se, assim, que os parlamentares escolheram, entre o conjunto de 
projetos cujos contratos já estavam assinados, aqueles que mais lhes renderiam 
benefícios políticos. 

Já em relação à segunda hipótese, por um lado, há o pressuposto implícito de 
que o parlamentar que optou por utilizar uma parte dos recursos a que tem direito, 
em termos de emendas à LOA, atuará como um “facilitador” para que o projeto 
tenha maior velocidade de execução, uma vez que a entrega da obra é o que lhe 
proporcionará, potencialmente, o maior ganho político. Por outro lado, o simples 
fato de haver uma emenda para determinado projeto pode levar o prefeito do 
município em que o projeto está localizado a dar mais atenção à sua execução, pois 
a frustração da entrega da obra dentro do cronograma originalmente programado 
poderá signi�car que ele não mais contará com o patrocínio do parlamentar, por 
meio de novas emendas nos anos seguintes.

Respeitadas as considerações anteriores, nota-se que o teste das hipóteses 
formuladas envolve, naturalmente, cuidados quanto à escolha dos métodos mais 
apropriados. Nesse sentido, os resultados observados re�etem menos os efeitos 
de determinados fatores considerados isoladamente e muito mais os impactos 
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das eventuais combinações desses fatores em contextos distintos. Por essa razão, 
optou-se pelo emprego da técnica estatística de modelagem de regressões logísticas 
em duas situações. Na primeira, o interesse reside na identi�cação do conjunto de 
fatores que condicionam as escolhas dos parlamentares nas suas proposições 
de emendas a determinados projetos. Já na segunda, procura-se identi�car se as 
emendas parlamentares estão entre os fatores responsáveis pelos projetos com 
maiores chances de execução e�ciente.

TABELA 2 
Variável dependente: chance de ocorrência de emenda parlamentar (teste de h-1)1

Coeficiente Erro-padrão Z p-valor

Constante -4,7161 0,864601 -5,4546 < 0,0001 ***

População2 2,87856e-06 7,06562e-07 4,0740 < 0,0001 ***

Índice de Necessidades Municipais (INM) 1,80814 0,536304 3,3715 0,0007 ***

Índice de Capacidade Municipal (ICM) 3,12275 1,34921 2,3145 0,0206 **

Receita corrente municipal per capita -0,000231 9,3392e-05 -2,4705 0,0135 **

Nível de escolaridade do prefeito 0,562616 0,307141 1,8318 0,0670 *

Média da variável dependente 0,098978 Desvio-padrão (variável dependente) 0,298713

R2 de McFadden 0,055363 R2 ajustado 0,045366

Log da verossimilhança -566,9177 Critério de Akaike 1.145,835

Elaboração dos autores.
Notas: 1 Modelo logit para emenda parlamentar (número de observações = 1.860).

2 População residente no município em 2011.
Obs.: 1. Número de casos “corretamente previstos” = 1.676 (90,2%). 

2. Teste de razão de verossimilhança: qui-quadrado (5) = 66,4521 [0,0000]. 
3. Sobre a metodologia de construção do INM e do ICM, ver Linhares, Messenberg e Bertoni (2016).

Os resultados na tabela 2 sugerem que a existência de emenda parlamentar 
favorece os municípios mais populosos e com maior capacidade de atuação, mas que 
possuem menor receita municipal per capita e maior INM. Além disso, a escolaridade 
do prefeito também parece consistir em um elemento positivo para a escolha 
parlamentar. Assim, a intervenção dos parlamentares não é caracterizada por uma 
canalização de recursos concentrada nos municípios mais “ricos”, pelo contrário, sua 
prioridade é o atendimento dos municípios mais pobres, populosos e necessitados. 

À luz do debate sobre emendas parlamentares na ciência política brasileira, esse 
é um resultado inesperado.6 Todavia, ele é bastante coerente se considerarmos os 
parlamentares como agentes racionais. O que o modelo exposto estaria indicando 
é que os parlamentares procuram maximizar o impacto junto aos eleitores das 
emendas que patrocinam, pois canalizam recursos aos municípios em que há 
maiores necessidades e menores receitas para supri-las. Tendem, ainda, a escolher 

6. Mais informações em Diniz (2016).
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municípios mais populosos, nos quais há, portanto, mais pessoas com possibilidades 
de receber benefícios. Assim, o que o modelo nos diz, nesse caso, é que o sistema 
político contribuiria positivamente para uma distribuição regional desejável de 
recursos orçamentários.

TABELA 3
Variável dependente: chance de execução eficiente dos projetos (teste de h-2)1

Coeficiente Erro-padrão Z p-valor

Constante -1,6844 0,502195 -3,3541 0,0008 ***

Contrapartida2  1,7803 0,500121  3,5599 0,0004 ***

INM -0,8947 0,365395 -2,4486 0,0143 **

ICM  1,9495 0,795878  2,4495 0,0143 **

Dinamismo municipal3 -0,2060 0,100920 -2,0414 0,0412 **

Prefeito reeleito4 -0,2007 0,115474 -1,7384 0,0821 *

Ocorrência de emenda parlamentar  0,1230 0,166023  0,7409 0,4587

Média de variável dependente  0,338354 Desvio-padrão (variável dependente) 0,473277

R2 de McFadden  0,019809 R2 ajustado 0,013925

Log da verossimilhança -1.166,078 Critério de Akaike 2.346,156

Elaboração dos autores.
Notas: 1 Modelo logit para eficiência (número de observações = 1.860).

2 Porcentagem de contrapartida do município no investimento total.
3 Dinamismo do crescimento municipal (demográfico).
4 Prefeito em segundo mandato.

Obs.: 1. Número de casos “corretamente previstos” = 1.223 (65,8%). 
2. Teste de razão de verossimilhança: qui-quadrado (6) = 47,132 [0,0000].

A tabela 3 contempla o melhor modelo estimado para a eficiência na 
execução dos projetos observados, com a inclusão da variável ocorrência de emenda 
parlamentar de acordo com testes de hipóteses de coe�cientes individuais e de 
razão de verossimilhança. Nesse caso, a ocorrência de emenda parlamentar não 
se revelou significativa em nenhum dos modelos testados. Aparentemente, a 
eficiência na execução depende unicamente de fatores internos ao município 
e do nível de contrapartida municipal, independentemente do fato de que o 
parlamentar possa vir a pressionar ou realizar algum esforço de facilitação para a 
rápida execução dos projetos. 

Nesse sentido, podemos ver que a probabilidade de uma execução e�ciente 
na execução do projeto é positivamente impactada, a princípio, pelo nível da 
contrapartida municipal. Prefeituras que aportam uma proporção maior de 
recursos em relação ao valor total do projeto tendem a executar as obras de  
forma mais e�ciente. O INM impacta negativamente a e�ciência, ou seja, municípios 
mais necessitados executam os projetos de maneira relativamente pior. Já o ICM 
revelou um coe�ciente positivo e altamente signi�cativo na chance de e�ciência 
de execução dos projetos analisados. 
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O modelo contempla, ainda, a variável binária dinamismo municipal, que 
discrimina municípios que apresentam um rápido crescimento populacional. 
Seu coe�ciente revelou-se signi�cativo, com sinal negativo. Esse resultado faz 
crer que as prefeituras dos municípios com rápido crescimento populacional 
encontram-se mais pressionadas por demandas e tendem a executar os projetos 
de forma pior quando comparadas às prefeituras de municípios com baixas  
taxas de crescimento populacional. 

Por �m, a reeleição do prefeito revelou-se uma variável signi�cativa nos 
modelos testados, com sinal negativo. A expectativa, ao incluir essa variável, era  
a de que prefeitos já em seu segundo mandato eventualmente teriam maiores 
chances de uma administração mais e�ciente de projetos. Todavia, o resultado 
revela um efeito contrário. Aparentemente, prefeitos que ainda terão pela frente 
uma disputa para reeleição apresentam maior e�ciência na execução dos projetos.7

3 NOVAS QUESTÕES E NOVAS EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA A 
COMPREENSÃO DA COOPERAÇÃO FEDERATIVA NO BRASIL

Com base na exposição sintética dos resultados efetuada, avalia-se agora se a 
participação geral do município em consórcios – isto é, com a totalidade dos 
demais entes federativos, União, estados e (outros) municípios, nos termos da 
MUNIC/IBGE de 2015 – torna as prefeituras mais e�cientes na execução das obras 
contratadas com o governo federal (teste de hipótese 3). Ou se, alternativamente, a 
validade geral da conclusão anterior é mantida: a e�ciência econômica na execução 
das obras é resultado exclusivo da atuação de fatores internos à unidade municipal 
(incluindo, naturalmente, o nível de sua contrapartida �nanceira no projeto).

Uma vez mais, adota-se aqui a regressão logística como instrumento analítico 
para o teste de hipótese (3) mencionado anteriormente. Agora, no entanto, a 
participação consorciada municipal, tanto no plano horizontal como no plano 
vertical, também é incluída como variável independente do modelo, juntamente com 
todas as demais variáveis potencialmente pertinentes para a explicação da variável 
dependente de e�ciência na execução das obras de pavimentação e recapeamento. 
A tabela 4 exibe os resultados obtidos. 

Sinteticamente, constata-se o seguinte: o coe�ciente da variável de porcentagem 
de contrapartida do investimento total continua altamente signi�cativo e com sinal 
positivo, indicando que a e�ciência se eleva à medida que aumentam os valores da 
contrapartida municipal; já as variáveis INM, dinamismo do crescimento municipal 
e prefeito em segundo mandato também apresentam coe�cientes signi�cativos, 
todos com sinal negativo. Portanto, de acordo com a modelagem agora utilizada, os 

7. Esse resultado é coerente com os achados de Ferraz e Finan (2011).
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municípios com maiores necessidades, maiores taxas de crescimento demográ�co 
e prefeitos reeleitos são aqueles que apresentam menor e�ciência em termos da 
execução dos projetos. 

TABELA 4
Variável dependente: chance de execução eficiente dos projetos (teste de h-3: 
introdução do consorciamento geral)1

 Coeficiente Erro-padrão Z p-valor

Constante -1,70924 0,501891 -3,4056 0,0007 ***

Contrapartida2  1,78022 0,499914  3,5611 0,0004 ***

INM -0,86312 0,364245 -2,3696 0,0178 **

ICM  2,00714 0,798027  2,5151 0,0119 **

Dinamismo municipal3   -0,203653 0,101088 -2,0146 0,0439 **

Prefeito reeleito4 -0,20131 0,115478 -1,7433 0,0813 *

Geral5 -0,00766872 0,111231 -0,0689 0,9450

Média de variável dependente  0,338354 Desvio-padrão (variável dependente)  0,473277

R2 de McFadden  0,019583 R2 ajustado  0,013698

Log da verossimilhança -1.166,348 Critério de Akaike  2.346,695

Elaboração dos autores.
Notas: 1 Modelo logit para eficiência (número de observações = 1.860).

2 Porcentagem de contrapartida do município no investimento total.
3 Dinamismo do crescimento municipal (demográfico).
4 Prefeito em segundo mandato.
5 Município participa de pelo menos um consórcio com algum outro ente federativo em qualquer área de política pública.

Obs.: 1. Número de casos “corretamente previstos” = 1.223 (65,8%). 
2. Teste de razão de verossimilhança: qui-quadrado (6) = 46,5926 [0,0000].

Por �m, a variável geral (isto é, o consorciamento municipal geral) apresentou 
um coe�ciente estimado cujo p-valor é bastante elevado em termos absolutos, o que, 
portanto, torna-o não signi�cativo do ponto de vista estatístico. Consequentemente, 
os municípios consorciados (independentemente de com que tipo de ente federativo 
ou em que área de política pública) não se diferenciam daqueles que não optaram 
por qualquer tipo de consorciamento em termos do grau de e�ciência alcançado 
na execução dos projetos. Em resumo, o alto p-valor atribuído ao coe�ciente da 
variável geral na regressão exposta anteriormente expressa a inexistência de efeitos 
estatisticamente relevantes da participação em consórcios sobre a e�ciência na 
execução das obras (variável dependente). Nesse caso, a e�ciência na execução das 
obras continua a re�etir exclusivamente a in�uência das características especí�cas 
dos municípios que as executam. 

Não obstante, infere-se, da análise em pesquisas anteriores, uma diferenciação 
signi�cativa entre as características associadas aos municípios consorciados na área 
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da saúde e as dos municípios nas demais áreas de políticas públicas.8 Assim, convém 
testar também aqui a hipótese de in�uência da participação consorciada municipal 
para determinados subgrupos das áreas de políticas públicas. 

A tabela 5 exibe os resultados da regressão logística, quando a participação 
consorciada municipal exclusivamente na área da saúde é incluída como variável 
independente no modelo (teste de hipótese 3.2), que explica as alterações de grau 
da e�ciência executiva dos projetos (variável dependente).

TABELA 5
Variável dependente: chance de execução eficiente dos projetos (teste de h-3.2: 
inclusão do consorciamento na saúde)1

 Coeficiente Erro-padrão Z p-valor

Constante -1,71015 0,500533 -3,4167 0,0006 ***

Contrapartida2 1,7945 0,500666 3,5842 0,0003 ***

INM -0,896326 0,366917 -2,4429 0,0146 **

ICM 2,07401 0,8008 2,5899 0,0096 ***

Dinamismo municipal3 -0,212568 0,101947 -2,0851 0,0371 **

Prefeito reeleito4 -0,200436 0,11548 -1,7357 0,0826 *

Saúde5 -0,0660044 0,104309 -0,6328 0,5269

Média de variável dependente  0,338354 Desvio-padrão (variável dependente)  0,473277

R2 de McFadden  0,019749 R2 ajustado  0,013865

Log da verossimilhança -1.166,150 Critério de Akaike  2.346,300

Elaboração dos autores.
Notas: 1 Modelo logit para eficiência (número de observações = 1.860).

2 Porcentagem de contrapartida do município no investimento total.
3 Dinamismo do crescimento municipal (demográfico).
4 Prefeito em segundo mandato.
5 Municípios consorciados em saúde com quaisquer entes da Federação.

Obs.: 1. Número de casos “corretamente previstos” = 1.225 (65,9%). 
2. Teste de razão de verossimilhança: qui-quadrado (6) = 46,9884 [0,0000].

Observa-se, então, que a variável saúde também não é signi�cativa. Portanto, 
a participação em consórcios municipais dessa natureza, sejam eles estabelecidos 
com outros municípios, com o governo estadual ou com a União, não é fator de 
aumento do grau de e�ciência na execução dos projetos. Embora a facilidade em 
obter informações com gestores de outras instâncias da Federação possa, em tese, 
também aumentar em tais casos, a natureza da atuação dos gestores municipais de 
saúde (e de seus condicionantes) é bastante distinta da que caracteriza a execução 
de obras de pavimentação e recapeamento.

8. Mais informações em Linhares e Messenberg (2014; 2018), Linhares et al. (2016) e Linhares, Messenberg e 
Ferreira (2017).
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Finalmente, para os propósitos deste texto, devem ser ainda examinadas duas 
alternativas de consorciamento municipal em áreas distintas de políticas públicas, 
as quais, em tese, poderiam afetar o grau de e�ciência da execução dos projetos 
contratados. Em primeiro lugar, as peculiaridades dos condicionantes operacionais 
da área de saúde em relação às demais áreas de políticas públicas9 sugerem que o 
consórcio municipal envolvido em qualquer uma destas últimas poderia viabilizar 
as chances da obtenção de um grau mais elevado de e�ciência na execução dos 
projetos. Em segundo lugar, como as áreas especí�cas de desenvolvimento urbano, 
transporte e habitação realizam obras civis, acabam por guardar, também, certa 
proximidade com a natureza das atividades que são objeto dos contratos aqui 
avaliados. Consequentemente, estar consorciado nas áreas de transporte, habitação 
e desenvolvimento urbano sugere, também, um desempenho melhor do município 
na execução dos contratos de pavimentação e recapeamento. 

A tabela 6 exibe os resultados da regressão logística, a partir da introdução do 
agregado de consorciamento em todas as áreas de políticas públicas, excetuando-se 
a área da saúde (teste de hipótese 3.3), como variável independente na explicação 
da e�ciência econômica.

TABELA 6 
Variável dependente: chance de execução eficiente dos projetos (teste de h-3.3: 
introdução do consorciamento geral exceto saúde)1

Coeficiente Erro-padrão Z p-valor

Constante -1,71434 0,502962 -3,4085 0,0007 ***

Contrapartida2  1,77975 0,499818  3,5608 0,0004 ***

INM -0,859351 0,36277 -2,3689 0,0178 **

ICM 2,00059 0,792767  2,5235 0,0116 **

Dinamismo municipal3 -0,203418 0,100916 -2,0157 0,0438 **

Prefeito reeleito4 -0,201202 0,115463 -1,7426 0,0814 *

Geral sem saúde 0,00615441 0,0997827  0,0617 0,9508

Média de variável dependente  0,338354 Desvio-padrão (variável dependente)  0,473277

R2 de McFadden  0,019582 R2 ajustado  0,013698

Log da verossimilhança -1.166,348 Critério de Akaike  2.346,696

Elaboração dos autores.
Notas: 1 Modelo logit para eficiência (número de observações = 1.860).

2 Porcentagem de contrapartida do município no investimento total.
3 Dinamismo do crescimento municipal (demográfico).
4 Prefeito em segundo mandato.

Obs.: 1. Número de casos “corretamente previstos” = 1.224 (65,8%).
2. Teste de razão de verossimilhança: qui-quadrado (6) = 46,5917 [0,0000].

9. Mais informações em Linhares e Messenberg (2014) e Linhares et al. (2016).
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Já a tabela 7 mostra os resultados da regressão logística para quando somente o 
consorciamento no conjunto das áreas de transporte, habitação e desenvolvimento 
urbano é introduzido (como nova variável independente) para explicar a e�ciência 
econômica (variável dependente).

De acordo com os resultados das tabelas 6 e 7, infere-se que as alterações na 
e�ciência econômica municipal continuam a ocorrer exclusivamente em função 
dos valores assumidos pelas características internas aos municípios. Não apresentam 
qualquer ligação, portanto, com a circunstância de que as unidades municipais possam 
estar eventualmente participando de consórcios nas diferentes áreas de políticas 
públicas, mesmo sem a in�uência do consorciamento na área da saúde, ou mesmo com 
a sua interferência nas áreas de habitação, transporte e desenvolvimento urbano – o 
que se expressa pelas magnitudes elevadas dos p-valores associados aos coe�cientes 
das variáveis geral sem saúde (tabela 6) e habitação/transporte/desenvolvimento 
urbano (tabela 7).

TABELA 7 
Variável dependente: chance de execução eficiente dos projetos (teste de h-3.4: 
introdução do consorciamento das áreas de habitação, transporte e 
desenvolvimento urbano)1

Coeficiente Erro-padrão Z p-valor

Constante -1,71788 0,501221 -3,4274 0,0006 ***

Contrapartida2  1,78162 0,499916  3,5638 0,0004 ***

INM -0,861432 0,36232 -2,3775 0,0174 **

ICM  2,03581 0,794927  2,5610 0,0104 **

Dinamismo municipal3 -0,201375 0,100868 -1,9964 0,0459 **

Prefeito reeleito4 -0,203374 0,115537 -1,7602 0,0784 *

Habitação/transporte/desenvolvimento urbano -0,084909 0,129825 -0,6540 0,5131

Média de variável dependente   0,338354 Desvio-padrão (variável dependente)  0,473277

R2 de McFadden   0,019761 R2 ajustado  0,013877

Log da verossimilhança -1.166,135 Critério de Akaike  2.346,270

Elaboração dos autores.
Notas: 1 Modelo logit para eficiência (número de observações = 1.860).

2 Porcentagem de contrapartida do município no investimento total.
3 Dinamismo do crescimento municipal (demográfico).
4 Prefeito em segundo mandato.

Obs.: 1. Número de casos “corretamente previstos” = 1.227 (66,0%). 
2. Teste de razão de verossimilhança: qui-quadrado (6) = 47,0181 [0,0000].

Portanto, em que pesem a utilidade e a relevância dos consórcios intermunicipais 
para a ação coordenada entre municípios, os testes econométricos aqui realizados 
indicam que seu papel não chega a ser estatisticamente signi�cativo, quando são 
focalizados os aspectos relativos à e�ciência econômica de ações estritamente 
domésticas dos municípios. Essa evidência pode ser interpretada de duas formas: 
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i) os consórcios intermunicipais poderiam (deveriam) ser induzidos a cumprir 
uma função mais relevante no fortalecimento da capacidade municipal; e ii) a 
instituição de nossos mecanismos para a promoção da cooperação federativa precisa 
contemplar a necessidade do cumprimento de outras funções. 

4 NOTAS CONCLUSIVAS

A cooperação entre os entes que compõem a Federação brasileira segundo o arranjo 
estabelecido na CF/1988 constitui um dos principais desa�os para o provimento 
equânime e e�ciente de serviços públicos ao longo do tempo e pelo amplo e 
heterogêneo território nacional. 

A formação dos consórcios intermunicipais foi, e continua sendo atualmente, 
um instrumento com importância crescente para a promoção da cooperação 
federativa horizontal no Brasil. Sua expansão ganhou impulso signi�cativo após 
a adoção da lei dos consórcios públicos de 2005. Tal processo de formação em 
áreas de políticas públicas distintas oferece ainda evidências de que seus principais 
fatores de impulsão foram, por um lado, a descentralização promovida pela CF/1988 
e, por outro, a fragmentação derivada do movimento de divisão municipal na 
primeira metade da década de 1990.

A observação da formação de consórcios intermunicipais revela, no entanto, 
padrões bastante diferenciados quando são comparadas as diferentes áreas de 
políticas públicas. Quanto à frequência de ocorrência, a área de saúde destaca-se 
como aquela em que esse processo se desenvolveu com maior vigor. Hoje, dos 
municípios consorciados com outros municípios, praticamente metade o faz na 
área de saúde. Em contrapartida, pelo fato de serem pouco populosos, o per�l 
demográ�co desses municípios é fortemente diferenciado daquele das demais 
áreas de políticas públicas. Essa característica evidencia ser o consorciamento 
intermunicipal uma solução para o problema da escala requerida à expansão da 
oferta e�ciente do serviço público de saúde.

Quanto à distribuição espacial dos consórcios intermunicipais, chama 
especial atenção a heterogeneidade do fenômeno entre os diferentes estados da 
Federação. Nesse sentido, os municípios de estados como Minas Gerais e Paraná 
destacam-se pela participação em consórcios intermunicipais, enquanto os do 
Amapá e de Roraima �guram no extremo oposto, podendo ser caracterizados 
pela ausência deste tipo de iniciativa. Tais resultados evidenciam o papel indutor 
das políticas realizadas pelos governos estaduais na promoção da cooperação  
federativa horizontal. 

Além do consorciamento intermunicipal, outro mecanismo típico da 
cooperação federativa é constituído pela transferência de recursos da União com 
vistas à execução de ações de políticas públicas por parte dos municípios. Nesse caso, 
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os registros dos contratos de repasses assinados entre a União e os municípios 
(intermediados pela Caixa Econômica Federal) em 2013 indicam que tais recursos 
não são prioritariamente direcionados aos municípios mais necessitados, tampouco 
demonstram a ocorrência de execuções e�cientes. 

Todavia, a atuação de parlamentares por meio do instituto das emendas à 
LOA tende a direcionar os recursos federais prioritariamente para os municípios 
mais necessitados, com menores disponibilidades �nanceiras e, ainda, com maiores 
populações residentes. Apesar disso, não se observa qualquer influência dos 
parlamentares na promoção de uma execução mais e�ciente dos projetos. 

Na verdade, a e�ciência na execução dos projetos tende a estar associada a 
fatores internos aos municípios, mais precisamente: à reeleição do prefeito, ao 
ICM, à taxa de crescimento populacional e, ainda, à contrapartida de recursos 
�nanceiros da prefeitura destinada ao projeto.

Por �m, cabe aqui mencionar que, ao contrário de nossas expectativas iniciais, 
não foram encontradas, durante todo esforço de pesquisa, quaisquer evidências 
empíricas que pudessem apoiar a argumentação de que a participação em consórcios 
municipais de natureza federativa10 estaria exercendo in�uência positiva sobre a 
e�ciência executiva dos projetos analisados, considerando todas as áreas das políticas 
públicas em análise. Essa evidência aponta para a necessidade de ampliação do 
escopo de atuação dos consórcios – ou mesmo para a criação de novos instrumentos 
institucionais –, capaz de promover novas funções na cooperação federativa no Brasil.
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CAPÍTULO 9

FUNDOS DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS 
DE INFRAESTRUTURA: UMA LEITURA DA CONFIGURAÇÃO 
INSTITUCIONAL E DO DESEMPENHO OPERACIONAL DO FI-FGTS1,2

Mauro Santos Silva3

1 INTRODUÇÃO

Este texto apresenta uma análise exploratória do arranjo institucional4 do Fundo de 
Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS). O objetivo 
principal é analisar a con�guração institucional e o desempenho operacional do 
Fundo de Investimento à luz dos objetivos declarados pelo governo por ocasião 
da apresentação da proposição ao Congresso Nacional, conforme a Exposição de 
Motivos Interministerial (EMI) no 2, de 17 de janeiro de 2007, do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), do Ministério da Fazenda (MF) e do Ministério das 
Cidades (MCidades). São observados dois aspectos: o mecanismo de mobilização 
de capital baseado em poupança compulsória para�scal e a política de investimento 
mediante operações de dívida (debt) e participações (equity), originadas no mercado 
de capitais. O desenvolvimento dos trabalhos tomou por base a análise da legislação, 
dos demonstrativos �nanceiros, dos relatórios de administração e das bases de 
dados geradas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima) e pela Caixa Econômica Federal (Caixa). 

O FI-FGTS foi instituído pela Lei no 11.491/2007, no âmbito do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), destinado a canalizar recursos �nanceiros 
do FGTS5 para a alocação em instrumentos de participação societária (equity) 

1. Uma versão preliminar deste artigo foi publicada como Texto para Discussão do Ipea no 2486, em julho de 2019. 
Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34863>.
2. O autor agradece a Adriana Nunes Ferreira, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas 
(IE/Unicamp); a Josué Alfredo Pellegrini, da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal; e a Luís Carlos 
Garcia de Magalhães, do Ipea, pelos comentários e pelas recomendações, isentando-os de quaisquer erros, limites 
e omissões remanescentes. 
3. Especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Economia, em exercício na Diretoria 
de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea; e docente permanente no Programa de 
Mestrado em Governança e Desenvolvimento da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).
4. O conceito de arranjo institucional é adotado nos termos propostos por Davis e North (1971, p. 6-7). Trata-se de um 
conjunto de regras infraconstitucionais que define parâmetros de organização e funcionamento de segmentos específicos de 
atividades do sistema econômico, inclusive padrões de contratação e adaptação, competição e cooperação entre os agentes.
5. O FGTS também será identificado neste trabalho pelo termo Fundo; o FI-FGTS, pelos termos FI e Fundo de Investimento.
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e instrumentos de dívida corporativa (debt) originados no mercado de capitais 
doméstico e associados a empreendimentos de infraestrutura.6 No âmbito infralegal, 
é regulado primordialmente pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) no 462/2007 e pela Resolução no 860/2017, do Conselho Curador do 
FGTS (CCFGTS). A singularidade desse veículo de investimento motivou a CVM 
a editar uma instrução especí�ca para disciplinar seus procedimentos de governança. 
O FI-FGTS, cujo patrimônio é segregado do patrimônio do FGTS, não possui 
personalidade jurídica e estrutura operacional própria; é administrado e representado 
judicial e extrajudicialmente pela Caixa e está sujeito às regras estabelecidas pela 
CVM para as operações privadas convencionais realizadas no mercado de capitais.

A importância do tema desta publicação é evidenciada pela literatura e pela 
agenda de políticas públicas desenvolvidas no âmbito da economia brasileira. 
O desenvolvimento de mercados, instituições e instrumentos �nanceiros (estrutura 
�nanceira) constitui um componente importante para o desenvolvimento econômico 
porque exerce, em bons termos, funções relacionadas à provisão de recursos 
�nanceiros para investimentos: mobilização de poupança, alocação de capital, 
negociação de risco e monitoramento e facilitação de negócios (Levine, 1997, 
p. 688-689). No âmbito da economia brasileira, a baixa funcionalidade do mercado 
�nanceiro na provisão de recursos para investimento de longo prazo em infraestrutura 
acabou por gerar, para o bem ou para o mal, instrumentos não convencionais, que 
articulam poupança compulsória, direcionamento de crédito, subsídios e processo 
alocativo deliberados por órgãos colegiados sob in�uência estatal. O FI-FGTS é 
um exemplo de instrumento dessa natureza que mobiliza um expressivo volume 
de ativos e canaliza recursos para um rol diversi�cado de setores. Nesses termos, 
demanda análises e re�exões orientadas à avaliação da sua funcionalidade para o 
�nanciamento do investimento em infraestrutura.

O texto está organizado em cinco seções. Após esta introdução, a seção 2 
de�ne o conceito de infraestrutura, ressalta as particularidades dos ativos e 
discute sobre a importância de investimentos nesse setor para a produtividade 
e a competitividade da economia. A seção 3 comenta sobre a indústria de FIs no 
âmbito internacional e no Brasil. A seção 4 analisa a estratégia de mobilização 
de capital e comenta a política de aplicação �nanceira do FI-FGTS. Por �m, a 
seção 5 tece considerações �nais sobre os principais aspectos referentes às questões 
analisadas neste trabalho.

6. Os investimentos podem ser realizados diretamente pelo FI-FGTS ou mediante aplicações em FIs com aplicações 
direcionadas para projetos de infraestrutura.
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2 INFRAESTRUTURA E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Esta seção apresenta uma de�nição para o conceito de infraestrutura econômica, 
ressalta as particularidades dos ativos e a repercussão dessa singularidade para 
a estruturação de arquiteturas financeiras necessárias ao seu financiamento e 
comenta sobre a importância de investimentos em infraestrutura para o padrão 
de produtividade e competitividade da economia.

2.1 Definição, caracterização dos ativos e composição do setor de 
infraestrutura econômica

O conceito de infraestrutura é usado neste texto para designar uma classe de ativos 
físicos, com natureza associada a bens públicos e/ou a monopólio natural, que 
demanda investimentos de grande porte, apresenta mapa de riscos complexos e longo 
prazo de maturação. Esses ativos são usados como insumos e agregam valor por uma 
vasta gama de atividades produtivas empresariais (custos e benefícios privados) e 
produzem múltiplos efeitos de externalidades sobre um rol ainda mais expressivo de 
atividades relacionadas à vida econômica e social. Essas particularidades ampliam 
a complexidade do processo de estruturação de arquiteturas de �nanciamento do 
investimento em projetos dessa natureza.

Nesse universo, são considerados os setores de petróleo e gás natural, 
energia elétrica (geração, transmissão e distribuição), telecomunicações, logística 
(rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos), mobilidade urbana, saneamento 
(abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, 
tratamento de resíduos sólidos) e infraestrutura hídrica.

A natureza, ou característica, dos ativos envolvidos em uma transação repercute 
na composição da estrutura de capital dos projetos de investimento, ou seja, nas 
proporções de uso de capital próprio e do capital de terceiros mobilizado mediante 
dívida (Pohlmann et al., 2004, p. 29). Quanto maiores e mais complexas a matriz de 
risco e as incertezas relacionadas aos projetos, maior a complexidade do processo 
de estruturação de operações de financiamento e mais elevados os custos de 
mecanismos garantidores. Quanto mais intensa a proporção de ativos especí�cos7 
em um projeto de investimento, maiores os custos de transação associados à opção 
por �nanciamento baseado em capital de terceiros, mediante emissão de dívida, 
fato relacionado aos custos de proteção demandados pelos credores. 

A diversidade de atributos dos ativos torna os contratos relacionados à provisão de 
infraestrutura mais complexos e incompletos, fato que amplia os riscos e as incertezas e 
demanda mecanismos de adaptações recorrentes. Essa con�guração de riscos e incertezas 
necessita de estruturação de arquiteturas complexas de mobilização de capitais e, 

7. Para uma leitura das questões relacionadas à especificidade de ativos e aos custos de transação em projetos de 
infraestrutura, ver Fiani (2018, p. 113).
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comumente, demanda a participação estatal nos arranjos institucionais híbridos orientados 
ao �nanciamento de investimentos em ativos dessa natureza (Silva, 2018a, p. 68). 

Ao comentar sobre a institucionalidade do �nanciamento do investimento na 
economia brasileira, Biasoto Júnior e Afonso (2017, p. 200) destacam a importância 
da arbitragem estatal na mobilização de poupança, mas também ressaltam que 
“a intervenção, num novo patamar de desenvolvimento capitalista, exige novos 
instrumentos e reordenamentos institucionais relevantes”. No âmbito da economia 
brasileira, a estruturação de mecanismos de �nanciamento de grandes projetos de 
investimento em infraestrutura também é afetada pelas restrições �scais do Estado, fato 
que exige maior esforço em termos de desenvolvimento de novas institucionalidades. 
De acordo com Oliveira Filho (2013, p. 357), o desenho de estruturas de funding 
para investimento de longo prazo é uma agenda que se tornou premente em razão 
da expansão da demanda por investimentos, das mudanças na regulação prudencial 
bancária e da ampliação das restrições �scais do setor público.

2.2 Infraestrutura, produtividade e crescimento econômico

A expansão de investimentos em estoque de capital de infraestrutura e em serviços a 
esses associados impacta a economia positivamente, mediante redução de custos de 
produção, facilitação de acesso a mercados e novas oportunidades de negócios. 
A literatura apresenta um vasto número de trabalhos baseados em diferentes escolhas 
metodológicas que apresentam evidências empíricas dos impactos positivos em termos 
de ampliação da produção agregada e da produtividade dos fatores de produção.

Em trabalho seminal nesse campo de estudos, Aschauer (1989) analisou os 
efeitos do gasto público sobre a produtividade agregada da economia americana no 
período entre 1949 e 1985. As evidências apontam que os gastos governamentais em 
infraestrutura (rodovias, aeroportos, eletricidade, gás, água, esgoto) in�uenciaram 
de modo signi�cativo os ganhos de produtividade. O resultado estima que, para 
cada variação de 1,00% no investimento público, houve um aumento de até 0,39% 
no produto. Já o efeito sobre a produtividade é estimado em até 0,49%.

No Brasil, um trabalho clássico sobre os efeitos da infraestrutura sobre o 
produto e a produtividade foi desenvolvido por Ferreira e Malliagros (1998). 
Os autores estimaram as elasticidades do produto e da produtividade em relação 
ao capital e ao investimento em infraestrutura (energia elétrica, telecomunicações, 
ferrovias, rodovias e portos) na economia no período entre 1950 e 1995. O resultado 
encontrado indica que, para cada variação de 1,00% no investimento público e 
privado em infraestrutura, há um aumento de até 0,39% no produto interno bruto 
(PIB). O efeito sobre a produtividade total dos fatores é estimado em até 0,38%. 
Os impactos mais expressivos foram observados em relação aos investimentos nos 
segmentos elétrico, de transporte rodoviário e de telecomunicações.
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Em um estudo �nanciado pelo comitê de pesquisas do Banco Mundial, Straub 
(2008) analisou 64 trabalhos empíricos, referentes a diversos países, publicados 
no período entre 1989 e 2007, e encontrou resultados positivos e expressivos 
para os efeitos dos investimentos públicos e privados em estoque de capital em 
infraestrutura sobre o crescimento do produto e da produtividade das economias 
nacionais analisadas. Estes resultados foram obtidos para os estudos mais antigos, 
denominados como de primeira geração, bem como para os mais novos, identi�cados 
como de segunda geração. Os textos observados na survey apresentaram uma 
ampla diversidade em termos de metodologia, número de setores de infraestrutura, 
período e abrangência geográ�ca. Os resultados positivos foram identi�cados para 
países em diferentes estágios de desenvolvimento. Alguns deles faziam referência 
especí�ca à América Latina.

Em outra survey da literatura internacional, publicada entre 1990 e 2010, 
Pereira e Andraz (2013) analisaram estudos que avaliam os efeitos dos investimentos 
públicos em infraestrutura sobre o desempenho econômico. Os resultados apontam 
para impactos positivos dos investimentos sobre a produção e a produtividade das 
�rmas, a�rmação válida para estudos relativos ao produto e à produtividade do 
país, de regiões dentro de cada país, e também para setores industriais especí�cos. 
Há divergências em termos da magnitude desses efeitos. Um aspecto especialmente 
relevante é o fato de esses efeitos serem substancialmente maiores para países 
subdesenvolvidos, onde o estoque de capital na infraestrutura é consideravelmente 
menor que nos países desenvolvidos.

Portanto, as literaturas nacional e internacional, baseadas em metodologias 
diferenciadas, apresentam evidências que con�rmam a hipótese de que o investimento 
em infraestrutura produz efeitos positivos sobre o desempenho do produto e da 
produtividade total dos fatores da economia. As grandezas desses impactos, no 
entanto, variam expressivamente entre diferentes segmentos da infraestrutura e 
também entre países – e, ao longo do tempo, em um mesmo país. Em síntese, essas 
e outras evidências observadas na literatura contribuem, conforme Afonso, Pinto e 
Fajardo (2016, p. 163), para a formação de “um consenso, quase unanimidade, 
entre analistas da economia brasileira, que é premente privilegiar o investimento 
como caminho indispensável para a retomada do crescimento”.

3 INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO DA 
INFRAESTRUTURA NO BRASIL

Esta seção apresenta os elementos fundamentais da con�guração da indústria 
de fundos de investimento no Brasil. São ressaltados os aspectos relacionados 
ao desenho do ambiente regulatório, baseado na nova regulamentação infralegal 
�rmada pela CVM por meio da Instrução no 555, de 17 de dezembro de 2014, e 
ao per�l da indústria, tomando por referência a base de dados disponibilizada pela 
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Anbima. Essa análise contribuirá para o entendimento do papel reservado a um 
FI híbrido como o FI-FGTS, orientado ao �nanciamento da infraestrutura, no 
âmbito de uma indústria ampla, diversi�cada e com grau elevado de so�sticação 
dos instrumentos de regulação e supervisão de mercado.

3.1 Configuração institucional da indústria de fundos de investimento

Os FIs foram originalmente admitidos no âmbito do sistema �nanceiro no Brasil com 
base na Lei no 4.728/1965, que disciplina o mercado de capitais. Nessa perspectiva, 
a Lei no 10.303/2001 atribuiu à CVM competência para a regulação desses veículos 
de investimento; e a Instrução CVM no 555/2014 regulamentou o mercado de 
FIs no Brasil.8

O FI é uma comunhão de recursos, uma modalidade de investimento coletivo 
que mobiliza o capital de investidores individuais e institucionais, constituída sob 
a forma de condomínio, destinada à aplicação exclusiva em ativos �nanceiros, aqui 
incluídos títulos públicos, ações, debêntures, cotas de outros FIs etc. É constituído 
por cotas que representam a fração ideal do próprio patrimônio. O condomínio 
pode ser aberto, condição em que os cotistas podem solicitar o resgate de cotas 
ao longo do prazo de duração, conforme de�nido em regulamento, excluída a 
hipótese de cessão ou transferência; ou fechado, caso em que o resgate de cotas é 
restrito ao término do prazo de duração do fundo, admitida a hipótese de cessão 
ou transferência ao longo do prazo de duração do fundo.

A administração de um FI envolve a execução de um conjunto de serviços 
que podem ser realizados diretamente pelo administrador ou contratados junto a 
terceiros, devidamente habilitados e credenciados a atuar pela autoridade reguladora 
do mercado de capitais. O quadro 1 apresenta um desenho da rede de agentes e 
serviços associados à administração de FIs.

Os encargos relacionados aos FIs envolvem dois componentes fundamentais: 
a taxa de administração e a taxa de performance, ambas de�nidas pela assembleia 
geral dos cotistas. A taxa de administração é paga pelo investidor ao administrador 
em decorrência dos serviços �nanceiros prestados e, em geral, é cobrada com base 
em uma porcentagem que incide anualmente sobre o patrimônio líquido do fundo. 
A taxa de performance incide sobre a parcela da rentabilidade do fundo que excede 
um determinado índice de referência (benchmark), que deve, necessariamente, 
ser previamente de�nido, originado por fonte independente e compatível com 
a con�guração da política de investimento do fundo. A incidência da taxa de 
performance é restrita à parcela que excede a 100% do índice de referência. 

8. A CVM também dispõe de instruções normativas que regulamentam fundos específicos, entre eles o Fundo de 
Investimento Imobiliário (FII), o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e o Fundo de Investimento em 
Participações (FIP).
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Um exemplo de indicador dessa natureza é a taxa de remuneração dos Certi�cados 
de Depósitos Interbancários (CDIs).

QUADRO 1
Modelo de administração de um FI

Agentes Serviços/atribuições

Administrador
Cria o fundo, elabora o regulamento, contrata os prestadores de serviços (casos em que opta pela 
terceirização)1 e define inclusive a classe de riscos primordiais que serão focalizados na formação da 
carteira de investimentos.

Gestor
Operacionaliza a política de investimento. Define, portanto, a estratégia de constituição da carteira de 
investimentos, os volumes e o momento de realização das operações de compra e venda de ativos.

Distribuidor Realiza as operações de venda de cotas do fundo para os investidores/cotistas.

Custodiante
Cuida da guarda dos ativos, inclusive do registro dos direitos e da realização da liquidação financeira 
das obrigações, em resposta às ordens emitidas pelo gestor.

Auditor independente Analisa a consistência e a qualidade das informações contábeis e financeiras do fundo.

Agência de risco Realiza os cálculos e a elaboração do relatório de classificação de risco do FI.

Elaboração do autor.
Nota: 1 Serviços sujeitos à terceirização: gestão da carteira, consultoria de investimentos, atividades de tesouraria, distribuição 

das cotas, escrituração de emissão e de resgate das cotas e custódia dos ativos financeiros. Os serviços de auditoria 
independente e classificação de risco são, necessariamente, contratos no mercado.

Os cotistas também possuem custos tributários incidentes sobre os 
rendimentos. De modo a incentivar o alongamento das aplicações, as alíquotas 
sofrem redução à medida que a aplicação é estendida no tempo (curto ou 
longo prazo). As alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) vão 
de 96% na aplicação por um dia a 0% nas aplicações superiores a trinta dias. 
As alíquotas do Imposto de Renda (IR) também seguem a regra de incentivo 
ao alongamento das aplicações, a exceção �ca por conta dos fundos de ações, 
de acordo com a tabela 1.

TABELA 1
Classificação dos FIs para efeitos de incidência de IR 

Fundos Prazo de aplicação Alíquotas (%)

Fundos de ações Independentemente do prazo 15,0

Fundos de curto prazo
Até 180 dias 22,5

Entre 181 e 360 dias 20,0

Fundos de longo prazo

Até 180 dias 22,5

Entre 181 e 360 dias 20,0

Entre 361 e 720 dias 17,5

Acima de 720 dias 15,0

Elaboração do autor.
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As aplicações em FIs envolvem exposição a riscos. Não há garantias prestadas 
pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro, nem mesmo pelo fundo 
garantidor de crédito. A regulação (Instrução CVM no 555/2014) requer que 
os cotistas, no ato de assinatura do termo de adesão, manifestem formalmente a 
ciência aos riscos dessas operações. Os fundos possuem uma denominação de uso 
obrigatório que é indicativa do principal fator de risco da respectiva carteira de 
investimentos, conforme o quadro 2. Para cada uma das classes de fundos, é requerido 
um determinado volume mínimo de aplicação em ativos associados aos fatores de 
risco de referência. A única exceção são os fundos multimercados.

QUADRO 2
Classificação de FIs segundo os fatores de risco preponderantes na composição da carteira 

Classe de fundos Fatores de risco Composição da carteira

Renda fixa Taxa de juros, índice de preços ou ambos.
No mínimo 80% em ativos relacionados aos fatores de 
risco da classe.

Ações
Variação de preço de ações admitidas à negociação 
em mercados organizados.

No mínimo 67% em ativos relacionados aos fatores 
de risco da classe.

Cambial
Variação de preço de moeda estrangeira  
ou cupom cambial.

No mínimo 80% em ativos relacionados aos fatores de 
risco da classe.

Multimercado Diversos.
Não há compromisso de concentração em fatores de 
risco de nenhuma classe.

Elaboração do autor.

A Instrução CVM no 555/2014 também regulamenta FIs em fundos de 
investimento em cotas (FICs) e fundos de acesso restritos. Os FICs possuem 
o compromisso de aplicação de, no mínimo, 95% dos recursos em FIs de 
uma mesma classe de ativos. A exceção são os FIs em cotas classi�cados como 
multimercado, para os quais é aberta a possibilidade de aplicação em cotas de 
fundos de classes distintas.

Os FIs de acesso restrito, derivados de uma lógica de proteção ao investidor, 
são destinados especi�camente ao público cujo per�l sinalize capacidade de gestão de 
riscos e, consequentemente, competência para operar com ativos mais so�sticados. 
São eles: i) investidores pro�ssionais (instituições �nanceiras, investidores não 
residentes, pessoas jurídicas não �nanceiras e pessoas físicas com investimentos 
em valores superiores a R$ 10 milhões); ii) investidores quali�cados (investidores 
pro�ssionais, pessoas jurídicas não �nanceiras e pessoas físicas com investimentos 
em valores superiores a R$ 1 milhão); e iii) fundos de previdência para entidades 
abertas e fechadas de previdência privada e para regimes próprios de previdência 
social instituídos no âmbito do setor público.

A regulamentação de FIs também normatiza as operações dos denominados 
fundos estruturados, não regulamentados pela Instrução CVM no 555/2014, 
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mas, sim, por instruções normativas especí�cas também expedidas pela comissão. 
As três principais modalidades desse segmento são: i) FIDC ou fundo de recebíveis, 
que aloca recursos em títulos representativos de crédito originados nos diversos 
segmentos da atividade econômica; ii) FIPs, orientados a investimentos em ações 
ou outros papéis conversíveis ou permutáveis em ações; e iii) FIIs, constituídos 
por títulos referentes a investimento imobiliário ou lastreados em investimento 
dessa natureza (Ferreira, 2015, p. 33).

A importância dos FIs como instrumentos de intermediação no âmbito do 
mercado �nanceiro – ou seja, a sua capacidade para mobilizar grandes massas 
de recursos para investimentos – está fortemente associada a pelo menos cinco 
fatores fundamentais. São eles: i) a competitividade dos fatores determinantes 
da rentabilidade ponderada pelo risco; ii) o baixo custo de transação para 
investimento em segmentos de mercados complexos, que demandam gestão 
especializada e volume expressivo de recursos para o alcance de uma escala 
mínima de e�ciência; iii) a estrutura de incentivos tributários relacionados ao 
IOF e ao IR; iv) a disponibilidade de constituição de carteiras com diferentes 
per�s de liquidez; e v) a possibilidade de constituição de carteiras com padrão 
elevado de diversi�cação de riscos. 

3.2 Perfil da indústria de fundos de investimento no Brasil

A indústria de FIs regulamentados no mundo alcançou, no terceiro quadrimestre 
de 2018, um ativo total da ordem de € 45,64 trilhões, segundo o Internacional 
Statistical Release, publicado pela European Fund and Asset Management 
Association (Efama), com base em informações captadas em 47 países 
(Efama, 2018). Aproximadamente 80% do mercado mundial é concentrado 
nos Estados Unidos e na Europa. Outras cinco economias respondem pela quase 
totalidade da parcela complementar do mercado mundial. O Brasil faz parte dese 
grupo seleto, conforme demonstrado no grá�co 1. 

No âmbito do mercado internacional, os recursos mobilizados por esses 
veículos de investimento estão aplicados primordialmente em fundos de longo prazo 
(long-term �ows), que tendem a combinar menor liquidez, maior exposição de riscos 
e expectativas de maior rentabilidade. Esse grupo é composto por participações no 
capital em empresas (equity), o restante é igualmente dividido entre títulos de dívida 
emitidos por empresas e governos (bonds) e por títulos híbridos (balanced mixed). 
Os recursos direcionados para fundos de curto prazo (market money �ows), mais 
líquidos e menos rentáveis, alcançam apenas uma parcela equivalente a 10% do ativo 
total da indústria de fundos, segundo dados de Efama (2018). Essa con�guração, 
no entanto, não expressa o per�l dos mercados emergentes – inclusive o Brasil –, 
nos quais os investimentos de curto prazo compõem uma parcela próxima a 90% 
da carteira de fundos. Nesse contexto, isso reforça as di�culdades históricas desses 
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mercados em promover o alongamento de passivos, requisito da maior relevância 
para investimentos em ativos com longo prazo de maturação, como é o caso dos 
ativos de infraestrutura.

GRÁFICO 1
Ativo total dos FIs no mundo (terceiro quadrimestre de 2018)
(Em € trilhões)
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Fonte: Efama (2018).
Elaboração do autor.

Esse per�l de investimentos, com forte viés de curto prazo e lastreado em 
títulos públicos federais, parece estar associado às características institucionais da 
gestão da dívida pública, caracterizada pela presença de título indexado à taxa Selic 
(Letra Financeira do Tesouro – LFT), pelas operações compromissadas e por uma 
expressiva capacidade dos investidores de arbitrarem rentabilidades e prazos dos 
títulos de sua carteira em relação às expectativas de in�ação e juros.9 

A indústria de FIs observou uma longa trajetória de expansão real do patrimônio 
líquido total dos FIs no Brasil entre 1994 e 2018, inclusive no período posterior à 
eclosão da crise �nanceira internacional em 2007 e de suas repercussões na economia 
brasileira. O grá�co 2 evidencia a evolução histórica do patrimônio líquido total dos 
FIs no país durante esse período. Os dados são de dezembro de cada ano, à exceção de 
2018, cujo dado é de agosto. Os valores, em milhões de reais, são constantes e dizem 
respeito a julho de 2018, de�acionados pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna da Fundação Getulio Vargas (IGP-DI/FGV).

9. Para uma leitura dessa hipótese, ver Magalhães e Costa (2018, p. 41-49).
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GRÁFICO 2
Evolução do patrimônio líquido dos FIs (1994-2018)
(Em R$ milhões) 
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Fonte: Anbima. Disponível em: <https://bit.ly/2IS4MhS>.
Elaboração do autor.

A evolução acelerada do volume de recursos �nanceiros alocados mediante 
esse veículo de investimento foi determinada, em especial, pelos efeitos decorrentes 
da estabilidade macroeconômica obtida após a transição do regime de alta in�ação 
para o regime de baixa in�ação, em meados da década de 1990, e por um expressivo 
grau de aperfeiçoamento institucional no que diz respeito aos aspectos regulatórios 
e de governança, �xados por resoluções do Banco Central do Brasil (BCB) e por 
instruções da CVM. O desenvolvimento da autorregulação (adesão voluntária) e a 
modernização de institucionalidades relacionadas à negociação, liquidação e custódia 
também favoreceram a expansão da indústria de FIs (Pinho Neto, 2011, p. 13-15).

Houve uma ampliação das classes de fundos. Inicialmente orientados por força 
de instrumentos regulatórios para a renda variável (foco no mercado de ações), os 
fundos passaram, após a superação das restrições regulatórias, a aportar recursos na 
renda �xa (foco em títulos públicos) e, posteriormente, alcançaram outras classes 
de ativos, inclusive multimercado e, mais recentemente, infraestrutura. As regras de 
divulgação de informações (disclosure) passaram por aperfeiçoamentos sucessivos; 
além disso, a gestão de riscos das carteiras de investimento foi aprimorada e alinhada 
ao padrão de so�sticação das novas operações, que passaram a envolver até mesmo o 
uso de derivativos como mecanismo de hedge em mercados futuros, opções e swaps. 
Houve uni�cação dos procedimentos regulatórios no âmbito da CVM.10 

10. Para um histórico da regulamentação dos FIs, ver Varga e Wengert (2011) e Ferreira (2015).
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O volume de recursos está distribuído em um grande número de fundos. 
O grá�co 3 apresenta a evolução do número desse veículo de investimento no 
Brasil entre 2002 e 2018, exclusive os fundos de investimento em cotas de fundos 
de investimento. Houve um crescimento permanente e expressivo a partir de 2007, 
no qual a curva ascendente resultou em uma variação superior a 200% na última 
informação disponível. De acordo com Efama (2018), atualmente, a quantidade 
de fundos existentes no Brasil é semelhante à observada na economia americana. 
Ademais, segundo Mizukawa (2015, p. 345), esse fenômeno é produto do modelo 
regulatório que, entre outras particularidades, estabelece cotas e impede a diversi�cação 
das classes de ativos em um mesmo fundo (à exceção dos fundos estruturados) e, 
consequentemente, acaba por incentivar a multiplicação desses instrumentos. 

GRÁFICO 3
Evolução do número de FIs (2002-2018)
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Fonte: Anbima. Disponível em: <https://bit.ly/2IS4MhS>.
Elaboração do autor.

A tabela 2 apresenta dados referentes à composição da base de investidores 
em FIs no Brasil no período entre 2008 e 2017. Os números relativos evidenciam 
uma expressiva estabilidade da composição da base. Os investidores institucionais 
constituem o principal segmento, com 40% do patrimônio líquido, composto 
quase que exclusivamente por entidades previdenciárias. Esse fato é relevante em 
razão de a estrutura do passivo dessas entidades possuir um per�l de exigibilidade 
de longo prazo, compatível, portanto, em princípio, com a estrutura de funding 
requerida por projetos de investimento em infraestrutura. Sobre esse segmento, 
Ferreira (2017, p. 19) observa uma mudança da composição no âmbito do segmento 
investidores institucionais, com a redução das entidades fechadas de previdência 
complementar (EFPCs) de empresas públicas e a ampliação da participação das 
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entidades abertas de previdência complementar (EAPCs), sem que isso implique 
alteração em termos de estrutura de exigibilidade dos passivos.

TABELA 2
Composição do patrimônio líquido por segmento de investidor (2008-2017)
(Em %)

Ano1 Investidores institucionais2 Private3 Varejo4 Corporate5 Poder público6 Outros investidores7

2008 40,4 12,5 20,7 11,7 6,5 8,2

2009 39,2 13,1 19,4 14,3 6,7 7,2

2010 40,3 13,3 17,2 15,1 6,4 7,7

2011 38,8 12,5 17,2 17,6 7,3 6,6

2012 37,5 15,0 16,0 16,0 7,9 7,5

2013 38,7 15,6 14,2 14,9 9,1 7,5

2014 38,9 15,1 15,3 14,9 8,7 7,1

2015 38,8 15,0 15,8 14,1 8,2 8,1

2016 37,8 16,0 16,4 13,8 8,2 7,6

2017 39,4 15,1 15,7 14,9 8,2 6,8

Fonte: Anbima. Disponível em: <https://bit.ly/2IS4MhS>.
Elaboração do autor.
Notas: 1 Dados de dezembro de cada ano para o período entre 2008 e 2015; e de outubro de cada ano para o período entre 2016 e 2017.

2 EFPCs de empresas públicas e de empresas privadas, EAPCs, seguradoras, capitalização e FI.
3 Private: grandes investidores pessoas físicas. 
4 Varejo e varejo de alta renda: pessoas físicas com investimentos inferiores ao private. 
5 Corporate e middle market: pessoas jurídicas. 
6 Governos federal, estaduais e municipais e regimes próprios de previdência complementar (RPPS).
7 Inclusive investidores não residentes.

Faz-se importante destacar que a poupança previdenciária compulsória dos 
regimes próprios dos servidores públicos aplicada em FIs está contabilizada no 
segmento poder público, fato que explica o crescimento, ainda que moderado, 
dessa categoria ao longo dos dez últimos anos. Em uma análise baseada em 
uma série originada em 2000, Mizukawa (2015, p. 352) ressalta a redução dos 
investidores do segmento varejo em razão de diferenciais regulatórios e tributários 
que tornaram essas aplicações menos interessantes quando comparadas a outros 
investimentos �nanceiros.

A composição do patrimônio líquido por classes de FIs – determinada pelos 
ativos e pela natureza dos fatores de riscos a eles associados – é evidenciada na 
tabela 3, que apresenta dados, em valores monetários e em porcentagens, a preços 
de agosto de 2018. Os fundos de renda �xa e os multimercados respondem por, 
aproximadamente, dois terços da base das aplicações das carteiras de investimento, 
mantendo essa participação relativamente estável nos últimos dez anos. Os fundos 
de previdência e os fundos estruturados constituem as duas modalidades em 
permanente trajetória ascendente nos últimos dez anos. O grupo composto por 
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outras classes de FIs perdeu participação relativa em razão, principalmente, do 
declínio dos valores alocados em fundos de ações.

TABELA 3 
Patrimônio líquido por classe de FI (2002-2018)

Ano
Renda fixa Multimercados Previdência Fundos estruturados

Outras classes  
de fundos

R$ milhões % R$ milhões % R$ milhões % R$ milhões % R$ milhões %

2002    205.612,6 57,9   90.573,1 25,5   10.270,3   2,9        340,0   0,1   48.218,4 13,6

2003    284.298,5 55,1 141.997,6 27,5   22.231,4   4,3     1.362,3   0,3   65.739,5 12,7

2004    320.486,8 52,3 175.020,7 28,6   35.559,2   5,8     4.930,6   0,8   76.650,9 12,5

2005    465.910,9 63,0 127.366,1 17,2   50.629,1   6,9   12.640,6   1,7   82.432,1 11,2

2006    510.238,3 54,3 213.348,2 22,7   74.535,8   7,9   23.820,1   2,5 117.685,0 12,5

2007    545.333,9 47,0 276.059,4 23,8   92.560,1   8,0   35.428,6   3,1 210.535,2 18,2

2008    549.665,7 48,8 266.160,5 23,6 111.371,2   9,9   59.585,1   5,3 139.037,4 12,3

2009    618.938,3 44,1 335.983,8 23,9 148.996,4 10,6   78.875,6   5,6 220.273,4 15,7

2010    726.139,1 43,4 405.280,8 24,2 184.095,8 11,0 104.533,8   6,3 251.316,8 15,0

2011    911.217,9 46,9 400.501,5 20,6 230.979,2 11,9 156.906,2   8,1 241.661,0 12,4

2012 1.050.899,3 46,3 477.509,4 21,0 291.769,9 12,8 178.280,3   7,9 272.182,8 12,0

2013 1.121.370,8 45,4 509.311,1 20,6 330.942,6 13,4 237.156,4   9,6 270.947,2 11,0

2014 1.248.578,9 46,4 533.824,7 19,8 399.826,0 14,9 269.487,6 10,0 239.849,5   8,9

2015 1.409.639,9 47,1 588.878,0 19,7 494.486,7 16,5 307.315,1 10,3 194.127,2   6,5

2016 1.677.302,7 48,1 670.758,9 19,2 619.063,4 17,7 328.226,4   9,4 194.052,4   5,6

2017 1.916.119,0 46,2 845.120,5 20,4 730.940,5 17,6 377.758,0   9,1 278.568,5   6,7

2018 1.995.422,6 45,0 951.461,3 21,5 772.623,5 17,4 410.068,0   9,2 305.925,5   6,9

Fonte: Anbima. Disponível em: <https://bit.ly/2IS4MhS>.  
Elaboração do autor.

Os fundos de renda �xa são constituídos primordialmente por títulos públicos 
federais e operações compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais e, em 
menor escala, em títulos emitidos por corporações privadas. A rentabilidade, o per�l de 
baixo risco e a liquidez são fatores relevantes na determinação da primazia dos fundos 
constituídos por ativos de renda �xa. Os fundos multimercados dispõem como fator de 
atratividade o maior grau de liberdade alocativa, ou seja, não são subordinados a regras 
de concentração em ativos/fatores de risco, podendo inclusive fazer uso de derivativos 
para a proteção e a alavancagem da carteira. Essa con�guração tende a envolver uma 
maior exposição ao risco e, consequentemente, uma maior expectativa de rentabilidade.

Os fundos de previdência são constituídos para receber aplicações de entidades 
ligadas ao setor. Sua composição admite diferentes tipos de ativos/fatores de risco 
e deve atender às normas �xadas pelas instituições reguladoras. Em estudo sobre a 
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alocação do estoque de riqueza dos fundos de previdência complementar no Brasil, 
Conti (2016, p. 21) apresenta evidências de um forte direcionamento alocativo 
(aproximadamente 60% da carteira) para a renda �xa, mais especi�camente títulos 
públicos e FIs em renda �xa. Faz-se importante recordar que esses fundos são 
direcionados majoritariamente a títulos públicos, ofertantes de um padrão atrativo 
do binômio rentabilidade e risco.

Os fundos estruturados (FIP, FIDC e FII), restritos a investidores quali�cados, 
alocam pelo menos 90% dos seus recursos a ativos relativos à participação societária 
em companhias abertas ou fechadas. Um aspecto singular desses fundos é a 
possibilidade de participação no processo decisório da sociedade investida sempre 
que dispuser de investimentos superiores a 15% do capital social da empresa. 
O cumprimento desse requisito permite o exercício de in�uência direta nas decisões 
estratégicas e na gestão da empresa. 

Nesse segmento, há duas modalidades de fundos com o per�l alocativo 
orientado à infraestrutura, conforme descrito a seguir.

1) O Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura (FIP-IE), que 
investe em empresas desenvolvedoras de novos projetos de investimentos 
em infraestrutura nos setores de energia, transporte, água e saneamento, 
irrigação e outras áreas de�nidas como prioritárias pelo governo federal.

2) O FIDC, ou fundo de recebíveis, que investe pelo menos 50% dos seus 
recursos em dívidas convertidas em títulos (processo de securitização) 
representativos de direitos derivados dos créditos que uma empresa tem 
a receber. Esse procedimento é não exclusivo, mas fortemente alinhado 
com as possibilidades de securitização provenientes dos �uxos de caixa 
esperados das sociedades de propósito especí�co que desenvolvem projetos 
de investimento em infraestrutura mediante contratos de concessão e de 
parceria público-privada (PPP).

Há uma terceira modalidade de FI com viés de orientação para projetos de 
infraestrutura, mais exatamente para emissões de debêntures emitidas por sociedades 
de propósito especí�co, de certi�cados de recebíveis imobiliários e de cotas de 
emissão de FIs em direitos creditórios: o Fundo Incentivado de Investimento em 
Infraestrutura (FI-Infra), instituído pela Lei no 12.431/2011, mas não contemplado 
no âmbito da regulação imposta pela Instrução CVM no 555/2014.11 O diferencial 
desse dispositivo é o incentivo tributário referente ao IR, sendo a alíquota igual a 
zero para não residentes e igual a 15% para pessoas jurídicas sediadas no Brasil, 

11. A CVM publicou o Edital de Audiência Pública da Superintendência de Desenvolvimento de Mercado (SDM)  
no 4/2018, com a proposta de alteração da Instrução CVM no 555/2014, de modo a incluir os dispositivos relativos aos 
FIs previstos no art. 3o da Lei no 12.431/2011 (FI-Infra).  
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aplicada sobre os rendimentos e os ganhos de capital auferidos por ocasião da 
comercialização das cotas.

A tabela 4 apresenta os dados referentes à composição do patrimônio líquido 
dos FIs, por ativo �nanceiro. Os números evidenciam um forte direcionamento, 
na ordem de, aproximadamente, 75% dos investimentos em títulos públicos ou 
em operações lastreadas em títulos públicos. Esse é um padrão clássico, mas a 
trajetória desse indicador assumiu uma forma côncava ao longo da série histórica 
(2007-2018), fato in�uenciado pelo comportamento prudencial do investidor – 
interessado em uma boa combinação da tríade rentabilidade, risco e liquidez – diante 
da crise econômica e política interna pós-2014. 

TABELA 4 
Patrimônio líquido dos FIs, por ativo (2007-2018)
(Em %)

Ano1
Títulos públicos federais

Operações compromissadas lastreadas 
em títulos públicos federais

Total Outros ativos Total

[A] [B] [C = A + B] [D] [E = C + D]

2007 47,0 10,1 57,1 42,9 100,0

2008 41,5 16,0 57,5 42,5 100,0

2009 40,7 18,1 58,7 41,3 100,0

2010 39,9 17,5 57,4 42,6 100,0

2011 40,3 17,1 57,4 42,6 100,0

2012 40,4 19,3 59,6 40,4 100,0

2013 36,8 22,8 59,5 40,5 100,0

2014 35,2 26,2 61,4 38,6 100,0

2015 41,6 23,5 65,1 34,9 100,0

2016 47,1 23,7 70,8 29,2 100,0

2017 50,4 23,1 73,5 26,5 100,0

2018 49,2 23,8 72,9 27,1 100,0

Fonte: Anbima. Disponível em: <https://bit.ly/2IS4MhS>. 
Elaboração do autor.
Nota: 1 Dados para dezembro de cada ano, à exceção de 2018, cujo dado é para agosto.

Os fatos evidenciados nesta seção revelam sinais de um paradoxo no âmbito 
do sistema �nanceiro no Brasil. Mesmo quando há instrumentos – como os FIs, 
que dispõem de um modo operacional compatível com a constituição de funding 
(alongamento de prazos) – e investidores institucionais – detentores de uma 
estrutura de passivo com exigibilidade de longo prazo, como é o caso das entidades 
previdenciárias –, persiste o viés de curto prazo da alocação dos recursos em 
favor, especialmente, de títulos públicos e em detrimento de outras modalidades 
�nanceiras, como os títulos de dívida corporativa e as participações societárias 
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referentes a projetos de investimentos de longo prazo, como aqueles relativos 
à infraestrutura econômica. Esse viés de curto prazo da indústria de FIs abre 
espaço para o desenvolvimento de um arranjo institucional híbrido, nos moldes 
do FI-FGTS, que mobiliza mecanismos de poupança compulsória combinada 
com direcionamento de crédito, cuja orientação aponta para a disponibilização 
de funding de longo prazo compatível com as necessidades de estruturação de 
passivos para o �nanciamento de projetos de infraestrutura. 

4 FI-FGTS: MOBILIZAÇÃO DE CAPITAIS E POLÍTICA DE ALOCAÇÃO  
DE RECURSOS

Esta seção realiza uma análise exploratória do FI-FGTS, que foi instituído pela 
Lei no 11.491/2007 e baseado em um instrumento de mobilização de capital 
associado a um mecanismo de poupança compulsória e nos procedimentos referentes 
à alocação de recursos mediante o direcionamento de crédito a investimentos de 
infraestrutura, via operacionalização por instrumentos de participação societária 
(equity) e de dívida corporativa (debt), originados no mercado de capitais doméstico 
e associados a empreendimentos de infraestrutura. Este FI é um condomínio aberto, 
com prazo de duração indeterminado, que possui patrimônio próprio, segregado do 
patrimônio do FGTS. O MCidades atua como gestor das suas aplicações; a Caixa 
age como sua administradora patrimonial e representante judicial e extrajudicial; 
e o Banco Bradesco presta os serviços de custódia de títulos e valores mobiliários, 
tesouraria e controladoria de ativos e passivos.

4.1 A configuração das contas do FGTS e a estratégia de mobilização de 
capitais para o FI-FGTS

O FGTS é um instrumento de poupança compulsória de natureza extra�scal 
(não compõe o orçamento do governo federal), cujos recursos, depositados em 
contas vinculadas pertencentes aos trabalhadores, são operacionalizados pela 
Caixa. A regulamentação infralegal e a gestão estratégica são atribuições de um 
conselho curador composto por representantes do governo, dos empresários e dos 
trabalhadores e presidido por um representante do MTE, que delibera por maioria 
simples dos seus membros.

Os recursos do FGTS são originados de contribuições obrigatórias realizadas 
pelos empregadores e correspondem a 8% da remuneração paga a cada trabalhador 
contratado segundo os termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
trabalhadores domésticos e trabalhadores avulsos. É, portanto, uma espécie de salário 
diferido, pertencente e depositado em uma conta vinculada de cada trabalhador, 
mas requer condições especiais para a movimentação.12 Também constituem 

12. O art. 20 da Lei no 8.036/1990 estabelece as dezenove situações que permitem a movimentação de recursos da 
conta vinculada.
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fonte de recursos do fundo os resultados das operações de crédito e das aplicações 
�nanceiras. O elemento fundamental das despesas é o pagamento das demandas 
de saque de recursos de contas vinculadas. Os depósitos são remunerados com base 
na Taxa Referencial (TR) – mesmo parâmetro estabelecido para a atualização dos 
saldos dos depósitos de poupança – mais a capitalização de 3% ao ano. Os titulares 
de conta vinculada também recebem anualmente um valor correspondente a 50% 
do resultado positivo auferido pelo fundo ao �nal de cada exercício �nanceiro, 
observando, como regra de rateio, a proporcionalidade em relação ao saldo de 
cada uma dessas contas.

No período entre os depósitos e o saque, os recursos compõem uma poupança 
compulsória, cujo prazo médio de exigibilidade por parte dos seus proprietários 
possui um per�l de longo prazo. Esse fato permite a sua utilização como mecanismo 
institucional, extramercado, de alongamento de passivo (funding), capaz de, 
mediante o direcionamento alocativo, sustentar operações de �nanciamento de 
projetos de investimento em infraestrutura, mais especi�camente nos setores 
de habitação popular (mínimo de 60% das aplicações), saneamento básico e 
infraestrutura urbana, observadas as diretrizes �xadas pelo CCFGTS.13 O risco de 
crédito das aplicações do fundo é assumido integralmente pela Caixa.

A composição da estrutura do ativo do FGTS, tomando por referência os dados 
dos três últimos exercícios �nanceiros, com valores de�acionados pelo IGP-DI para 
dezembro de 2017, conforme evidenciado na tabela 5, é formada primordialmente 
por operações de crédito (64% do valor do ativo em 2017). Essas operações são 
orientadas e direcionadas para contratos relacionados ao �nanciamento habitacional 
e, em menor escala, para a infraestrutura e o desenvolvimento urbano, fatos que 
evidenciam o per�l institucional que remonta à tradição para a qual foi criado esse 
mecanismo de �nanciamento de infraestrutura urbana. 

Outro destino relevante das aplicações são os títulos e valores mobiliários, que 
mobilizaram 30% do valor do ativo em 2017. A maior parcela está aplicada em 
títulos públicos federais ou operações compromissadas. Segundo Pellegrini (2018, 
p. 5-6), uma parte desses recursos constitui um fundo de liquidez correspondente 
ao valor médio sacado das contas vinculadas nos últimos três meses; e a outra parte 
está aplicada em títulos com vencimentos em prazo superior a três anos, mas que 
dispõem de mercado secundário líquido, o que permite a conversão em moeda para 
o atendimento de demandas extraordinárias. O fato novo e relevante na estrutura das 
aplicações do fundo são as aplicações em FICs, em especial o FI-FGTS, mecanismo 

13. A Lei no 8.036/1990 também admite a alocação de recursos do FGTS em operações de crédito destinadas a entidades 
hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A Medida Provisória no 848/2018 determinou que essa modalidade de aplicação receba uma alocação mínima 
da ordem de 5% dos recursos do fundo.

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   276 02/06/2020   11:59:57



Fundos de Investimento e Financiamento de Projetos de Infraestrutura: uma  
leitura da configuração institucional e do desempenho operacional do FI-FGTS  | 277

de investimento em títulos de dívida corporativa e de propriedade instituído em 
2007 e que já mobiliza 6,7% do ativo total do FGTS.

TABELA 5
Composição da estrutura do ativo do FGTS (2015-2017)

Contas
2015 2016 2017

R$ milhões % R$ milhões % R$ milhões %

Ativo total 488.404,4 100,0 503.158,9 100,0 496.855,0 100,0

Disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez   63.397,7   13,0   48.311,8     9,6   17.420,8     3,5

Operações de crédito 260.330,4   53,3 280.907,0   55,8 317.792,4   64,0

Financiamento habitacional 220.298,6   45,1 239.199,5   47,5  278.397,4   56,0

Infraestrutura e desenvolvimento urbano   30.140,2     6,2   32.804,2     6,5   35.367,7     7,1

Refinanciamento de operações com o governo federal     9.891,6     2,0     8.903,2     1,8     4.027,3     0,8

Títulos e valores mobiliários 155.284,7   31,8 161.041,8   32,0 148.568,5   29,9

Títulos públicos federais 103.487,8   21,2 106.661,3   21,2   95.623,8   19,2

FICs   40.551,0     8,3   35.222,0     7,0   37.199,1     7,5

FI-FGTS   32.984,5     6,8   31.627,8     6,3   33.456,1     6,7

FII-FGTS     7.139,3     1,5     3.240,1     0,6     3.589,9     0,7

FIDC        427,2      0,1        354,1     0,1        153,1     0,0

Certificação de Recebíveis Imobiliários (CRI)1     6.693,7     1,4   14.873,3     3,0    12.288,7     2,5

Debêntures     4.552,1     0,9     4.285,1     0,9     3.456,9     0,7

Outras contas do ativo2     9.391,6     1,9   12.898,3     2,6   13.073,3     2,6

Fonte: Brasil (2016; 2017; 2018a); Caixa (balancetes resumidos do FGTS, referentes a dezembro dos exercícios financeiros de 
2015, 2016 e 2017, disponíveis em: <https://bit.ly/30TxVyY>).
Elaboração do autor.
Notas: 1 Inclusive Letras de Crédito Imobiliário.   

2 Créditos vinculados e novos créditos.

A composição da estrutura do passivo – obrigações �nanceiras – do FGTS 
é simples e expressa a natureza de um mecanismo de poupança compulsória 
(tabela 6). Os depósitos em contas vinculadas dos trabalhadores, realizados por 
empregadores, constituem a quase totalidade dos recursos mobilizados para a 
sustentação �nanceira do fundo. A zeragem do saldo da reserva técnica de contas 
inativas foi um fato atípico decorrente da autorização de saque de contas inativas 
concedida pela Lei no 13.446/2017, com o propósito de ativar o consumo e, 
consequentemente, o nível de atividade da economia.

A singularidade da con�guração institucional dessa estrutura de passivo 
reside no fato de esses depósitos possuírem natureza compulsória e disporem de 
um per�l de exigibilidade alongado no tempo. A solicitação de saques por seus 
proprietários, por exemplo, deve observar, pelo menos, uma entre as dezenove 
condições estabelecidas no art. 20 da Lei no 8.036/1990. Esse fato, decorrente 
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de escolhas associadas à política �nanceira estatal, permite a constituição de um 
mecanismo de funding – inclusive mediante a integralização de FICs – compatível 
com os prazos requeridos pelas arquiteturas de �nanciamentos relacionados a 
projetos de investimento em infraestrutura.

TABELA 6
Composição da estrutura do passivo do FGTS (2015-2017)

Contas
2015 2016 2017

R$ milhões % R$ milhões % R$ milhões %

Passivo total 488.404,4 100,0 503.158,9 100,0 496.855,0 100,0

Passivo 391.399,7   80,1 405.403,5   80,6 392.454,2   79,0

  Depósitos vinculados 368.799,9   75,5 377.129,5   75,0 383.701,4   77,2

  Reservas técnicas de contas inativas   18.940,6    3,9   18.134,2     3,6 -     0,0

  Outras obrigações     3.659,2     0,7   10.139,8     2,0     8.752,8     1,8

Patrimônio líquido   97.004,7   19,9   97.755,4   19,4 104.400,8   21,0

  Contas do patrimônio líquido   82.779,0   16,9   83.257,6   16,5   91.936,3   18,5

  Resultado   14.225,7     2,9   14.497,8     2,9   12.464,5     2,5

Fonte: Brasil (2016; 2017; 2018a); Caixa (balancetes resumidos do FGTS, referentes a dezembro dos exercícios financeiros de 
2015, 2016 e 2017, disponíveis em: <https://bit.ly/30TxVyY>). 
Elaboração do autor.

O patrimônio líquido apresenta as disponibilidades pertencentes ao fundo 
em uma situação hipotética em que todas as obrigações (passivo) precisassem ser 
liquidadas com recursos mobilizados no âmbito dos direitos disponíveis ou a receber. 
Os valores são de, aproximadamente, R$ 100 bilhões, segundo a média real apurada 
nos últimos três anos. Um fato relevante é que esse indicador tem como um dos 
componentes da sua construção os �uxos de resultados anuais positivos gerados 
nos últimos exercícios, mesmo em um ambiente de adversidades decorrentes da 
crise econômica e do cenário adverso do mercado formal de trabalho, fato relevante 
para a apuração dos resultados do fundo. 

A partir de 2017, um novo dispositivo institucional instituído pela 
Lei no 13.446/2017 passou a gerar efeitos sobre a distribuição de resultados: antes, 
eles eram integralmente alocados na conta do próprio fundo, agora passaram a ter 
50% do seu valor compartilhado com os titulares das contas vinculadas, mediante 
depósitos que observam proporcionalidade em relação ao saldo de cada conta. 
Esse procedimento implica uma mudança expressiva em termos de redução do 
movimento de acumulação de recursos próprios do fundo, oriundos da geração 
de resultados apurados em cada exercício.

A relevância da análise do patrimônio líquido e de seus fatores constitutivos 
reside no fato de que esse agregado compõe a base sobre a qual incide a autorização, 
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concedida pela Lei no 11.491/2007, para a mobilização de recursos do FGTS para 
a integralização de cotas do FI-FGTS. Portanto, os recursos mobilizados para o 
FI pertencem ao próprio FGTS e não se confundem com as disponibilidades das 
contas vinculadas, que, por de�nição, pertencem aos trabalhadores. A Caixa, na 
condição de administradora, assume os riscos das operações e garante ao FGTS 
o pagamento de uma rentabilidade mínima, incidente sobre o valor das cotas, 
e de uma porcentagem correspondente à remuneração aplicável aos saldos das 
contas vinculadas, que são apurados com base nos parâmetros �xados para a 
atualização dos saldos dos depósitos de poupança (TR) e na capitalização de 
juros de 3% ao ano (a.a.).

Além dos desembolsos do FGTS referentes à aquisição de cotas, as receitas 
decorrentes de retornos sobre investimentos e de operações de desinvestimentos 
realizadas no âmbito do FI também constituem recursos disponíveis para 
reinvestimentos, desde que haja demanda pelo administrador e autorização pelo 
CCFGTS, que, alternativamente, também pode optar pelo resgate de cotas. 
Nos exercícios �nanceiros de 2012, 2013, 2015 e 2017, foram concedidas autorizações 
para reinvestimentos, procedimentos que permitem a ampliação dos recursos operados 
pelo FI, sem que haja novas aquisições de cotas. Mais recentemente, em 2016 e 
2018, foram autorizados resgates de cotas, fato que produz efeito adverso sobre as 
disponibilidades do FI para novas aplicações em projetos de infraestrutura.

Também há autorização para a aplicação dos recursos referentes aos saldos 
das contas vinculadas, desde que concedida voluntariamente por cada um dos seus 
respectivos titulares, observando o limite percentual de 10% do saldo de cada conta e 
o limite global de R$ 2 bilhões. Nesse caso, as aplicações serão realizadas mediante a 
aquisição de cotas do FIC-FI-FGTS, que, por sua vez, aplicará integralmente os recursos 
em aquisição de cotas do FI-FGTS, e os riscos das operações serão integralmente 
assumidos pelos optantes, de modo proporcional ao valor de suas respectivas cotas. 
O CCFGTS de�niu, por meio da Resolução no 617/2009, os critérios de aplicação e 
autorizou a Caixa a realizar uma oferta pública para a integralização de R$ 2 bilhões 
em cotas do FI-FGTS para a aquisição pelos trabalhadores, por intermédio do  
FIC-FGTS. Essa modalidade de aplicação ainda não foi operacionalizada. A natureza 
voluntária, a complexidade da modalidade de investimento, a baixa porcentagem 
do saldo de conta (30%) disponível para a aplicação em especial, as restrições 
ao resgate de cotas, mesmo diante da hipótese de saque do FGTS prevista na  
Lei no 8.036/1990, e a exposição integral dos titulares de contas aos riscos das operações 
são fatores inibidores dessa modalidade de demanda por FICs.

Como a única fonte de recursos para o FI-FGTS é constituída pelos recursos 
do FGTS, a análise da mobilização de capitais para o FI depende integralmente de 
uma decisão colegiada e discricionária tomada no âmbito do CCFGTS, conforme 
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demonstrado na tabela 7. A legislação (Lei no 11.491/2007 conjugada com a 
Lei no 12.087/2009) autorizou a alocação inicial de capital do FGTS no FI na 
ordem de R$ 5 bilhões e admitiu a hipótese de que a Caixa proponha ao CCFGTS 
a aplicação de parcelas adicionais, de até esse mesmo valor, observando o limite 
máximo equivalente a 80% do patrimônio líquido do FGTS registrado em 31 de 
dezembro do exercício �nanceiro anterior ao da operação de integralização. Em 
2018, o valor autorizado para a subscrição de cotas foi de R$ 83,5 bilhões.

TABELA 7
Autorização, subscrição e desembolso do FGTS para o FI-FGTS:  
valores nominais (2007-2018)
(Em R$ milhões)

Ano
Evolução do valor autorizado 
para a subscrição de cotas do 

FI-FGTS pelo FGTS1

Evolução do valor subscrito, 
conforme resoluções do CCFG-TS2 

(exclusive FIC-FI-FGTS)

Desembolso anual do FGTS 
para a integralização de 

cotas do FI-FGTS3

Evolução do desembolso do 
FGTS para a integralização 

de cotas do FI-FGTS4

2007     5.000,00          50,00        50,00        50,00 

2008 17.100,8 15.100,8 9.249,0   9.299,0

2009 22.320,2 24.320,3 4.508,5 13.807,5

2010 24.395,4 26.395,4 3.469,0 17.276,5

2011 28.692,7 24.395,4    649,4 17.925,9

2012 32.810,5 32.810,5 3.757,8 21.683,7

2013 44.296,2 32.810,5  - 21.683,7

2014 51.604,7 32.810,5 1.200,0 22.883,7

2015 62.047,6 51.676,7  - 22.883,7

2016 72.710,6 51.676,7  - 22.883,7

2017 78.534,1 51.676,7  - 22.883,7

2018 83.520,7 51.676,7  - - 

Fonte: Caixa.
Elaboração do autor.
Notas: 1 Leis nos 11.491/2007 e 12.087/2009.

2 Resoluções do CCFGTS de nos 563, 579 e 586/2008, 620/2009, 651/2010, 699/2012 e 775/2015.
3 Demonstrações contábeis do FGTS, disponíveis em: <https://bit.ly/2JN7BRJ>; <https://bit.ly/2VXCepl>; <https://bit.

ly/2MgAk3I>; <https://bit.ly/2HGUVd8>; <https://bit.ly/2IaG3Ts>; <https://bit.ly/2wtd9se>; <https://bit.ly/2IahC8j>; 
<https://bit.ly/30TBogY>; <https://bit.ly/2HIvoQT>; <https://bit.ly/30RkPT6>; e <https://bit.ly/2YVhyQU>.

4 Demonstrações contábeis do FGTS (notas explicativas, item 1 – contexto operacional), disponíveis em: <https://bit.
ly/2JN7BRJ>; <https://bit.ly/2VXCepl>; <https://bit.ly/2MgAk3I>; <https://bit.ly/2HGUVd8>; <https://bit.ly/2IaG3Ts>; 
<https://bit.ly/2wtd9se>; <https://bit.ly/2IahC8j>; <https://bit.ly/30TBogY>; <https://bit.ly/2HIvoQT>; <https://bit.
ly/30RkPT6>; e <https://bit.ly/2YVhyQU>.

O CCFGTS subscreveu uma porcentagem expressiva dos valores autorizados 
nos primeiros cinco anos de operação do FI; posteriormente, houve apenas um 
novo aumento do valor subscrito, sendo esse valor, de R$ 51,6 bilhões, mantido 
constante até o exercício �nanceiro de 2018. Movimento semelhante é observado 
em relação ao processo de integralização, ou seja, o desembolso efetivo realizado 
pelo FGTS para a aquisição de cotas do FI, o qual alcançou o valor acumulado 
da ordem de R$ 22,8 bilhões e permanece constante desde o exercício �nanceiro 
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de 2014. O valor subscrito representa apenas 62% do valor autorizado para a 
subscrição. O valor total integralizado, por sua vez, equivale a somente 44% do 
valor subscrito. Os números evidenciam um forte descasamento entre os valores 
autorizados para a subscrição e os efetivamente aplicados pelo CCFGTS em FICs. 
O entendimento desse cenário adverso requer a observação dos dados relativos à 
política de aplicação dos recursos do FI-FGTS.

A estagnação do desembolso de recursos do FGTS para a aquisição de cotas 
do FI-FGTS não implica a estagnação do volume de recursos disponíveis para 
a aplicação pelo FI (tabela 8). A análise da demonstração de movimentações do 
patrimônio líquido do FI-FGTS evidencia que, ao longo dos exercícios �nanceiros, 
houve a geração de receitas líquidas apuradas pela diferença entre as receitas 
realizadas – inclusive das rendas obtidas com aquisições de títulos públicos à 
conta de aplicações inter�nanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários, e os 
resultados das avaliações de investimentos em ações sem cotação em bolsa – e as 
despesas pagas. O CCFGTS emitiu uma autorização para o reinvestimento dessas 
receitas, produzindo um efeito positivo sobre o valor total das disponibilidades para 
novas aplicações em projetos novos ou em andamento. Esse ciclo de geração de 
receitas e reinvestimentos foi parcialmente excepcionalizado apenas nos exercícios 
�nanceiros de 2016 em 2018, devido à deliberação pelo CCFGTS de operações 
de resgate de cotas do FI-FGTS. 

Nesses termos, o patrimônio líquido do FI-FGTS era de R$ 33,4 bilhões no 
encerramento do exercício �nanceiro de 2017. Esse valor é quase 50% maior que 
o somatório do valor da integralização de cotas do FI pelo FGTS em razão das 
autorizações de reinvestimento das receitas operacionais acumuladas ao longo do 
período de operações. Os dados também sinalizam para uma mudança de estratégia 
do CCFGTS quanto à capitalização do FI. Antes de 2012, a opção foi centrada 
na aquisição de cotas; depois de 2012, a capitalização recaiu primordialmente 
sobre o reinvestimento de receitas oriundas dos retornos sobre investimentos e das 
aplicações das disponibilidades �nanceiras gerenciadas no âmbito do FI-FGTS, 
excepcionalizadas pelas operações de resgate de cotas autorizadas em dois dos três 
últimos exercícios �nanceiros.
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TABELA 8
Resultado, autorização para reinvestimentos e resgate de cotas e evolução do saldo 
das aplicações do FI-FGTS: valores nominais (2008-2018)
(Em R$ milhões)

Ano
Resultado do exercício 
financeiro do FI-FGTS1

Autorização para reinvestimentos 
de receitas do FI-FGTS2

Autorização para o resgate 
de cotas do FI-FGTS2

Evolução do saldo das aplicações 
do FGTS em cotas do FI-FGTS3 

(patrimônio líquido) 

2008        49,14 - -   9.348,2

2009    738,7 - - 14.595,4 

2010    838,9 - - 19.903,3 

2011 1.464,4 - - 21.017,1 

2012 1.657,6 4.443,1 - 26.432,6 

2013 2.173,9    818,9 - 28.606,5 

2014 2.064,9 - - 31.871,4 

2015  (966,7) - - 30.904,7 

2016 2.627,3 1.437,4 1.770,8 31.761,2 

2017 1.694,8 5.288,9 - 33.456,0 

2018  - - 1.889,5 - 

Fonte: Caixa.
Elaboração do autor.
Notas: 1 Demonstrações financeiras do FI-FGTS e relatórios de administração do FGTS, disponíveis em: <https://bit.ly/2Qt89wE>; 

<https://bit.ly/2MgMvgU>; <https://bit.ly/2VYpzm5>; <https://bit.ly/30Rid7r>; <https://bit.ly/2wqLJD9>; <https://bit.
ly/2VYpFdr>; <https://bit.ly/30UErWb>; <https://bit.ly/2WyIMyU>; <https://bit.ly/2I9sovN>; e <https://bit.ly/30RnfRB>.

2 Dados de resoluções do CCFGTS.
3 Demonstrações financeiras do FI-FGTS, disponíveis em: <https://bit.ly/2Qt89wE>; <https://bit.ly/2MgMvgU>; <https://bit.

ly/2VYpzm5>; <https://bit.ly/30Rid7r>; <https://bit.ly/2wqLJD9>; <https://bit.ly/2VYpFdr>; <https://bit.ly/30UErWb>; 
<https://bit.ly/2WyIMyU>; https://bit.ly/2I9sovN; e <https://bit.ly/30RnfRB>.

4.2 Política de investimento do FI-FGTS

O FI-FGTS foi instituído com o propósito de disponibilizar recursos �nanceiros 
do FGTS para a alocação em instrumentos de participação societária (equity) 
e instrumentos de dívida corporativa (debt), inclusive mediante a aquisição de 
FICs. Esses ativos �nanceiros devem necessariamente ser associados a operações 
de �nanciamento de empreendimentos de infraestrutura nos setores de energia, 
saneamento e logística (aeroportos, rodovias, ferrovias, portos e hidrovias). 

A política de investimento do FI é proposta por um colegiado denominado 
Comitê de Investimento (CI), cuja composição, modo de funcionamento e 
procedimentos deliberativos são estabelecidos pelo CCFGTS.14 Também compete 
ao comitê regulamentar dispositivos fundamentais da política de investimento, entre 
eles: o reinvestimento e a distribuição dos resultados aos cotistas (leia-se FGTS); 
a remuneração da Caixa pela administração dos recursos do FI; o limite máximo 

14. O CCFGTS é um colegiado tripartite composto por seis representantes dos trabalhadores, seis representantes dos 
empregadores e doze representantes do governo federal, presidido pelo ministro do Trabalho.
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de participação por setor, empreendimento e classe de ativos; a exposição máxima 
a riscos; e os prazos e valores referentes ao resgate de cotas.

A evolução do tamanho da carteira de aplicações do FI (ativo total), mensurada 
em milhões de reais e de�acionada pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), 
da FGV, para dezembro de 2016, mostra um movimento de expansão contínuo entre 
a origem das operações, em 2008, e o exercício �nanceiro de 2014. Posteriormente, 
houve duas quedas sucessivas e expressivas que reduziram em, aproximadamente, 
15% o tamanho da carteira nos dois últimos exercícios da série histórica (tabela 9). 
As operações de aquisição de cotas e de reinvestimento dos resultados das aplicações, 
deduzidos os resgates de cotas, não foram su�cientes para sustentar, em termos reais, 
o valor das operações ativas do FI após o exercício �nanceiro de 2014.15

TABELA 9
Evolução e composição da carteira de investimentos por classe de ativos1 (2008-2016)

Ano

Participação anual por classe de ativo (%)
Total da carteira de 

investimentos (ativo)2

Aplicações 
interfinanceiras 

de liquidez3

Debêntures
Ações

Cotas de 
fundos

Valores a 
receber

% R$ milhões
Total Diversas BNDES

2008   0,8 92,3 17,4 74,9   5,9 1,1 0,0 100,0 15.023,7 

2009 13,8 71,6 24,0 47,6 11,7 2,8 0,0 100,0 23.878,0 

2010 16,4 51,6 17,8 33,8 27,4 4,6 0,0 100,0 29.227,5 

2011 23,4 45,5 15,7 29,8 26,4 4,7 0,1 100,0 29.485,4 

2012 25,8 47,9 26,4 21,5 20,4 4,8 1,2 100,0 34.310,6 

2013 16,9 51,0 33,1 17,9 23,3 6,1 2,7 100,0 35.195,3 

2014 16,2 46,1 31,8 14,3 26,2 8,9 2,5 100,0 37.797,4 

2015 21,4 42,2 28,8 13,4 22,7 7,4 6,5 100,0 33.157,4 

2016 21,0 40,5 29,0 11,5 25,2 9,7 3,5 100,0 31.784,6 

Fonte: Caixa. Disponível em: <https://bit.ly/2Qt89wE>; <https://bit.ly/2MgMvgU>; <https://bit.ly/2VYpzm5>; <https://bit.
ly/30Rid7r>; <https://bit.ly/2wqLJD9>; <https://bit.ly/2VYpFdr>; <https://bit.ly/30UErWb>; <https://bit.ly/2WyIMyU>; e 
<https://bit.ly/2I9sovN>.
Elaboração do autor.
Notas: 1 A conta valores a receber não constitui uma classe de ativos; apenas expressa operações referentes ao exercício da 

opção de venda de ações – decorrente do descumprimento de acordos de investimento por parte do emitente –, 
situação na qual o FI passa da condição de acionista à de credor da empresa investida, e também valores relativos a 
dividendos e bonificações a receber.

2 Valores em milhões de reais deflacionados pelo IGP-M para dezembro de 2016. 
3 Inclusive os saldos das contas disponibilidade e títulos públicos. 

Obs.: BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

No âmbito da composição da carteira de investimentos, os números indicam 
uma porcentagem expressiva de recursos (da ordem de 21% nos dois últimos 

15. O ativo total difere residualmente do patrimônio líquido em razão de a apuração dessa última conta incluir a dedução 
dos valores a pagar (obrigações), composta primordialmente pelas contas taxa de administração e ações a liquidar.
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exercícios �nanceiros) em aplicações inter�nanceiras de liquidez, constituída por 
operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais – fora, portanto, do 
objetivo primordial do FI, ou seja, os ativos emitidos por projetos de infraestrutura. 
Essa porcentagem de aplicações em ativos com alto grau de liquidez é um fato 
atípico em um fundo em que não há previsão de exigibilidade de resgate de cotas, 
pois os recursos pertencem a um único cotista, cujas contas observam equilíbrio, 
não evidenciando a necessidade de resgate para o atendimento da liquidação de 
obrigações �nanceiras. Essas aplicações, no entanto, geram rentabilidades maiores16 
que os retornos decorrentes das aplicações em títulos corporativos (debêntures e ações), 
o que puxa para cima a rentabilidade geral da carteira de investimentos. Esse fato 
favorece, ainda, o alcance de uma taxa de retorno superior ao valor de remuneração 
das contas vinculadas do FGTS (TR mais 3%), meta que, quando alcançada, elimina 
a hipótese de alocação de recursos próprios do administrador (Caixa) em prestação 
efetiva de garantia de rentabilidade mínima ao cotista. 

A parcela da carteira alocada em títulos corporativos envolve a aquisição direta 
de instrumentos de participação societária (equity) e de dívida corporativa (debt) 
e a aquisição de FICs que investem em classes de ativos dessa mesma natureza, 
originados no mercado de capitais doméstico e associados a empreendimentos 
de infraestrutura. Os limites de concentração por setor, empreendimentos, classe de 
ativos e ativo individual são regulados no âmbito do art. 10 da Resolução CCFGTS 
no 860/2017. A exigência mínima de capital próprio do empreendedor é de 20% 
do valor total do empreendimento. As decisões de investimento são tomadas 
por um órgão colegiado, o CI, que dispõe de assessoramento técnico da própria 
burocracia da Caixa,17 administradora do fundo. Os serviços de administração 
são remunerados à taxa de 1% a.a., incidente sobre o patrimônio líquido do 
fundo. Não há mecanismo de remuneração do administrador determinado por 
critérios de performance, ou seja, participações nos resultados que excedam a 
um determinado índice de referência (benchmark). Logo, não há, no âmbito da 
institucionalidade do FI, uma estrutura de incentivo ao alcance de resultados 
positivos – e superiores à garantia de rentabilidade mínima assegurada ao  
cotista – por parte do administrador. 

16. Os números das demonstrações financeiras do FI-FGTS, no período entre 2012 e 2017, evidenciam que as receitas 
oriundas de aplicações interfinanceiras de liquidez responderam, em média, por aproximadamente 27,2% do fluxo de 
receitas contabilizadas pelo FI.
17. A administração do FI-FGTS é realizada pela Vice-Presidência de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (Viter), 
cujas atividades são desenvolvidas de modo segregado das atividades da área comercial do banco, em observância às 
normas de chinese wall estabelecidas pelo BCB. Essa área é responsável pela elaboração de dois documentos técnicos 
que fundamentam as decisões de investimento: o Relatório de Oportunidade Prévia de Investimento (Ropi) e o Relatório 
Final de Investimentos (Refi), ambos submetidos ao Conselho de Investimentos do FI-FGTS e ao Conselho de Gestão 
de Ativos de Terceiros, sendo este composto por vice-presidentes da Caixa. As propostas também recebem parecer das 
áreas jurídica e de risco do banco. Disponível em: <https://bit.ly/2WtdXsx>. 
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As aplicações em instrumentos de dívida corporativa (debêntures) constituem 
o componente principal da carteira de investimentos. Essas aplicações foram 
estruturadas segundo duas modalidades de operações.

Por um lado, no primeiro ano das operações do FI, houve uma operação de 
aquisição de debêntures simples, emitida pelo BNDES, da ordem de R$ 7 bilhões, 
com data de vencimento prevista para 2019, caracterizada como um caso clássico 
de repasse de recursos para a capitalização de um banco de desenvolvimento. Nesse 
caso especí�co, o banco manteve o compromisso de alocação em ativos originados 
em projetos de infraestrutura, porém sem assumir subordinação aos parâmetros 
e limites de aplicação por setor, empreendimento, classe de ativos e investimento 
individual em FIs, inclusive a exigência mínima de capital próprio. A operação 
dispõe de garantia �dejussória, representada por �ança da União, que responde 
solidariamente pela emissão das debêntures feita pelo banco. A remuneração das 
aplicações é da ordem de 6% a.a. mais TR – portanto, superior à rentabilidade 
garantida pelo administrador do FI ao FGTS, cotista único do fundo. A operação, 
que na época representou 75% da carteira, con�gurou-se relevante por ter permitido 
a aceleração de aplicações via mercado de capitais, com transferência de risco à 
instituição financeira operadora, fato viabilizado pela expertise do banco em 
operações com títulos corporativos. Ao término de 2016, aproximadamente 50% 
dessas aplicações já haviam sido resgatadas, e a porcentagem de recursos ainda 
vinculados a tais títulos representava apenas 11% da composição da carteira. 
Em 2015, o CCFGTS autorizou uma nova aquisição de debêntures simples, 
emitidas pelo BNDES, no valor de até R$ 10 bilhões, mas a operação não foi 
realizada e a autorização foi revogada em 2017.

Por outro lado, as operações de aquisição de títulos de dívida dizem respeito 
às debêntures não conversíveis em ações, objeto de emissão privada por corporações 
executoras de projetos de infraestrutura e destinadas especi�camente à aquisição 
pelo FI. Os prazos de vencimentos estão entre 10 e 25 anos, com prazo médio de, 
aproximadamente, 15,2 anos, tomando por base o per�l da carteira em dezembro 
de 2016. Portanto, bem acima dos prazos de vencimento praticados no mercado de 
debêntures incentivadas originadas em projetos de infraestrutura, que, segundo 
Almeida e Bazilio (2015, p. 188), eram de 8,8 anos em junho de 2015. Até o �nal 
do exercício �nanceiro de 2017, não houve qualquer caso de colocação desses 
títulos para a comercialização em mercado secundário, fato que inibe a percepção 
do grau de liquidez desses papéis. 

A parcela dos recursos do FI alocada nessa classe de ativo permanece estável, 
em torno de 30%, desde 2013. A diversi�cação alcança papéis emitidos por vinte 
corporações executoras de projetos de investimento, mas há uma concentração da 
ordem de, aproximadamente, metade desses recursos nos três maiores contratos, 
per�l mantido estável ao longo dos últimos quatro exercícios. Apesar de dispor 
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de um mercado secundário, um diferencial dessa classe de títulos corporativos 
reside na disponibilização de garantias ofertadas pelos seus emissores, como a 
�ança bancária, o penhor das ações, o aval dos sócios, os recebíveis e os ativos do 
empreendimento, procedimentos que reduzem a exposição a riscos.

Os recursos aplicados em instrumentos de participação societária (ações) 
absorvem uma parcela relevante de recursos, da ordem de, aproximadamente, 
25% da carteira. Apesar de dispor de uma composição de papéis originados por 
cerca de vinte emitentes, há uma concentração da ordem de 70% dos valores nas 
três principais empresas investidas. A quase totalidade dessas ações não possui 
cotação em Bolsa ou mercado de balcão organizado, con�guração que repercute 
negativamente no per�l de liquidez e no processo de preci�cação dos ativos. O valor 
dos títulos para �ns de monitoramento das aplicações acaba por ser apurado com 
base nos dados das demonstrações �nanceiras da sociedade investida, ajustados por 
ágio ou deságio incidente sobre os valores contabilizados à época da aquisição dos 
ativos. Ao contrário das debêntures, essa classe de ativos não possui mecanismos 
de garantia para a mitigação de riscos.

Uma parcela menor dos recursos, correspondente a aproximadamente 10% do 
volume da carteira, é orientada para a aquisição de cotas de FICs. Esse procedimento 
de alocação indireta em projetos de infraestrutura é motivado pela busca de expertise 
operacional desses veículos de investimento em segmentos especí�cos do mercado 
de títulos de propriedade e de dívida. A maior parte das aplicações é realizada em 
FIPs, que aportam recursos em participações societárias, procedimento que permite 
a ampliação do capital próprio de sociedade de propósito especí�co, executora do 
projeto de investimento em infraestrutura, sem gerar comprometimento dos seus 
respectivos balanços em termos de capacidade de endividamento. 

Também são adquiridas contas de FIDCs lastreados diretamente nos �uxos 
de caixa gerados pelos projetos de investimento, procedimento que atende com 
precisão à lógica do �nanciamento baseado em projeto (project �nance), situação 
em que o próprio �uxo de caixa é concedido como instrumento garantidor dos 
contratos de �nanciamento. Essas aplicações repercutem favoravelmente na geração 
de demanda por essas modalidades de veículos de investimento, que, apesar de 
disporem de regulação especí�ca no âmbito do mercado de capitais e possuírem um 
potencial relevante como veículos mobilizadores de capital para a infraestrutura, 
ainda representam uma parcela residual da indústria de FIs no Brasil. 

A composição setorial da carteira de investimentos do FI-FGTS, tomando por 
referência os dados das demonstrações �nanceiras de 2016 (tabela 10), revela um 
compartilhamento dos recursos entre projetos de energia e de logística, cabendo 
ao saneamento uma participação discreta. Essa con�guração reproduz um cenário 
observado em termos de número de projetos e volume de recursos demandados por 
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esses setores no âmbito da economia brasileira, o que, por sua vez, é, em grande 
parte, decorrente do desenvolvimento regulatório e da capacidade de planejamento 
e execução observada nesses setores. A participação discreta do setor de saneamento 
segue o mesmo padrão veri�cado na carteira de crédito do FGTS. Portanto, o 
deslocamento dos mecanismos de alocação de recurso, antes no mercado de crédito 
e agora no mercado de capitais, não produziu alterações no per�l da carteira de 
contratos de �nanciamento, tomando por referência o critério setorial.

TABELA 10
Composição da carteira de investimentos, por setor (dez./2016)

Setor e outros investimentos
Ações 

(R$ milhões)
Debêntures  
(R$ milhões)

Cotas de fundos 
(R$ milhões)

Outros investimentos
(R$ milhões)

Total

R$ milhões %

Investimentos em projetos 
de infraestrutura

6.096,5   9.206,0 3.089,5 - 18.392,0   57,9

   Energia 1.594,0   6.273,5 2.215,5 - 10.083,0   31,7

   Rodovia 1.216,1   1.042,2 - -   2.258,3     7,1

   Portos    575,6   1.536,8 - -   2.112,4     6,6

   Ferrovias 1.588,8      353,5 - -   1.942,3     6,1

   Saneamento 1.122,0 -    874,0 -   1.996,0     6,3

Outros investimentos 1.924,4   3.665,1 - 7.803,1 13.392,5   42,1

   Aplicações interfinanceiras 
   de liquidez

- - - 6.680,3   6.680,3   21,0

   Debêntures BNDES -   3.665,1 - -   3.665,1   11,5

   Valores a receber - - - 1.122,8   1.122,8     3,5

   Ações do Banco do Brasil1 1.924,4 - - -   1.924,4     6,1

Total do ativo 8.020,9 12.871,1 3.089,5 7.803,1 31.784,5 100,0

Fonte: Caixa (demonstrações financeiras do FI-FGTS de 2016). Disponível em: <https://bit.ly/2I9sovN>.
Elaboração do autor.
Nota: 1 Ativo referente à execução de garantia de crédito das debêntures emitidas pela empresa Sete Brasil.

A carteira do FI, inclusive as aplicações inter�nanceiras de liquidez, apresenta, 
à luz dos dados contáveis de 31 de dezembro de cada ano, uma série histórica de 
rentabilidades nominais positivas das cotas, excepcionalizada apenas no exercício 
�nanceiro de 2015 (tabela 11). A rentabilidade acumulada ao longo do período 
entre 2008 e 2017 foi de 74,8%, bem superior à rentabilidade mínima garantida 
pelo administrador do fundo, que alcançou um valor acumulado da ordem de 
43,7% no mesmo período. Esses resultados sugerem que, em princípio, não houve 
aportes do administrador para fazer valer a rentabilidade mínima assegurada às 
cotas. Cabe ressaltar que a apuração efetiva da rentabilidade para �ns da garantia 
de valor mínimo é realizada apenas no momento de resgate das cotas, tomando 
por referência o período iniciado com a aquisição destas.
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TABELA 11
Rentabilidade anual do FI (2008-2017)
(Em %)

Ano1 Valor da cota Rentabilidade anual
Garantia de rentabilidade 

mínima (TR + 3,0%)
IPCA

Selic Meta, em dezembro de cada 
ano, anualizada2 (benchmark)

2008 1,00000  0,00 - - -

2009 1,05010  5,01 3,71   4,31   8,65

2010 1,12003  6,66 3,69   5,91 10,66

2011 1,18176  5,51 4,21   6,50 10,90

2012 1,27192  7,63 3,29   5,84   7,14

2013 1,36377  7,22 3,19   5,91   9,90

2014 1,47593  8,22 3,86   6,41 11,65

2015 1,57993  7,05 4,80 10,67 14,15

2016 1,53201 -3,03 5,01   6,29 13,65

2017 1,65924  8,30 3,60   2,95   6,90

Fonte: Caixa (disponível em: <https://bit.ly/2IboCBU>); Brasil (2018b); BCB (disponível em: <http://twixar.me/7WlT>).  
Elaboração do autor.
Notas: 1 Dados referentes a 31 de dezembro de cada ano. 

2 A Selic é o indexador da LFT.
Obs.: IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. 

O resultado apurado em termos de rentabilidade da carteira de investimentos, ainda 
que tenha superado a rentabilidade mínima garantida ao cotista (FGTS), não foi capaz de 
produzir ganhos reais; apenas equilibrou com a in�ação acumulada medida pelo IPCA, 
que alcançou uma porcentagem próxima de 79% no mesmo período. Os números da 
rentabilidade obtida para as cotas do FI-FGTS evidenciam, de modo mais expressivo, 
suas limitações, em termos de geração de retornos �nanceiros, quando observados à luz 
da taxa Selic Meta anualizada (apurada para dezembro de cada ano, aqui adotada como 
uma proxy para a rentabilidade decorrente das aplicações em LFT), e que apresentaram 
resultados maiores que os retornos gerados pelo FI ao longo de toda série histórica 
disponível. Isso implica a concessão de uma espécie de subsídio, concedido pelo FGTS à 
carteira de projetos do FI, con�gurado pela diferença entre a remuneração efetiva das FICs 
e a rentabilidade possível em um investimento alternativo de baixo risco, como os títulos 
públicos. Nesse caso especí�co, o subsídio é originado no âmbito do arranjo institucional 
do FGTS, conjugado com o arranjo institucional do FI-FGTS e consumado em razão 
da baixa rentabilidade das cotas do fundo. É importante a�rmar que uma apuração de 
resultados mais abrangentes deve contabilizar, além dos resultados �nanceiros, os feitos 
em termos de externalidades geradas pelos investimentos componentes da carteira, 
procedimento relevante, porém além do escopo deste texto. 

Os números relativos ao desempenho �nanceiro, evidenciados por dados 
contábeis do FI-FGTS, dizem respeito, em grande parte, a ativos de debt e equity 
não comercializados em Bolsa ou mercado de balcão organizado. Esse fato impede 
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a apuração dos valores dos ativos por marcação a mercado e impõe uma apuração 
baseada no método de equivalência patrimonial, ajustado por provisões para perdas, 
ao �nal de cada exercício �nanceiro, se for o caso. Esse procedimento implica uma 
alta probabilidade de divergência entre os valores manifestos nas demonstrações 
contábeis e os efetivamente apurados por ocasião da venda dos ativos por parte do 
FI. Logo, são relevantes as possibilidades de que operações de realização �nanceira 
dos ativos – que, por serem de setores de infraestrutura, envolvem forte exposição 
a riscos e longo prazo de maturação – provoquem alterações nos valores das cotas e 
da rentabilidade do fundo apresentada nas demonstrações �nanceiras.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto realizou uma análise exploratória do FI-FGTS. O objetivo principal foi 
entender a con�guração institucional e o per�l de execução �nanceira do FI à luz 
dos objetivos declarados pelo governo por ocasião da apresentação da proposição 
ao Congresso Nacional, conforme a EMI no 2/MTE/MF/MCidades, de 17 de 
janeiro de 2007. Foram observados dois aspectos fundamentais: o mecanismo 
de mobilização de capital baseado em poupança compulsória para�scal e a política de 
investimento mediante operações de debt e equity originadas no mercado de capitais. 
O desenvolvimento dos trabalhos tomou por base a análise da legislação legal e 
infralegal, dos demonstrativos �nanceiros, dos relatórios de administração e das bases 
de dados geradas pela Anbima e pela Caixa. 

A revisão da literatura demonstrou a importância dos investimentos e do estoque 
de capital de infraestrutura para a produtividade e para o crescimento econômico. 
Ressaltou as características dos ativos de infraestrutura que produzem repercussões 
relevantes sobre a estruturação de projetos de investimento e tornam mais complexos 
e incompletos os contratos relacionados à provisão desses ativos, fato que amplia os 
per�s de risco e o grau de incerteza e, consequentemente, demanda mecanismos 
de adaptações recorrentes. Essa con�guração implica a estruturação de arquiteturas 
complexas de mobilização de capitais que, via de regra, requerem a participação 
estatal nos arranjos institucionais híbridos – articuladores de instrumentos públicos 
e privados, orientados ao �nanciamento de investimentos em infraestrutura.

A con�guração institucional dos FIs – como evidenciado pelos dados referentes 
aos mercados americano e europeu – favorece a mobilização de capitais para 
investimentos de longo prazo, como os de infraestrutura, por duas vias principais. 
Por um lado, contribui para a redução do grau de endividamento das empresas do 
setor de infraestrutura, bene�ciadas por alocações de recursos do fundo mediante 
instrumentos de participação no capital (equity). Por outro lado, favorece a ampliação 
do �nanciamento de projetos por meio da emissão primária de títulos de dívida, 
em especial mediante a emissão de debêntures. 
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A indústria de FIs no Brasil observou, nas duas últimas décadas, um 
processo continuado de evolução em termos de volume de recursos mobilizados e 
quantidade de investidores participantes. A evolução também foi percebida quanto 
à consistência do ambiente institucional, observado em termos de normas de�nidas 
e exigidas pelo regulador (CVM) e normas de natureza autorregulatória, de 
adesão voluntária, estabelecidas pelos próprios agentes de mercado. Essa indústria 
mantém, no entanto, um forte viés de alocação de recursos orientados ao curto 
prazo, em especial a aquisição de títulos públicos ou operações compromissadas 
lastreadas em títulos públicos, fato que inibe uma participação mais expressiva em 
operações associadas a instrumentos de participação societária (equity) e de dívida 
corporativa (debt), originados no mercado de capitais doméstico e associados a 
empreendimentos de infraestrutura.

Essa con�guração do mercado de FIs no Brasil abre espaço para o desenvolvimento 
de arranjos institucionais híbridos, como o FI-FGTS. Não obstante possuir uma 
natureza privada e estar sujeito à regulamentação de mercado estabelecida pela CVM, 
também articula mecanismos do tipo poupança compulsória e direcionamento de 
crédito, típicos de política pública de natureza �nanceira, nesse caso orientados à 
estruturação de incentivos à geração de externalidades associadas ao desenvolvimento 
da infraestrutura econômica e ao desenvolvimento de instrumentos de debt e equity 
no âmbito do mercado de capitais. 

A instituição do FI-FGTS modi�cou o processo de alocação de recursos 
financeiros, mobilizado mediante mecanismos de poupança compulsória 
para�scal (leia-se FGTS) em uma dupla dimensão. Por um lado, ampliou o leque 
de setores de infraestrutura credenciados para demandar recursos – originados no 
FGTS – na estruturação de capital dos seus projetos de investimento. Com isso, 
recursos antes direcionados exclusivamente a projetos referentes à infraestrutura 
urbana passaram a ser compartilhados com projetos de construção, reforma para 
a modernização e a ampliação de capacidade da atividade-matriz, nos setores de 
saneamento, energia, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, terminais 
e armazéns de carga associados à logística, bem como de empreendimentos 
complementares ao funcionamento �nalístico da atividade-matriz. Por outro lado, 
transferiu recursos – antes alocados por meio de contratos �rmados no âmbito do 
mercado de crédito – para a alocação mediante instrumentos �nanceiros próprios 
aos segmentos de participação societária (equity) e títulos de dívida corporativa (debt) 
do mercado de capitais. Nesses termos, o FI-FGTS favorece a expansão do uso de 
instrumentos do mercado de capitais nas arquiteturas de �nanciamento de projetos 
de investimento em infraestrutura.

Nesse caso especí�co, no entanto, a instituição do FI-FGTS não produziu 
efeitos em termos de alongamento de passivos (funding), visto que esse mecanismo 
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de alongamento foi originado pela poupança compulsória para�scal (FGTS), que 
mobilizou originalmente os recursos operados pelo FI-FGTS. O que houve foi um 
deslocamento desse funding, antes alocado no mercado de crédito e agora aplicado no 
mercado de capitais. Esse procedimento favorece o desenvolvimento das operações 
de �nanciamento de projetos de infraestrutura via mercado de capitais e, nesses 
termos, viabiliza um objetivo fundamental que motivou a sua instituição. Permanece 
atual e relevante, contudo, a agenda referente ao desenvolvimento dos instrumentos 
de funding da economia brasileira, cujo êxito requer atenção de ordem macro e 
microeconômica, o que ultrapassa a abrangência desta publicação.

Os dados referentes à execução orçamentária e �nanceira dos recursos do 
FI evidenciam um baixo dinamismo das operações do FI-FGTS, demonstrado 
por um triplo gap, caracterizado por: i) baixo índice de subscrição, revelado pelo 
descasamento entre o valor autorizado por lei para a aquisição de cotas do FI-FGTS 
pelo FGTS e o valor subscrito pelo CCFGTS; ii) baixo índice de integralização, 
observado pela diferença entre o valor subscrito e o saldo das aplicações do FGTS em 
cotas do FI-FGTS; e iii) baixo índice de execução orçamentária, sinalizado por uma 
relação modesta entre o saldo das aplicações em cotas do FI e o valor efetivamente 
aplicado em títulos de debt e equity emitidos por projetos de infraestrutura. 

É importante instituir mecanismos que garantam o direcionamento de uma 
parcela das aplicações para projetos eleitos como prioritários pela política de 
investimento em infraestrutura do governo federal. As prioridades deveriam recair 
sobre os projetos com características de rentabilidade/risco com menor potencial de 
atratividade para investidores privados, mas com per�l de geração de externalidades 
positivas (retornos sociais). Uma escolha dessa natureza pode resultar em redução 
da diversi�cação da carteira, mas permitiria a ampliação do foco das aplicações em 
projetos que necessitem de mecanismo de mobilização do tipo poupança compulsória 
conjugada com direcionamento alocativo. Assim, seria evitada a alocação de recursos 
em setores e projetos cujo padrão de rentabilidade/risco permita a estruturação de 
projetos de �nanciamento com acessibilidade aos segmentos de equity e debt já 
operados por mecanismos e instituições privadas no mercado de capitais, inclusive 
perante investidores não residentes organizados sob a forma de empresas operadoras 
de infraestrutura e de investidores institucionais.

Outra estratégia de investimento a ser considerada em políticas alocativas 
relacionadas ao FI-FGTS é a aplicação de uma parcela dos recursos em FIP-IE e 
FIDC, que direcionam suas aplicações para projetos de infraestrutura, em especial 
mediante contratos de concessão e PPPs cujo objeto diga respeito a projetos novos 
(green�eld) e cuja natureza aponte para uma forte correspondência com per�s mais 
adversos em termos da relação de rentabilidade/risco. Esse tipo de aplicação pode 
vir a cumprir uma função de incubador de veículos de investimento tipicamente 
privados em sua fase inicial de estruturação e operação de carteiras de projetos 
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relacionados a ativos de infraestrutura. As cotas, originalmente integralizadas com 
recursos do FI-FGTS, poderão ser comercializadas em mercado à medida que o 
instrumento amadurecer e despertar interesse de investidores privados. Essa é 
uma estratégia capaz de ampliar a capacidade do FI de cumprir seus propósitos de 
incentivar o desenvolvimento do mercado de capitais, ampliar os investimentos em 
infraestrutura e contribuir para a aceleração do crescimento econômico.

Também deve ser considerada na agenda da operacionalização da 
política �nanceira do FI – em circunstâncias em que persista a baixa capacidade 
de execução �nanceira dos recursos – a hipótese de transferências de recursos 
�nanceiros do FI-FGTS para operacionalização por outras instituições �nanceiras, 
em especial bancos de desenvolvimento, com expertise em financiamento de 
projetos em infraestrutura. Deve ser �rmado, no entanto, o compromisso de plena 
observância das deliberações de política �nanceira estabelecidas pelo CCFGTS – 
sobretudo a focalização de aplicações na fase inicial de execução (pre-completion) 
de novos projetos de infraestrutura (green�eld) –, de prévia aprovação pelo CI 
do FI e de transferência integral dos riscos das operações para o balanço das 
instituições �nanceiras responsáveis pela operacionalização das aplicações, de 
modo a blindar a carteira do FI-FGTS. Esses procedimentos contribuem para 
a�rmar o propósito de alavancagem de novos projetos de investimento e impedem 
a caracterização de repasse para o �nanciamento de instituições �nanceiras e bancos 
de desenvolvimento, fato que desvirtuaria a motivação que originou o FI.

O baixo dinamismo das operações do FI-FGTS – evidenciado por baixos 
índices de subscrição, integralização e execução orçamentária – sugere a relevância de 
uma reavaliação do modelo de governança, em especial das estruturas de incentivo 
estruturadas no âmbito dos diversos instrumentos que regulam os processos de 
tomada de decisão e de operacionalização das questões estratégicas do FI-FGTS. 
Em síntese, é necessário a�rmar uma estrutura de governança capaz de instituir 
incentivos à alocação de recursos pelo agente operador do FI-FGTS, inclusive 
mediante a instituição de taxa de performance; estruturar um ambiente institucional 
garantidor de segurança às relações contratuais; e incentivar o bom funcionamento 
do mercado de capitais.18

Por �m, mas não menos relevante, são essenciais o desenvolvimento de regras e 
métodos para o monitoramento permanente e a avaliação periódica do desenho e da 
operacionalização da política de investimento (inclusive operações de desinvestimento) 
do FI-FGTS, tomando por referência a dimensão �nanceira e as implicações em 
termos de externalidades nas modalidades custos e benefícios sociais. Isso implica um 
olhar sobre o conjunto da carteira ao longo do ciclo de investimentos e a consideração 

18. Para uma resenha da literatura sobre governança corporativa, em especial os argumentos teóricos e as recomendações 
de política associada à abordagem de agência, ver Silva (2018b).
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de resultados de natureza �nanceira – relacionado a cada projeto, à carteira de 
investimentos e à sustentabilidade do FGTS – e não �nanceira – como a contribuição 
para o desenvolvimento do mercado de capitais e o alcance de objetivos setoriais 
no âmbito das políticas de infraestrutura. Nesses termos, deve ser considerado o 
desenvolvimento da base de dados. Além disso, devem ser observados também os 
indicadores de e�ciência alocativa, de e�cácia na provisão de bens e serviços e de 
efetividade dos resultados alcançados, construídos e analisados à luz dos objetivos 
e compromissos declarados nos documentos constitutivos (lei e regulamento) de 
planejamento estratégico formulados pelo CCFGTS e de fundamentação das decisões 
sobre os investimentos, realizadas pelo CI do FI-FGTS – consideradas as regras de 
con�dencialidade de dados empresariais próprias das operações realizadas no âmbito 
do mercado de capitais.

Convém ressaltar a natureza exploratória deste estudo, bem como o fato de 
ele ter sido desenvolvido essencialmente com base em análise descritiva do arranjo 
institucional e de dados, procedimentos que impõem limitações à análise. Portanto, 
as questões mencionadas no âmbito destas considerações �nais devem ser percebidas 
apenas como aspectos a serem considerados em uma re�exão em um eventual redesenho 
da con�guração institucional e do modelo de operacionalização do FI-FGTS, e não 
como uma agenda de soluções para os problemas analisados. Por �m, observamos 
que, em uma agenda de estudos futuros, além do aprofundamento dos temas 
considerados neste texto, devem receber atenção, entre outros: o aparente paradoxo 
entre a existência de uma indústria de fundos moderna e so�sticada, mas que atua de 
modo modesto na provisão de �nanciamento de projetos de infraestrutura; o modelo 
de governança da política �nanceira; os procedimentos de gerenciamento de risco da 
carteira de investimentos; e os métodos de preci�cação de ativos emitidos por empresas 
investidas e que não comercializam seus papéis em mercados públicos de títulos e 
ações. A relevância do tema para uma estratégia sustentável de desenvolvimento 
econômico impõe centralidade a essa agenda de estudos e pesquisas.
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CAPÍTULO 10

GOVERNANÇA PARA A TRANSIÇÃO DO SETOR DE ENERGIA:  
UM MARCO COMPARATIVO ENTRE O BRASIL E A ALEMANHA  
NA PERSPECTIVA DA LITERATURA SOBRE VARIEDADES  
DO CAPITALISMO

Maria Bernadete Sarmiento Gutierrez1

1 INTRODUÇÃO

A transição para um sistema de baixo carbono se constitui em um enorme desa�o, 
demandando o desenvolvimento de novas energias renováveis e o aumento da 
eficiência energética. Essa ideia não é nova, ainda que tenha ganhado maior 
relevância recentemente por conta das mudanças climáticas. Já em 1976, o deputado 
Amory Lovins alertava os Estados Unidos sobre duas possíveis trajetórias energéticas, 
divergentes entre si quanto às emissões de carbono (Lovins, 1976).

A primeira seria dada pelo aumento da oferta de energia com fontes 
convencionais fósseis. A segunda – chamada soft energy path (SEP) – estaria calcada 
na busca do uso e�ciente de energia, no desenvolvimento de formas renováveis e na 
diminuição da utilização das tecnologias baseadas em combustíveis fósseis. Com o 
reconhecimento das mudanças climáticas, o conceito de SEP ganhou renovada 
relevância, convergindo para o objetivo de descarbonização de uma economia 
em que a transição para uma matriz energética de baixo carbono aparece como 
componente fundamental.

Essa complexa transição para SEP envolve uma variada gama de fatores 
atuando de forma harmônica: um maior grau de inovação, incluindo o desenvolvimento 
de novas tecnologias, assim como novas infraestruturas, novos modelos de negócios, 
novos serviços e novas instituições. A questão que se coloca é: como a governança 
da inovação, ou seja, as políticas e as instituições em que os agentes atuam (governo, 
empresas e consumidores), deve ser usada para acelerar a transição para um sistema 
energético sustentável do tipo SEP?

A natureza dessa transição é complexa e envolve como aspecto fundamental a 
governança como expressão de um ambiente deliberativo com regras, incentivos e 

1. Técnica de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia 
(Diest) do Ipea.
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instituições para facilitar o processo (Markard, Raven e Tru�er, 2012). A inovação, 
nesse contexto amplo, excede os aspectos meramente tecnológicos, incluindo 
práticas e mudanças que afetam todos os agentes relevantes, podendo incluir 
desde mudanças regulatórias importantes até consumidores escolhendo produtos 
mais e�cientes e pequenas empresas comprometidas com o consumo de energia mais 
e�ciente (Lockwood et al., 2013).

Alguns países são considerados paradigmáticos. O caso mais emblemático é 
dado pela Alemanha, que tem seguido uma trajetória do tipo SEP. Outros, como o 
Reino Unido, apresentam um desenvolvimento retardatário relativo nesse aspecto. 
O tema é extremamente complexo, com uma importante interface com a teoria 
econômica referente à inovação e à regulação, assim como marcos de governança 
de um país onde as instituições desempenham papel fundamental.

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar a política energética brasileira 
na perspectiva de uma transição para uma economia de baixo carbono. Para tal, utiliza-se 
a literatura conhecida como variedades do capitalismo (varieties of capitalism – VOCs), 
com uma ênfase especial ao conceito de complementaridades institucionais. Embora 
não desenvolvida com o foco especí�co no setor de energia, essa literatura ajuda a 
explicar por que para a Alemanha – uma economia coordenada – a transição para uma 
economia de baixo carbono foi muito mais fácil que para o Reino Unido – exemplo 
de uma economia que segue um modelo liberal.

Fatores institucionais que promovem a coordenação entre os diferentes agentes, 
indústria, governo, sociedade civil e setor �nanceiro, com fortes mecanismos 
deliberativos no alcance de objetivos, ajudam a explicar por que a transição ocorreu 
de forma suave na Alemanha, com a adoção em grande escala das formas de energia 
solar e eólica. O caso do Reino Unido, por sua vez, constitui-se em um paradigma 
de uma economia de mercado para o setor de energia, em que a transição para as 
energias renováveis se dá por meio da operação de forças de mercado, com um 
sistema de leilões que visam aumentar a participação desse tipo de energia. Apesar 
de mecanismos de incentivo à adoção de energias renováveis no Reino Unido, os 
resultados ainda são bastante modestos.

No Brasil, o setor de energia é um caso híbrido, com aspectos de coordenação 
e liberais, mas que pode ser enquadrado em um marco liberal, tendo sofrido muitas 
reformas amplamente inspiradas pelo modelo britânico. No contexto do Consenso 
de Washington, na década de 1990, um processo de privatização foi implementado 
no país, com o �m de introduzir forças de mercado no setor de energia. A ausência de 
um sistema de governança com capacidades de coordenação e planejamento provocou, 
entretanto, uma série de blackouts no período 2000-2002.

Em 2004, uma segunda geração de reformas foi implementada, tendo sido 
introduzido um sistema de leilões como pilar fundamental. O marco institucional, 
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no entanto, não foi desenhado para integrar as políticas de energia e de combate às 
mudanças climáticas. De fato, apesar de o Brasil ser considerado um país extremamente 
“limpo” no setor de energia, devido à predominância da geração hidráulica, a 
tendência do uso crescente de fontes fósseis tem mudado o per�l das emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) originadas do setor energético. Com isso, de acordo 
com Gutierrez (2017), a participação desse setor no total das emissões tem crescido.

Esta pesquisa tem como objetivo identi�car os mecanismos institucionais 
que estão faltando ao Brasil, para promover maior integração entre as políticas de 
energia e de combate às mudanças climáticas, utilizando como ponto de partida 
os resultados da análise institucional comparativa entre os setores de energia dos 
casos da Alemanha e do Reino Unido, paradigmáticos dos modelos coordenado e 
liberal de acordo com a literatura VOC. Em particular, o propósito deste capítulo 
é investigar quais as principais lições institucionais que emergem dos dois países 
considerados que poderiam inspirar o Brasil em um marco de transição mais e�caz 
para uma economia de baixo carbono, implementando melhoramentos institucionais 
capazes de integrar as políticas energéticas e de redução das emissões de GEE.

2 AS VOCS E O SETOR DE ENERGIA: TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA  
DE BAIXO CARBONO

2.1 Trajetórias de baixo carbono: a necessidade de políticas  
de inovação tecnológica

O debate sobre a energia de baixo carbono bene�ciou-se originalmente das políticas 
de inovação tecnológica, fundamentadas na existência de falhas de mercado, 
externalidades e direitos de propriedade intelectual. Arrow (1962) argumentou que 
a inovação é um processo com riscos importantes que pode resultar ou não em novas 
tecnologias. Mesmo havendo mecanismos para proteger os direitos de propriedade, 
não é possível garantir que todos os retornos da invenção sejam internalizados pelo 
seu respectivo agente promotor: em outras palavras, o retorno social será maior que 
o retorno privado. O autor a�rma que, por essa razão, o investimento em invenção 
e pesquisa acaba sendo menor do que deveria ser em condições ideais – e, sendo 
assim, políticas voltadas para a inovação sempre se justi�cam.

Os argumentos citados se aplicam ao caso de tecnologias de menor conteúdo 
de carbono. Há, entretanto, como indicam Pearson e Foxon (2012), especi�cidades 
que reforçam esses resultados. Destacam-se a criação de um bem público e a enorme 
incerteza existente sobre os custos reais das mudanças climáticas. Outro argumento 
importante nessa mesma linha é que a energia gerada com baixo conteúdo de 
carbono não é diferente daquela de alto teor, não oferecendo nenhum serviço 
novo. Como Fouquet (2009) aponta, se as tecnologias de baixo carbono forem de 
custo mais elevado, os inovadores podem ter di�culdade de encontrar um mercado. 
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Isso signi�ca que há um papel importante para políticas direcionadas à inovação 
de tecnologias de baixo carbono.

2.2 Trajetórias de baixo carbono: a necessidade de políticas de inovação em 
governança e institucionais

Um ambiente político-institucional favorável é também fundamental como incentivo 
às tecnologias de baixo carbono, como analisam Jacobsson e Lauber (2006). 
Os autores enfatizam que o resultado do processo de formulação de políticas em um 
marco de governança determinado é tão importante quanto o seu próprio desenho.

Baseado nesse reconhecimento, Rodrik (2007) propõe um modelo de governança 
em que haja uma forte interação entre o setor privado e o governo, em uma tentativa 
de que sejam conhecidas as verdadeiras barreiras à atividade de inovação. A questão 
é como a troca de informações entre os dois atores deve ocorrer num ambiente 
institucional em que sejam elaboradas as estratégias de política corretas para corrigir 
as falhas de mercado e de coordenação em um campo especí�co. Esse ambiente 
institucional deveria conter três elementos principais.

Primeiramente, deve haver liderança política su�cientemente forte para 
coordenar o processo, estabelecer prioridades e introduzir elementos de accountability 
pelo resultado das políticas. Em segundo lugar, deve ser elaborado algum mecanismo 
deliberativo entre setor público e privado que permita a troca de conhecimento e 
aprendizado de forma coordenada. Finalmente, mecanismos de transparência 
e accountability devem ser criados para que sejam conhecidos os benefícios e os 
custos das políticas, assim como possa haver o apoio da sociedade.

Não se pode pensar em um modelo institucional único, aplicável a todos os 
países, considerando a diversidade institucional existente. Pollitt (2010) ilustra esse 
ponto de forma clara ao estabelecer as diferenças entre Reino Unido e Alemanha no 
setor elétrico. Enquanto o primeiro baseia suas políticas em mercados, o segundo 
utiliza mecanismos de deliberação de forma muito mais ampla, o que se re�ete 
em políticas bastante diversas em campos variados e, em particular, na questão de 
inovação para o setor energético.

As VOCs são uma vertente importante dentro da economia das instituições 
(Hall e Soskice, 2009). Nesse marco teórico, os autores observam que a estrutura das 
instituições imprime características na economia como um todo, determinando uma 
diversidade de sistemas capitalistas. No centro de sua análise, a �rma depara-se com 
um conjunto de problemas cuja solução demanda esforços de coordenação tanto 
internos quanto externos à sua estrutura propriamente dita. Importa ressaltar que o 
enfoque de Hall e Soskice é amplo o su�ciente para analisar as instituições governando 
sistemas energéticos e inovações, sendo ponto de partida para a análise das inovações em 
economias políticas nacionais de acordo com suas características político-institucionais.
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O ponto de partida da análise é a �rma, cuja identidade é criada de forma 
basicamente relacional, com diferentes categorias de agentes: trabalhadores, credores, 
acionistas, clientes, governo e fornecedores. A atuação ocorre em cinco esferas 
institucionais, a saber: relações inter�rmas, relações industriais, treinamento 
educacional, governança corporativa e relação trabalhador-�rma.

Hall e Soskice (2009) diferenciam dois sistemas principais nos quais as �rmas 
atuam nas esferas institucionais mencionadas: as economias liberais de mercado (liberal 
market economy – LME) e as economias coordenadas de mercado (coordinated market 
economy – CME). Enquanto nas LMEs a coordenação das atividades de uma �rma 
se resolve por meio de mecanismos de mercado e estruturas hierárquicas, nas CMEs 
as �rmas dependem também de outras relações para sua coordenação interna e com 
outros atores, em geral por intermédio de networks e relações de colaboração.

Os casos paradigmáticos representativos do tipo LME são dados por Estados 
Unidos e Reino Unido, enquanto a Alemanha aparece como a CME por excelência 
no campo energético. Argumenta-se que o alcance de um sistema energético 
sustentável é facilitado em um marco CME: a transição energética alemã, a 
denominada Energiewende operando em uma base deliberativa entre os diferentes 
atores tem sido um fator importante à transição para um sistema de energia 
sustentável (Jacobsson e Lauber, 2006). Pollitt (2010), por sua vez, argumenta 
que, no Reino Unido, há uma enorme carência institucional para a promoção de 
uma trajetória de baixo carbono baseada em energias renováveis.

O marco das VOCs nos fornece uma base capaz de entender por que a 
sustentabilidade é mais fácil de alcançar em contextos institucionais com certas 
características. Duas principais razões são apontadas. A primeira se refere aos mecanismos 
deliberativos que coordenam diferentes atores, como �rmas e governo, permitindo 
o estabelecimento de objetivos de sustentabilidade, em comparação com sistemas 
institucionais baseados simplesmente em regras de mercado. A segunda razão apontada 
é que processos deliberativos permitem superar problemas de informação assimétrica 
num tema tão complexo como a transformação de um setor como o energético.

O conceito das complementaridades institucionais, pelo qual as instituições 
são consideradas complementares quando a presença de uma aumenta o retorno da 
outra (Hall e Soskice, 2009), adquire características próprias nos diferentes tipos de 
capitalismo. Em particular, vale destacar dois aspectos importantes que divergem 
nos dois tipos polares (CME e LME): o grau de �exibilidade entre trabalhadores 
e �rmas; e as relações no âmbito da governança corporativa.

Nos Estados Unidos, relações mais �exíveis entre trabalhadores e empresas 
via mercado seriam complementares a relações mais “�nanceirizadas” no campo 
da governança corporativa, também essencialmente via mercado. Na Alemanha, 
em contraste, há maior coordenação nessas relações, com menor �exibilidade entre 
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trabalhadores-empresas assim como um menor grau de “�nanceirização”. Essas relações 
de complementaridades institucionais dão estabilidade às diferenças de cada tipo de 
VOC, ajudando a fundamentar a coexistência de formas distintas de capitalismo e 
negando a ideia do capitalismo que converge para a forma neoliberal. Hancké (2009) 
denomina a “armadura institucional” de cada tipologia de capitalismo como se 
constituída pelas esferas institucionais e pelas complementaridades institucionais. 
Há que se destacar que cada tipologia possuiria vantagens institucionais comparativas 
ao estimular o desenvolvimento de atividades diferentes.

Neste trabalho, interessa a relação de complementaridade entre política energética 
e medidas de combate às mudanças climáticas, meta almejada por todos os países 
aderentes do Acordo de Paris, no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), 
assinado em 2015. Becker (2007) enfatiza, contudo, que o fato de uma organização 
institucional sistêmica e funcional ser desejável não signi�ca que se alcançará. Ou seja, criar 
complementaridades institucionais é um objetivo desejado, mas que não necessariamente 
será alcançado. Acrescente-se também que objetivos tão importantes quanto esse podem 
apresentar um grau elevado de incompatibilidade, sendo hierarquicamente superior 
para um país no sentido de ter precedência sobre demais objetivos. Por exemplo, a 
segurança energética tem se apresentado como uma ação da mais elevada importância 
no contexto nacional, relegando a um segundo plano o combate às mudanças climáticas 
para muitos países, como veremos. 

3 ALEMANHA: ASPECTOS IMPORTANTES NA TRANSIÇÃO  
DO SETOR DE ENERGIA

A literatura sobre a análise comparada das instituições se desenvolveu com objetivos 
mais amplos que o foco sobre o setor energético ou questões de sustentabilidade. 
Nessa vertente, pode-se entender por que a Alemanha, exemplo de economia 
coordenada, foi mais bem-sucedida na transição para um setor energético mais 
verde que o Reino Unido, uma economia de mercado liberal.

Jacobsson e Lauber (2006) analisam como ocorreu na Alemanha a transição 
para uma economia de baixo carbono, aqui entendida como a adoção de energias 
eólica e solar fotovoltaica em grande escala. São apontados como fatores relevantes 
os instrumentos adotados num contexto de um processo político institucional com 
características bastante próprias. Os autores mostram como o marco regulatório 
é formado em battle over institutions, ou seja, instituições independentes entre si 
fazendo valer seus pontos de vista. No caso, o parlamento alemão, com a participação 
de uma coalizão do tipo advocacy2 e de agentes diferentes unidos por uma causa 

2. Advocacy é um termo em inglês sem tradução para o português. Poderia ser interpretado como o “lobby do bem”, 
ou seja, pessoas, grupos ou organizações sociais que se engajam em uma boa causa, de acordo com a pesquisa Ação 
Social das Empresas, do Ipea. 
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comum, com apoio e força crescentes, apoiou políticas que promoviam essas energias 
renováveis num contexto em que o governo atuava de forma relutante, sendo 
pressionado por interesses originados em setores da energia nuclear e do carvão.

Uma transformação em grande escala de um sistema energético envolve 
mudanças profundas, em que fatores políticos também têm um papel fundamental. 
Jacobsson e Lauber (2006) identi�cam quatro condições fundamentais nesse 
processo: mudanças institucionais; formação de mercado; formação de coalizões do 
tipo advocacy em prol de uma tecnologia; e entrada de �rmas e outras organizações.

Mudanças institucionais, no contexto da literatura da economia da inovação, 
são fundamentais nesse processo (Freeman e Louçã, 2002). Incluem alterações 
nas políticas educacionais e em ciência e tecnologia, de forma a afetar tanto o 
lado da demanda quanto o da oferta. De acordo com Freeman e Louçã (2002), as 
políticas �scais e regulatórias com efeitos sobre o lado da oferta têm que ocorrer 
simultaneamente a mudanças na demanda. A natureza especí�ca de um marco 
institucional apropriado tem impactos relevantes sobre o acesso a recursos variados, 
a disponibilidade de mercados, assim como a legitimidade das novas tecnologias 
e os agentes envolvidos (Maskell, 2001).

A formação de mercado é também elemento fundamental, sendo in�uenciada 
por mudanças institucionais para gerar demanda para a nova tecnologia. A criação de 
nichos de mercado, nos quais se cria um espaço protegido para a nova tecnologia, pode 
ter como ponto de partida subsídios governamentais. Um processo de aprendizagem 
pode ocorrer, melhorando a relação entre preço e performance (Porter, 1998), além 
de afetar as preferências entre consumidores potenciais. A importância dessa etapa 
é muito bem analisada por Kemp, Schot e Hoogma (1998).

Sem a presença de um nicho, os agentes envolvidos na construção de um 
mercado novo não iriam a parte alguma (…). Além de demonstrar a viabilidade de 
uma nova 0tecnologia e recursos �nanceiros para seu desenvolvimento posterior, os 
nichos ajudam a criar um grupo de apoio a uma nova tecnologia, e a colocar em 
movimento processos de aprendizado interativos e adaptações institucionais (…). 
Todos estes elementos são importantes para a maior difusão e desenvolvimento da 
nova tecnologia (tradução nossa).3

A terceira condição fundamental, a formação de um grupo de apoio, 
pressionando a adoção da nova tecnologia, não é menos importante que os demais 
fatores. Organizações de natureza variada, universidades, entre outras, possuem um 
papel importante. Unruh (2000) enfatiza que a criação de coalizões favoráveis, as 

3. “Without the presence of a niche, system builders would get nowhere (…) Apart from demonstrating the viability of 
a new technology and providing financial means for further development, niches help building a constituency behind a 
new technology, and set in motion interactive learning processes and institutional adaptation (…) That are all-important 
for the wider diffusion and development of the new technology.”
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associações voluntárias e a emergência de normas societais criam forças políticas 
capazes de gerar pressões a favor de um sistema tecnológico determinado. Unruh 
(2000, p. 823, tradução nossa) argumenta que

usuários e pro�ssionais operando dentro de um sistema tecnológico em crescimento 
podem, ao longo do tempo, aprender a reconhecer interesses coletivos e necessidades que 
possam ser atendidas através do estabelecimento de organizações técnicas e pro�ssionais 
(…). Estas instituições criam forças que transcendem aquelas puramente de mercado (…) 
através da criação de coalizões, associações voluntárias e emergência de normas societais 
e costumes. Além de sua in�uência nas expectativas e no nível de con�ança, estas forças 
podem criar pressões políticas poderosas atuando a favor de uma nova tecnologia dada.4

Ou seja, para que uma nova tecnologia ganhe apoio político, facilitando sua 
implementação em escala relevante, torna-se necessária a formação de uma coalizão de 
agentes que partilhem uma visão comum e valores convergentes, de forma que political 
networks exerçam in�uência sobre as instituições (Marsh e Smith, 2000).

A quarta condição, a entrada de novas firmas, também é considerada 
fator de máxima relevância no processo de transformação, uma vez que aporta 
conhecimentos, capital e recursos variados na indústria. Importa destacar os efeitos 
positivos não só sobre o setor, conseguidos por meio de economias externas geradas, 
mas também sobre o “poder político” que apoia a nova tecnologia.

Os quatro elementos apontados, considerados formativos, podem levar tempo para 
se materializar, mas são necessários em geral para que se alcance a fase de take-o� para um 
crescimento rápido, em que o nível de investimentos é capaz de provocar transformações, 
passando a um desenvolvimento autossustentado (Carlsson e Jacobsson, 1997; 
Porter, 1998). Nesse estágio, uma reação em cadeia de efeitos positivos de feedback 
pode ocorrer, colocando em marcha um processo de causalidade cumulativa.

Por sua vez, Jacobsson e Lauber (2006) enfatizam que é extremamente difícil 
prever a ocorrência de uma fase de take-o�. Uma condição necessária relacionada 
ao mercado é que ele deve ter um tamanho mínimo para gerar oportunidades. 
Bresnahan, Gambardella e Saxenian (2001) observam que alguns clusters de tecnologias 
de informação e comunicação (information and communication technology – ICT) 
alcançaram êxito por meio de sua associação com o mercado norte-americano, 
enquanto a tecnologia nórdica na telefonia móvel alcançou um maior crescimento 
por sua in�uência ao padrão Global System for Mobile (GSM).

4. “Users and professionals operating within a growing technological system can, over time, come to recognize collective 
interests and needs that can be fulfilled through establishment of technical and professional organizations (…). These 
institutions create non-market forces (…) through coalition building, voluntary associations and the emergence of 
societal norms and customs. Beyond their influence on expectations and confidence, they can further create powerful 
political forces to lobby on behalf of a given technological system.”
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No caso da Alemanha, o período compreendido entre 1974 e 1988 caracterizou-se 
por ser uma fase de transição para as energias eólica e solar. A crise de energia dos anos 
1970 impactou profundamente os países em suas políticas energéticas. Em um primeiro 
momento, o governo alemão teve como resposta o apoio ao carvão e à energia nuclear. 
Em meados da década, surgiu uma forte resistência à energia nuclear, e mobilizações 
foram feitas para apoiar as energias renováveis e o aumento da e�ciência energética. 
Uma primeira Enquete Commission5 do parlamento alemão em 1980 recomendou 
como prioridades a busca da e�ciência e o aumento das energias renováveis, entretanto 
sendo mantida a opção nuclear. Em 1981, o Ministério de Pesquisa e Tecnologia 
encomendou um estudo com prazo de cinco anos, que ecoou fortemente no contexto 
do acidente de Chernobyl. As conclusões foram no sentido de que a adoção de energias 
renováveis e o aumento da e�ciência energética seriam compatíveis com os valores básicos 
de uma sociedade livre, sendo ao mesmo tempo uma estratégia de menor custo quando 
comparada com a opção nuclear. Nesse contexto de grande pressão feita pela opinião 
pública, aumentou-se signi�cativamente o nível de fundos públicos destinados ao setor 
de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em fontes de energia renováveis, mesmo em 
um quadro de estrutura de oferta ainda pouco favorável a mudanças, tanto em nível 
econômico quanto político.

Pelo lado da oferta, o sistema alemão era dominado por um número pequeno 
de grandes empresas que operavam com carvão e energia nuclear. Essas empresas 
se mostravam totalmente contrárias à adoção de formas de energia descentralizadas 
e em pequena escala. Ainda nesse contexto político pouco favorável, mudanças 
institucionais importantes começaram a ocorrer, abrindo espaço para as energias 
eólica e solar. A criação de fundos públicos destinados a P&D foi muito importante. 
Abriram-se oportunidades para universidades, institutos de pesquisa e empresas 
para desenvolver projetos e testar mercados.

Programas de demonstração de projetos eólicos e solar tornaram-se parte 
das políticas de P&D, que, por sua vez, constituíram a base da fase de formação 
nesse mercado. Criaram-se nichos, nos quais algumas �rmas foram induzidas a 
entrar. Paralelamente, assistiu-se também à formação de coalizões de organizações 
pressionando por energias eólica e solar, que foram fundamentais para o movimento 
ganhar legitimidade. Essas coalizões incluem entidades industriais, organizações 
ambientais e associações atuantes no parlamento, operando de forma independente 
dos partidos políticos.

O período 1988-1998 é considerado fundamental para o take o� da energia 
eólica, mas não para o da solar. A energia nuclear, que até o desastre de Chernobyl 
gozava de aceitação social, passa a ser hostilizada pela ampla maioria da população. 

5. São grupos temporários estabelecidos periodicamente pelos parlamentos europeus, a fim de orientar o discurso 
público e a tomada de decisões em áreas complexas.
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Os partidos políticos Social Democrata e Verde passam a advogar pelo término 
dessa forma de energia. Simultaneamente a esta rejeição à energia nuclear, começa a 
surgir uma consciência social sobre os efeitos catastró�cos das mudanças climáticas e 
forma-se uma comissão parlamentar para estudar seus efeitos, a Enquete Commission 
sobre o clima. Desenvolve-se uma excelente cooperação entre partidos do governo e 
da oposição, tendo a comissão concluído que a forma de geração de energia deveria 
ser modi�cada profundamente.

Uma série de propostas para promover mudanças institucionais emergiu, entre 
as quais a famosa Feed in Law para a geração dos renováveis. Embora o Ministério 
da Economia se posicionasse contra a adoção de tecnologias que necessitassem 
de subsídios, naquele contexto social tornou-se imperativa a adoção de medidas 
promotoras. Foram importantes as iniciativas vindas dos ministérios de pesquisa e 
do meio ambiente. Programas de demonstração com formação de mercado foram 
implementados tanto para a energia eólica quanto para a solar. A lei conhecida 
como Feed In foi adotada pelo parlamento, em uma base consensual pelos partidos 
políticos, apesar da oposição dos incumbentes.

A Feed In determinou que as empresas geradoras incumbentes conectassem as 
novas empresas às redes de distribuição, ao mesmo tempo comprando a eletricidade 
produzida pelas novas empresas a um preço correspondente a 90% do preço �nal 
ao consumidor. Outros subsídios tornaram os investimentos em energia eólica e 
solar bastante atraentes sob o ponto de vista �nanceiro, sempre com a justi�cativa 
de que estes subsídios deviam ser entendidos como forma de tornar o negócio 
competitivo em relação ao uso dos combustíveis sólidos, geradores de enormes 
custos externos associados à poluição atmosférica.

Esses incentivos estimularam a formação de mercados, tendo tido três 
efeitos principais. O primeiro se relaciona à expansão de mercado bastante 
signi�cativa, que passou de 20 MW em 1989 para 490 MW em 1995. O segundo 
se refere ao surgimento de networks de aprendizado que se desenvolveram entre 
os fornecedores de turbinas eólicas e seus fornecedores de componentes, com 
o �m de promover as adaptações necessárias em cada caso. O terceiro efeito 
envolve o crescimento do apoio político da associação da indústria. Deve-se 
mencionar que esse crescimento ocasionou enormes protestos e tentativas de se 
mudar esse quadro; empresas tradicionais de energia, que não tiveram acesso 
à Lei Feed In, tentaram de todas as formas reduzir os subsídios, seja por meio 
de iniciativas junto à Comissão Europeia, seja por meio do parlamento alemão. 
Essas novas tecnologias, entretanto, já tinham ganhado legitimidade na Alemanha, 
e, em 1997, a Feed In foi incorporada ao Act on the Reform of the Energy Sector 
of 1997 (Jacobsson e Lauber, 2006).
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A estabilidade regulatória dada pelo act mencionado foi um fator que deu um 
novo impulso a esse mercado emergente, com empresas de maior porte entrando 
nesse segmento e trazendo novas formas de fazer negócios.

O segundo programa de formação de mercado associado à demonstração focou as 
instalações solares de pequeno porte, o programa 1000 Roofs, com um nível de ajuda 
ao investimento de 60%-70%. Apesar do sucesso, o programa não foi su�ciente para 
propiciar grandes investimentos nesse setor. Desse modo, não houve uma versão ampliada 
do programa, nem o parlamento aprovou um aumento no nível de subsídios.

Os municípios foram muito importantes para garantir a continuidade da 
expansão solar na Alemanha ao prover incentivos para essa forma de energia, após o 
1000 Roofs. Apesar de o tamanho desse mercado ainda ser pequeno, sua manutenção 
por meio dos incentivos municipais foi muito importante, pois novos empreendedores 
de pequena escala também aderiram ao projeto. O apoio de diversos setores a essa 
forma de energia, por sua vez, exerceu um papel fundamental, vindo não só dos 
próprios cidadãos, mas também de associações industriais e de grandes empresas, 
que condicionaram a instalação de plantas industriais na Alemanha à implantação 
de programas de elevado alcance, de forma a incentivar a demanda.

Os anos 1970 e 1980 foram importantes como fase de formação das energias 
eólica e solar, quando a consciência cidadã estava convencida de que havia necessidade 
de mudanças energéticas no sistema. Os investimentos iniciais e a formação de 
uma coalizão aglutinando associações industriais, organizações não governamentais 
(ONGs) e cidadãos foram primordiais para garantir apoio político e legitimidade. 
O desastre de Chernobyl e a crescente consciência das mudanças climáticas como 
fenômeno real também tiveram um papel de destaque na manutenção desse quadro 
favorável (Jacobsson e Lauber, 2006).

No caso alemão, portanto, uma economia do tipo CME, a criação de 
associações e coalizões entre partidos políticos antagônicos, legislando e ao mesmo 
tempo pressionando o governo para criar as condições necessárias para o surgimento 
de mercados das energias solar e eólica, foi essencial para que se vencessem as 
barreiras naturais impostas a essas tecnologias. Cabe lembrar que essa transição 
esbarrava em interesses poderosos na sociedade alemã, em particular das empresas 
de energia já estabelecidas, integradas verticalmente e dominantes.

Destacam-se como elementos importantes no processo alemão a presença 
de uma sociedade civil organizada e forte, uma economia do tipo CME, a 
Lei Feed In de 1990 dando proteção aos novos empreendedores, uma forte tradição 
ambientalista e um setor industrial muito robusto. Em contraste, o Reino Unido 
apresenta um conjunto de fatores que não favoreceram essa transição: economia do 
tipo LME, sociedade civil enfraquecida desde os anos 1980, tradição ambientalista 
fraca, setor industrial em decadência e sistema de leilões para energia renovável 
muito complexo, sendo uma barreira para os novos entrantes (Pollitt, 2010). 
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4 BRASIL: CONTEXTO E REFORMA DO SETOR DE ENERGIA

O setor de energia no Brasil é um caso híbrido, no qual as reformas liberalizantes 
iniciadas na década de 1990 imprimiram aspectos de uma economia do tipo 
LME, numa situação em que o planejamento do setor foi muito in�uenciado 
pelo Estado nas décadas anteriores. De fato, a dominância da Eletrobras, empresa 
federal responsável por geração e transmissão de energia, com a distribuição feita 
pelas empresas estaduais, foi o modelo adotado para consolidar a indústria elétrica 
brasileira e que prevaleceu até a primeira reforma importante do setor. 

A primeira reforma ocorreu na década de 1990, visando à privatização das 
empresas geradoras e distribuidoras, inspirada naquela ocorrida no Reino Unido, em 
um contexto de grave crise �scal. Basicamente, o objetivo principal era a criação de um 
mercado para atrair recursos para a geração de energia, já que a situação �nanceira das 
empresas do setor era bastante frágil, impossibilitando a realização dos investimentos 
necessários para o aumento projetado da demanda. A esse aspecto, soma-se o fato de 
que a segurança da oferta era precária, num contexto em que a geração hidrelétrica 
alcançava 93% em 1990. Assim sendo, para diversi�car a geração e melhorar a situação 
�scal, a privatização foi vista como uma solução (Pinto Júnior, 2007).

Iniciada em 1993, a reforma do setor elétrico mostrou sinais de esgotamento do 
seu modelo em maio de 2001, quando medidas de racionamento no suprimento de 
eletricidade tiveram que ser tomadas. Cabe lembrar que os objetivos da reforma eram 
basicamente o aumento do nível de investimentos em geração e transmissão, assim como 
a introdução de forças concorrenciais para reduzir custos e melhorar a qualidade do 
serviço. De acordo com Pinto Júnior (2007), um marco institucional prévio à reforma 
patrimonial, criado por meio da privatização, deveria ter sido elaborado. Nesse marco, 
deveria ter sido de�nida a nova estrutura do mercado com o grau de integração vertical, 
e estabelecido o novo órgão regulador e seus mecanismos, o que não ocorreu no Brasil. 
A privatização de mais de vinte companhias distribuidoras de eletricidade, iniciada em 
1995, atraiu novos operadores nacionais e estrangeiros, em um ambiente institucional 
ainda pouco maduro, antes da conclusão de novas regras de mercado.

O modelo do setor elétrico na segunda metade dos anos 1990 estava baseado 
no Operador Nacional do Sistema (ONS), na Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) e no Mercado Atacadista de Energia (MAE). Enquanto o ONS seria 
responsável pela manutenção da integridade do sistema, ao mesmo tempo de�nindo 
o preço spot de energia no MAE, a Aneel seria o ente regulador-�scalizador, além 
de exercer o papel de poder concedente, promotor das licitações. Prevaleceu a 
ideia de que caberia ao mercado o papel de coordenação mais relevante. O Conselho 
Nacional de Política Energética (CNPE) e o Comitê Coordenador do Planejamento 
da Expansão dos Sistemas Elétricos (CCPE) foram relegados a papéis secundários, 
e, de acordo com Pinto Júnior (2007), foram as estruturas que mais demoraram 
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a ser criadas. Implicitamente, pensava-se que o monitoramento e o planejamento 
ocupariam papel menor em face do poder de mercado. Diante do desequilíbrio entre 
oferta e procura, evidenciou-se a falta de coordenação no sistema, que impediu a 
identi�cação em tempo hábil dos sinais sobre a gravidade da crise de abastecimento 
de curto prazo que se instalava no país.

Com a crise de suprimento de energia em 2001-2002, tornaram-se claras 
as insu�ciências do arcabouço institucional, �cando evidente a necessidade de 
maior coordenação e planejamento entre os elementos componentes do sistema. 
Com esse objetivo, a segunda reforma, iniciada em 2004, tentou corrigir as falhas 
da primeira, e teve como componente essencial uma série de leilões para garantir a 
oferta de longo prazo, a �m de aumentar a segurança do sistema. Além disso, foram 
criadas, em 2004, novas instituições para regular o setor: a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e o 
Comitê de Monitoramento do setor Elétrico (CMSE).

A EPE tem função essencialmente de planejamento; a CCEE se ocupa de 
contribuir para o equilíbrio do mercado; e o CMSE, de monitorar a segurança do 
sistema. O novo modelo institucional buscava, dessa forma, introduzir mecanismos 
de coordenação efetiva do mercado elétrico brasileiro, permitindo veri�car os 
principais gargalos no sistema, identi�cando os investimentos necessários nos 
diferentes subsetores da indústria de energia elétrica.

Um aspecto extremamente relevante nesta pesquisa, entretanto, identi�ca-se com o 
fato de o marco institucional não ter sido desenhado para integrar as políticas de energia 
e de combate às mudanças climáticas. De fato, apesar de o Brasil ser considerado um 
país extremamente “limpo” no setor de energia, devido à predominância da geração 
hidráulica, a tendência do uso crescente de fontes fósseis tem mudado o per�l das 
emissões de GEE originadas do setor energético.

5 CONCLUSÕES: COMO MELHORAR A TRANSIÇÃO DE ENERGIA DE BAIXO 
CARBONO NO BRASIL?

O setor de energia apresentou um forte crescimento das suas emissões, o que, 
combinado com a queda das taxas de desmatamento na Amazônia no período 
1990-2015, levou o setor, responsável por 7,9% das emissões em 2004, a responder 
por 23,6% em 2015 (Gutierrez, 2017). 

O per�l das emissões de GEE tem se alterado, muito por conta do maior 
uso de fontes térmicas no setor de energia. No período 1990-2015, essas 
emissões apresentaram uma taxa de crescimento de 3,9% por ano. A geração 
de eletricidade, que, em 1990, foi responsável por 5% das emissões, em 2014 
passou para 17%. Esse resultado re�ete a maior participação das fontes térmicas 
na geração de eletricidade.
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O sistema energético brasileiro enfrenta uma série de desa�os, de natureza diversa, 
para uma inovação ampla: de governança, institucional regulatória e tecnológica. 
A transição para uma matriz energética sustentável é um conceito-chave nesse contexto. 
Um marco de governança apropriado é condição básica para que se estabeleça um 
diálogo entre os atores envolvidos, de forma a equacionar problemas de natureza não 
só ambiental como institucionais, lançando as bases para uma trajetória do tipo SEP.

A matriz energética brasileira, uma das mais limpas do mundo, tende a se 
tornar mais suja nas próximas décadas principalmente com o avanço das usinas a 
carvão. Somente nos últimos cinco anos, a geração térmica, operando hoje a plena 
carga devido aos baixos níveis dos reservatórios, subiu de 7,09% do consumo total 
para 23,1%; a hidrelétrica reduziu de 90,3% para 73,1%; a nuclear passou de 
2,55% para 3,24%; e a eólica aumentou de 0,04% para 0,57%, segundo dados 
do ONS (Gutierrez, 2017). Esse movimento tem sido acompanhado pela criação 
de elevados desequilíbrios econômico-�nanceiros nas distribuidoras e geradoras, 
além da clara deterioração ambiental associada a esse movimento. Vários desa�os 
se colocam para uma trajetória do tipo SEP e, em particular, para tentar maximizar 
as oportunidades de utilização das energias eólica e solar. 

Ainda falta ao Brasil identi�car os mecanismos institucionais capazes de 
promover uma integração maior entre as políticas de energia e de combate às 
mudanças climáticas, utilizando como ponto de partida os resultados da análise 
institucional comparativa entre os setores de energia dos casos da Alemanha e do 
Reino Unido, paradigmáticos dos modelos coordenado e liberal, de acordo com a 
literatura VOC. Em particular, o país precisa descobrir, com o objetivo de lançar 
luz sobre a questão, quais seriam as principais lições institucionais que emergem 
dos dois casos considerados e que poderiam inspirar um modelo mais e�caz para 
uma transição de baixo carbono, de forma a sugerir melhoramentos apropriados 
para integrar as políticas energéticas e de redução das emissões de GEE, seguindo 
o conceito de complementaridades institucionais.

O processo de desenvolvimento econômico depende diretamente de uma 
política capaz de garantir a oferta de energia necessária para o crescimento do 
país. Exercem um papel fundamental os aspectos de planejamento de longo prazo. 
A concepção e a implementação de políticas de energia nacionais, portanto, ocorrem 
necessariamente no âmbito do Estado.

A segurança do abastecimento energético, com a restrição da questão 
ambiental impondo novos modelos, constitui-se em um eixo fundamental na 
de�nição das políticas energéticas da grande maioria dos países. A introdução da 
questão ambiental torna evidente o trade-o� entre segurança energética e emissões 
de GEE, já que a base das matrizes energéticas no mundo ainda depende das 
fontes térmicas. A transição para sistemas de baixo carbono exige enfrentar o 
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con�ito energético/ambiental, o que pode ser feito de formas variadas, que, por 
sua vez, dependem das instituições nacionais, de sistemas políticos e da dotação 
de recursos. Como se vê, a literatura VOC é bastante útil para identi�car formatos 
diferentes para a transição de baixo carbono.

A transição alemã, a Energiewende, sem dúvida a mais ambiciosa que se 
conhece, re�ete um contexto político institucional com a participação de diferentes 
entidades convergindo para uma estratégia que visa superar o trade-off entre 
segurança energética e mudanças climáticas. A aposta nas fontes renováveis, 
associada ao abandono da energia nuclear, requereu um volume de recursos muito 
elevado, num contexto de forte mobilização da sociedade em prol das energias 
renováveis. O caso mostra de forma clara os aspectos políticos inerentes a uma 
política energética e, portanto, in�uenciada por valores e visões de mundo. Sendo 
assim, a política energética deve ser vista como uma intervenção estratégica do 
Estado, envolvendo recursos variados, instrumentos e instituições. O suprimento 
presente e futuro deve ser assegurado por meio de ações e impactos em diferentes 
campos – econômico, tecnológico, ambiental, político e social –, o que torna esse 
processo extremamente complexo e abrangente.

No caso brasileiro, não se con�gura uma diretriz o�cial de apoio às energias 
renováveis como no caso alemão. Como bem enfatiza Pinto Júnior (2007), o 
eixo condutor de políticas energéticas de longo prazo no Brasil se identi�cou 
com a busca da autossu�ciência em petróleo. Nas duas reformas ocorridas, como 
mencionado, o objetivo principal era garantir a segurança energética. Enquanto 
na primeira reforma houve uma total ausência da questão ambiental, na segunda 
tratou-se de incentivar as renováveis por meio da diversi�cação de fontes, visando 
primordialmente à segurança energética, e dos aspectos puramente econômicos, 
ainda sem muito compromisso ambiental.

Apesar da mencionada deterioração em termos de emissões de GEE, devido ao 
aumento da geração térmica em detrimento da hidráulica, a matriz energética brasileira 
ainda é considerada muito limpa, em uma visão comparativa. Essa constatação, 
entretanto, não deveria justi�car a falta de um posicionamento muito claro do 
Estado com respeito ao tema. Superadas as restrições de capital, muito provavelmente 
o Brasil, com suas condições absolutamente privilegiadas, poderá expandir de 
forma signi�cativa a maior utilização das fontes eólica e solar, inclusive buscando 
as complementaridades que possam existir entre as duas.

A falta de diretrizes claras embasando a política energética brasileira, cujo objetivo 
ambiental é, sem dúvida, muito importante, mas não esgota outras complementaridades 
fortes que possam existir (tecnológica, macroeconômica etc.), aponta no sentido da 
necessidade de um projeto de desenvolvimento em que o componente principal seja 
o setor de energia. Portanto, a questão mais relevante para o Brasil não é se a utilização 
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de leilões deve ou não ser continuada, mas sim o que fazer no longo prazo na ausência 
de uma política norteadora, o que a Alemanha nos ensina explorando ao máximo 
as complementaridades institucionais entre a política energética e as políticas de 
combate às mudanças climáticas por meio da redução de GEE. Logo, aperfeiçoar as 
complementaridades institucionais entre as duas políticas deve ser uma meta.

As questões anteriores exigirão uma diversi�cação da matriz energética 
brasileira que coloque o país em uma trajetória SEP num futuro próximo. 
Várias possibilidades se abrem, pois não existe trajetória única, num contexto 
em que fatores políticos também são importantes. Difícil classi�car o Brasil em 
uma das duas formas polares dadas pelas VOCs. Sem dúvida, o país tem fortes 
componentes das duas variedades no seu sistema energético. Independentemente 
das escolhas especí�cas, o que se enfatiza neste trabalho é a necessidade de criar um 
marco de governança em que todos os atores tenham seus papéis claros, em 
um contexto deliberativo e democrático de compartilhamento de conhecimentos 
especí�cos, transparência e limites de atuação. Esse marco teria a natureza de 
esclarecer as decisões que estão sendo tomadas, assim como avaliar a coerência 
dessas decisões, com objetivos e valores que embasam tal marco, em que todos os 
atores deveriam atuar no sentido de contribuir para que o crescimento do Brasil 
ocorra em uma economia cada vez menos dependente das emissões de carbono.
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CAPÍTULO 11

À GUISA DE CONCLUSÃO: BALANÇO CRÍTICO E NOTAS 
PARA UMA AGENDA DE PESQUISA DE INSTITUIÇÕES E 
DESENVOLVIMENTO APLICADO A POLÍTICAS PÚBLICAS1

Luís Carlos Garcia Magalhães2

1 INTRODUÇÃO

Se é correto que as instituições importam para o desenvolvimento nas suas múltiplas 
dimensões, como defende a imensa literatura econômica, de diferentes matrizes 
teóricas, então se pode eludir duas questões: i) quais são as formas e os canais 
por meio dos quais as instituições impactam o processo de desenvolvimento; e 
ii) qual a possibilidade de desenho e implementação de mudanças institucionais 
acelerarem esse processo. Os capítulos anteriores neste livro procuraram enfrentar 
essas duas questões.

A primeira questão implica em considerar diferentes recortes analíticos 
nos quais os fatores institucionais afetam o desenvolvimento. Esse aspecto 
envolve um enfoque macroeconômico – tradicional nos estudos de instituições e 
desenvolvimento – que trata do ambiente institucional3 mais geral, como também 
de níveis de análise meso e micro, que se preocupam em identi�car os arranjos 
institucionais4 mais especí�cos, que afetam o desenvolvimento. 

A identi�cação de fatores que atuam no nível macro, meso e microinstitucional 
leva à segunda questão, que trata da possibilidade de os ambientes e arranjos 
institucionais acelerarem o processo de desenvolvimento. Trata-se não apenas de 
a�rmar razões teóricas e apontar evidências empíricas sobre a importância das 
instituições no desenvolvimento dos países que tiveram sucesso no seu processo de 
catching up, mas também de desenhar, por meio de políticas públicas, o ambiente 

1. O autor agradece o incentivo e as sugestões de Maurício Saboya.
2. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia 
(Diest) do Ipea. E-mail: <luis.magalhaes@ipea.gov.br>.
3. O ambiente institucional é entendido aqui como o conjunto de regras formais e informais que regulam as 
relações econômicas, sociais, políticas mais gerais entre diferentes agentes e que fundamentam o funcionamento 
do sistema econômico, seguindo a definição clássica de North (1990). Para uma discussão mais aprofundada, ver 
Hodgson (2006) e Fiani (2013). 
4. Do ponto de vista da abordagem desenvolvida neste capítulo, um arranjo institucional pode ser compreendido como 
um conjunto de regras particulares que regulam transações econômicas específicas entre agentes econômicos privados 
ou entre agentes privados e públicos. Mais informações em Pires e Gomide (2014, p. 13).
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institucional e os arranjos institucionais específicos, com suas hierarquias e 
complementaridades, que podem acelerar a trajetória de catching up de um país. 

Dessa forma, esse processo também aceita a relevância da relação entre instituições e 
desenvolvimento, o que implica uma expansão do escopo tradicional da elaboração 
e da avaliação das políticas públicas. Mesmo que as instituições sejam marcadas 
por singularidades históricas e trajetórias path dependence, que criam obstáculos 
às transformações institucionais, e mesmo que haja uma di�culdade conceitual e 
operacional de separar instituições, políticas públicas e organizações (Hodgson, 2006). 

O objetivo deste capítulo �nal é fazer um balanço crítico das contribuições do 
livro Instituições e desenvolvimento, da perspectiva das duas questões aqui mencionadas. 
Desse balanço, procura-se sugerir linhas de pesquisas que subsidiem políticas públicas 
de mudança institucional e possibilitem acelerar o processo de catching up, e que, 
especialmente, essa aceleração tenha sustentabilidade e permanência temporal. 

Assim, este capítulo está organizado da seguinte forma, fora esta introdução. 
A primeira seção é dedicada a uma avaliação da relação entre instituições, e ao crescimento 
e desenvolvimento no seu recorte macro, tendo em vista as contribuições de Claudio 
Roberto Amitrano e José Luis Oreiro (respectivamente, capítulos 1 e 2 deste livro). 
Esses autores tratam da teoria de crescimento e desenvolvimento econômico e sua 
relação com os aspectos institucionais para explicar os diferenciais de renda per capita 
entre países. Apresentam, além disso, modelos formais de extração pós-keynesiana que 
contribuem para identi�car os fatores determinantes mediatos e imediatos do processo 
de desenvolvimento de um país, inclusive de natureza institucional. Dessa maneira, 
identi�cam fatores passíveis da intervenção de políticas públicas.

A terceira seção trata do papel dos instrumentos de planejamento e da 
governança orçamentária no processo de desenvolvimento. Adicionalmente, 
introduz a discussão da dimensão de combate às desigualdades nesse processo. 
O capítulo 3, de Paulo Kliass, analisa criticamente a evolução da institucionalização 
do planejamento e sua operacionalização orçamentária a partir da Constituição 
Federal de 1988 (CF/1988), que criou o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). O capítulo 4, de Leandro 
Couto, discute o PPA e sua governança orçamentária a partir da dinâmica dos atores 
da burocracia estatal no arranjo institucional do Estado brasileiro responsável pelo 
planejamento e orçamento. O capítulo 5, de Maurício Mota Saboya Pinheiro, 
discute a ampliação do conceito de desenvolvimento com a inclusão do combate às 
desigualdades a partir do conceito de desenvolvimento endógeno de Celso Furtado 
e a abordagem das capacidades humanas (ACH) de Amartya Sen. 

A quarta seção trata dos arranjos institucionais e da governança regulatória. 
O capítulo 6, de autoria de Bruno Queiroz Cunha, aponta lacunas na governança 
regulatória chamada de modelo “o�cial”. Esse modelo tem o objetivo primordial 
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de combater as falhas de mercado quando seus ganhos justi�cam os custos das 
falhas de governo. A proposta de governança regulatória defendida por Cunha 
considera que ela também pode se constituir em um instrumento de promoção 
do desenvolvimento. O capítulo 7, de Roberto Passos Nogueira, que fecha essa 
seção, discute a evolução do conceito de doença e sua aplicação ao diagnóstico 
da depressão, cujos indicadores de incidência têm crescido de forma expressiva. 
Nogueira aponta que os critérios de diagnósticos da depressão proporcionam 
uma medicalização excessiva de transtornos mentais classi�cados nessa categoria 
de patologias, o que exige repensar a regulação de medicamentos a partir dos 
protocolos clínicos de diagnósticos. 

Por �m, a quinta seção discute os três últimos capítulos do livro e trata de 
temas que estão na pauta atual de políticas públicas. O capítulo 8, de Paulo de Tarso 
Linhares e Roberto Pires Messenberg, trata do federalismo �scal vertical e horizontal, 
com ênfase no uso de instrumentos dos consórcios municipais. Os autores, por 
meio de evidências empíricas, demonstram que o uso de emendas parlamentares 
no Orçamento Geral da União (OGU) para transferência de recursos contemplou 
os municípios com menor indicadores de renda per capita. Tal resultado não deixa 
de ser surpreendente, pois esse instrumento de transferência de recursos combate 
as desigualdades regionais. Outro resultado obtido pelos autores é que a e�ciência 
na execução de projetos de infraestrutura urbana depende de capacidades que são 
atributos intrínsecos dos munícios. 

O capítulo 9, de Mauro Silva, trata da governança dos fundos de investimento, 
em particular do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FI-FGTS). Após uma discussão sobre o per�l da indústria, Silva aponta 
que, mesmo com todo o potencial de uso desse instrumento de �nanciamento da 
infraestrutura, as evidências sugerem o deslocamento desse funding, antes alocado 
do mercado de crédito, para o mercado de capitais – o que evidencia o reduzido 
impacto das operações do FI-FGTS. 

O capítulo 10, de Maria Bernadete Gutierrez, que encerra este livro, trata 
da discussão de uma governança e�ciente que permita acelerar a transição para 
a matriz energética com base em energia renovável de baixa emissão de carbono. 
Essa governança deve conciliar a expansão da oferta de energia com requisitos 
ambientais, o que impõe desa�os signi�cativos para a sua construção.

2 CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E INSTITUIÇÕES: O QUE EXPLICA OS 
DIFERENCIAIS DE RENDA PER CAPITA E DE PRODUTIVIDADE DO TRABALHO 
ENTRE OS PAÍSES 

A moderna teoria de crescimento econômico pode ser datada pela publicação 
do trabalho pioneiro de Harrod (1939) e, posteriormente, de Domar (1946). 
Diretamente in�uenciados pelo pensamento econômico de John Maynard Keynes, 
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esses autores avançaram na elaboração de uma teoria de crescimento que incorporava 
o princípio da demanda efetiva não mais restrito ao curto prazo marshalliano, mas 
sim à análise de longo prazo, em que o estoque de capital, a população e as técnicas 
de produção se alterassem ao longo da trajetória de crescimento da economia, 
conforme Oreiro frisa no capítulo 2 deste livro.

O principal resultado do modelo de Harrod foi demostrar que a taxa de 
crescimento de longo prazo de uma economia capitalista – sob a hipótese de oferta 
limitada de mão de obra – é determinada pela razão entre a taxa de poupança e 
a relação capital-produto. Essa taxa garantiria o ajuste entre o estoque de capital 
e a expansão da demanda, o que compatibilizaria as expectativas de lucros dos 
empresários com as decisões de investimento preteridas.

Entretanto, o modelo de Harrod apresenta dois problemas críticos:5 a 
taxa garantida (warranted rate) de crescimento é intrinsicamente instável, e essa 
instabilidade é cumulativa. A divergência em relação à taxa de crescimento observada 
não apresenta nenhum mecanismo autocorretivo em economias capitalistas, pois 
a propensão marginal a poupar e a relação capital-produto são variáveis exógenas 
e independentes. 

Em particular, a relação capital-produto é resultado de decisões de investimento 
individuais dos empresários, que podem ou não realizar suas expectativas de lucros 
devido à divergência entre o produto esperado e o observado. Desse modo, somente 
uma feliz coincidência levaria a taxa de crescimento observada a ser idêntica à 
taxa garantida e, portanto, a economia apresentaria uma trajetória de crescimento 
balanceada de pleno emprego. 

A resposta às limitações teóricas e empíricas do modelo de Harrod-Domar 
marca, em grande parte, a evolução da moderna teoria de crescimento e de 
desenvolvimento econômico. Essa evolução, com recortes analíticos especí�cos, 
e sua relação com instituições são tratadas nas contribuições de Amitrano e de 
Oreiro neste livro. 

Uma linha evolutiva dos modelos Harrod-Domar é a dos modelos desenvolvidos 
por autores pós-keynesianos da Escola de Cambridge. Inicialmente, Oreiro 
foca nas contribuições de Kaldor (1955) e Pasinetti (1962), ligados à Escola de 
Cambridge, e de Verspagen (1993), economista com in�uência neoshumpeteriana, 
para desenvolver um modelo de crescimento aplicado a países industrializados que 
apresentam oferta limitada de mão de obra e algum grau de assimetria tecnológica 
entre si. Ou seja, existem diferenciais de produtividade de trabalho, haja vista que 
nem todos os países estão na fronteira tecnológica.

5. Conhecidos na literatura de crescimento como o primeiro e segundo problema de Harrod. Para uma discussão mais 
detalhada, ver a exposição de Jones (1979) e sua atualização em Hein (2017) e Oreiro (2016; 2018).
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No modelo para economias industrializadas com assimetrias tecnológicas, 
a taxa de crescimento natural é dada pelas taxas de crescimento demográ�co e de 
produtividade do trabalho. Introduz-se uma função de progresso técnico kaldoriana 
para explicar a evolução dessa produtividade. Em tal abordagem, o progresso 
técnico é determinado pela incorporação de novas máquinas e equipamentos; ou 
seja, a mudança tecnológica é “incorporada” no investimento em capital �xo. Desse 
modo, a taxa de crescimento da produtividade do trabalho é uma função da taxa 
de crescimento do estoque de capital por trabalhador.

Uma implicação importante dessa abordagem é o papel central da indústria 
para o progresso técnico da economia e, portanto, para a elevação da produtividade 
do trabalho. Nesse setor operam economias de escala estáticas (escala das 
plantas) e dinâmicas (expansão da produção). Portanto, a existência de um setor 
industrial relevante é central para o crescimento da produtividade do trabalho 
e, consequentemente, a ampliação da taxa de crescimento natural da economia.

A questão dos diferenciais de renda per capita entre países é explicada pela 
existência de hiatos tecnológicos em relação ao país líder. Paradoxalmente, a assimetria 
tecnológica entre nações – que aceita a hipótese kaldoriana de que o progresso 
técnico decorre basicamente do investimento em bens de capital – permite ao país 
seguidor, por meio da acumulação de capital,6 acelerar o aumento da produtividade 
do trabalho e, portanto, de sua taxa de crescimento natural. A superação do hiato 
tecnológico exige o investimento em máquinas e equipamentos, o que requer do 
país seguidor um nível mínimo de capacidade de absorção tecnológica.

Conforme frisa Oreiro, a função de progresso técnico kaldoriana apresenta 
um parâmetro que expressa o impacto da acumulação de capital na produtividade 
do trabalho. A capacidade de indução desse parâmetro dependeria, por sua vez, 
da dimensão do hiato tecnológico e da capacidade de absorção tecnológica pelo 
país seguidor. Ou seja, esse coe�ciente re�ete a capacidade de aprendizado de 
cada país em relação à fronteira tecnológica. Dada a capacidade de absorção 
tecnológica do país, se essa distância for muito grande, isso di�cultará a capacidade 
de o país seguidor aproveitar os efeitos de “transbordamento” tecnológico do país 
líder, supondo que a tecnologia é um bem livre incorporado aos bens de capital.

Em razão da dimensão do hiato tecnológico e de capacidade de absorção de 
cada país, o parâmetro da função de progresso técnico associado à acumulação 
de capital produz diferentes taxas de produtividades do trabalho ao longo da 
trajetória de crescimento balanceado. Isso determina a divergência entre as taxas 

6. Oreiro registra no capítulo 2 deste livro que essa ideia estava presente no trabalho de Gerschenskron (1962), um 
dos pioneiros da teoria do desenvolvimento econômico. Vale recuperar também a contribuição de Abramovitz (1986), 
que destaca que a incapacidade de um país desenvolver determinadas capacidades sociais para a absorção tecnológica 
poderia levar ao seu atraso (falling behind).
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de crescimento entre países e, portanto, entre diferenciais de renda per capita. 
A convergência da renda per capita depende do “fechamento” do hiato tecnológico. 
Dessa forma, nesse modelo, a condição para o catching up é que a capacidade de 
aprendizado tecnológico seja maior que o hiato tecnológico que o país enfrenta. 

Uma segunda classe de modelos discutida por Oreiro no capítulo 2 trata 
de países em processo de industrialização, com oferta in�nitamente elástica de 
mão de obra, cuja referência é o trabalho de Lewis (1954). O crescimento nesses 
modelos é dirigido pela expansão da demanda autônoma. Não há restrição da 
oferta de fatores de produção, pois se expandem com o crescimento da economia 
no longo prazo. Na medida em que a oferta de trabalho é ilimitada, o problema 
de crescimento desses países se concentra na acumulação de capital. 

O crescimento do estoque de capital, por seu turno, depende das expectativas 
de crescimento da demanda e do custo de oportunidade do capital. Por ser padrão 
nos modelos pós-keynesianos, esse custo é determinado pela criação de crédito pelo 
sistema bancário, não de uma poupança prévia. Logo, o investimento responde à 
taxa de expansão dos componentes autônomos da demanda, conforme prescreve o 
mecanismo do acelerador do investimento. O ajuste no mercado de bens não se dá 
por variações do grau de utilização da capacidade produtiva (modelos neokalekianos) 
ou da distribuição de renda entre salários e lucros no produto agregado (modelos 
de Cambridge), mas por meio de variações da razão entre a demanda autônoma 
e o estoque de capital.

Em uma pequena economia aberta que não emite moeda conversível, somente 
a exportação pode ser considerada componente autônomo da demanda no longo 
prazo. A razão disso é que se a taxa de crescimento do gasto do governo for maior 
que a das exportações, o crescimento da renda doméstica aumenta a absorção 
doméstica, o que leva a um de�cit comercial crescente, cujo �nanciamento será 
insustentável. O resultado será uma crise de balança de pagamentos7 com efeito 
negativo na trajetória de crescimento da economia.

O crescimento puxado pelas exportações é discutido aqui por Oreiro quando 
apresenta o modelo Dixit-�irlwall – a taxa de crescimento depende unicamente 
da taxa de expansão das exportações, considerada o único componente de demanda 
autônomo. Por sua vez, o desempenho das exportações é determinado pela 
competividade do país e pelo crescimento da renda do resto mundo, uma variável 
exógena para cada país. Dessa forma, no modelo Dixit-�irlwall, são os fatores 
domésticos que determinam as vantagens competitivas de um país no mercado 
internacional. Por sua vez, eles possibilitam ao país expandir suas exportações a 

7. A restrição de balança de pagamentos ao crescimento decorre da diferença entre a elasticidade-renda das importações 
e das exportações e da deterioração dos termos de troca (hipótese Prebisch-Singer). Para uma discussão sobre essa 
restrição ao crescimento nos modelos de balance-payments-constrained (BOPC), ver Dutt (2003) e Blecker e Razmi (2010).
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uma taxa maior que o resto do mundo e, assim, acelerar seu crescimento relativo 
no que se refere a outros países. 

O primeiro conjunto dos fatores que afetam a competitividade das exportações 
no modelo Dixit-�irlwall está ligado à determinação da taxa de câmbio real. 
Essa taxa é �xada pelo diferencial da taxa de in�ação doméstica e internacional 
que, por sua vez, resulta da diferença entre a taxa de variação dos salários e a taxa de 
crescimento da produtividade. Portanto, dada a taxa de crescimento de produtividade 
do trabalho, se os salários nominais domésticos aumentarem (reduzirem) em relação 
ao resto do mundo, o resultado será uma perda (ganho) de competitividade em 
razão da apreciação (depreciação) da taxa de câmbio real. O resultado é uma queda 
(elevação) das exportações que afetará o ritmo de expansão da demanda autônoma, 
que, por seu turno, impactará a taxa de crescimento da economia.

No longo prazo, no entanto, a competitividade de um país decorre basicamente 
dos parâmetros estruturais da sua economia, denominados aqui por Oreiro de 
parâmetros da lei de Kaldor-Verdoorn (LKV).8 Eles são diretamente responsáveis 
pela velocidade do crescimento da produtividade do trabalho, pois re�etem os 
efeitos das economias de escalas dinâmicas decorrentes do crescimento da produção. 
Por sua vez, essas economias dinâmicas estão associadas ao grau da participação da 
indústria na estrutura produtiva do país, o que também afetará o valor agregado 
de sua pauta de exportação.

Em suma, conforme um país se industrializa, o impacto dos parâmetros LKV, 
que captam as economias de escala dinâmicas, é positivo e crescente. Portanto, o 
grau de industrialização de um país em relação ao resto do mundo permite não 
só produzir com custos menores (competição via preços), como também exportar 
produtos com atributos singulares (competição via diferenciação) para mercados 
com maior elasticidade-renda das exportações. Essas condições estruturais da 
economia possibilitam ao país acelerar suas exportações e, assim, crescer em uma 
trajetória de catching up.9

Um resultado importante do modelo Dixit-Thirlwall é identificar as 
condições em que a taxa de crescimento é compatível com a restrição de balança 
de pagamentos – problema clássico para economias em processo de industrialização. 
Essas condições são enunciadas na chamada lei de �irlwall, para a qual a taxa de 
crescimento compatível com o equilíbrio da balança de pagamento é igual à razão 

8. A LKV estabelece uma causalidade entre a taxa de crescimento do produto e a taxa de crescimento da produtividade 
do trabalho.
9. Formalmente, a condição necessária e suficiente para a ocorrência do catching-up é que a soma da elasticidade-preço das 
exportações com a elasticidade-renda das exportações, multiplicada pela diferença entre os coeficientes de indução 
das economias de escala dinâmica da economia doméstica vis-à-vis ao “resto do mundo”, seja maior do que a recíproca 
do multiplicador das exportações. Mais informações em Oreiro (capítulo 2 deste livro).
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entre a elasticidade-renda de exportações e a elasticidade-renda das importações 
multiplicada pela taxa de crescimento da renda internacional (Oreiro, 2016). 

Portanto, a aceleração da taxa de crescimento de um país necessita que 
a sua elasticidade-renda de exportação se expanda a uma velocidade maior que a 
elasticidade-renda de importação. Caso contrário, esse país entrará em uma trajetória 
que desembocará em uma crise de balança de pagamentos que levará ao colapso da 
sua taxa de crescimento. A superação desse óbice requer que sua estrutura produtiva 
se torne industrializada de forma crescente, de forma a superar a especialização em 
produtos que tenham a natureza de commodities, pois são produtos sujeitos aos 
ciclos de preços do mercado internacional.

Dessa forma, o modelo Dixit-�irlwall explica a desigualdade de renda 
per capita entre países em razão dos diferenciais de vantagens competitivas 
no mercado internacional. Essas vantagens determinam se o aumento da 
participação das suas exportações ocorrerá nos mercados internacionais com 
maior elasticidade-renda das exportações. Isso implica que esse país vai acelerar 
o crescimento da sua renda per capita em relação ao resto do mundo, pois suas 
exportações estarão se expandindo a uma taxa maior que a média dos países. 

No longo prazo, essas vantagens estão diretamente associadas ao grau 
da participação da indústria na estrutura produtiva do país, pois a dimensão 
dessa participação impacta positivamente a exploração de economias de escala 
dinâmicas. Ou seja, o grau de industrialização permite não só a exportação de 
produtos de maior valor agregado como também eleva os impactos dos parâmetros 
LKV na produtividade do trabalho – e, consequentemente, na competitividade 
de suas exportações. Nesse modelo, o sucesso do processo catching up de um país 
retardatário está diretamente associado ao sucesso de sua industrialização.

Um ponto importante da contribuição de Oreiro neste livro é que os modelos 
apresentados para explicar diferenciais de renda per capita entre os países não 
incorporam diretamente a in�uência do ambiente institucional e dos arranjos 
institucionais, ou seja, as con�gurações que incentivam ou bloqueiam o processo 
de convergência. O autor pondera que os aspectos institucionais importam, mas são 
considerados causas últimas do crescimento econômico, conforme a classi�cação 
de fatores de crescimento proposta por Maddison (1988). 

No entanto, o modelo de progresso técnico kaldoriano, apresentado por Oreiro, 
com assimetrias tecnológicas, indica um parâmetro de capacidade de aprendizado 
tecnológico. A absorção tecnológica dos países que não estão na fronteira, por seu turno, 
depende de atributos institucionais, como aponta a literatura de sistemas nacionais de 
inovações (Freeman e Soete, 1997). Dessa forma, a possibilidade de um país seguidor 
reduzir sua distância em relação à fronteira está diretamente ligada ao funcionamento 
e�ciente dos arranjos institucionais que capacitem seu aprendizado tecnológico. 

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   322 02/06/2020   12:00:00



À Guisa de Conclusão: balanço crítico e notas para uma agenda de pesquisa de 
instituições e desenvolvimento aplicado a políticas públicas  | 323

Nos modelos de crescimento puxados pela demanda autônoma com oferta 
ilimitada de mão de obra, também discutidos aqui por Oreiro, a aceleração da 
taxa de crescimento no longo prazo depende da criação de vantagens comparativas 
dinâmicas no mercado internacional. Nessa classe de modelos, os componentes 
autônomos da demanda, especialmente as exportações, são os determinantes da 
taxa natural de crescimento da economia. A diferença entre as taxas de crescimento 
entre países e, portanto, da sua renda per capita decorre basicamente da capacidade 
de expansão das exportações no longo prazo. Por sua vez, essa capacidade re�ete 
os atributos da estrutura produtiva no que diz respeito à capacidade de explorar 
economias de escala dinâmicas e produzir bens com maior elasticidade-renda das 
exportações para o mercado internacional.

Essa é a maior restrição para o crescimento de países sem ou com reduzida 
base industrial. Conforme aceleram sua taxa de crescimento, também enfrentam 
maior restrição da elasticidade-renda de suas importações em relação às exportações. 
O resultado é que esses países se defrontam com um de�cit comercial crescente 
que será insustentável. Assim, a baixa complexidade da estrutura produtiva de 
um país, diretamente ligada ao grau da participação da indústria, coloca uma 
barreira econômica para reduzir a distância da renda per capita em relação aos 
países desenvolvidos. 

A superação dessa barreira exige desses países um esforço institucional contínuo 
de melhoria de suas capacidades estatais10 de formulação, execução, monitoramento 
e avaliação de política industrial, comercial, tecnológica e macroeconômica que 
produzam uma trajetória de catching up. Isso exige que os países seguidores 
(industrializados e com hiato tecnológico) ou retardatários (reduzida base industrial 
e oferta ilimitada de mão de obra) construam arranjos institucionais complementares 
entre si. Tais arranjos devem estar alinhados ao ambiente institucional geral a �m 
de possibilitar a e�cácia dessas políticas e, dessa forma, acelerar o crescimento da 
sua renda per capita. 

Do ponto de vista dos modelos discutidos por Oreiro no capítulo 2, trata-se de 
mudança do parâmetro de absorção tecnológica no modelo kaldoriano com hiato 
tecnológico, ou dos coe�cientes da LKV no modelo puxado pelas exportações de 
Dixit-�irlwall. São mudanças paramétricas em ambos os modelos, que expressam 
transformações estruturais da economia e remetem a mudanças no ambiente 
institucional, que resultariam na aceleração de sua trajetória de crescimento.

Em síntese, a transformação estrutural da economia requer ambiente e arranjos 
institucionais singulares – denominados aqui de instituições de catching up – que 
produzam e sustentem a melhoria de capacidades estatais para formulação, execução, 

10. Para uma discussão da literatura do conceito de capacidades estatais, sua evolução e relação com instituições, ver 
Cingolani (2013), Gomide e Pires (2014) e Pires e Gomide (2014).
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monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento, 
como aponta a extensa literatura sobre o Estado desenvolvimentista (Johnson, 1982; 
Amsden, 1989; 2001; Wade, 1990; Evans, 1995; Chang, 1999; Mazzucato, 2013; 
Bresser-Pereira, 2016). Ainda assim, a replicabilidade das instituições envolvidas 
nos processos de catching up bem-sucedidos é uma questão em aberto.

A relação entre instituições, transformação estrutural e suas implicações para 
o desenvolvimento11 – que incorpora a discussão de atributos de Justiça, equidade 
e sustentabilidade ambiental no crescimento econômico – é um ponto central da 
contribuição de Amitrano no capítulo 1 deste livro. O autor aponta que a solução 
para as limitações do modelo de Harrod, mencionadas anteriormente, levou a 
teoria de crescimento a evoluir em dois grandes campos. O primeiro foi o modelo 
neoclássico de Solow-Swan. Nesse modelo, assumindo uma função de produção 
contínua, as relações capital-trabalho e capital-produto se ajustam aos fatores exógenos 
e fundamentais do crescimento, que são a taxa de expansão da força de trabalho e o 
progresso técnico. O outro desdobramento teórico foram os modelos pós-keynesianos 
da Escola de Cambridge, em que o ajuste da poupança às decisões de investimento 
é feito pela distribuição da renda entre lucros e salários, conforme já comentado.

Entretanto, salienta Amitrano, os modelos de crescimento neoclássicos 
e pós-keynesianos, que buscavam superar as insuficiências das contribuições 
de Harrod (1939) e Domar (1946), não conseguiam dar conta do problema de 
crescimento em países com renda per capita muito baixa, débil base industrial, 
reduzida produtividade do trabalho e rentabilidade do capital – e, ainda, oferta 
ilimitada de mão de obra. Esses modelos de crescimento não só tinham pouca 
capacidade de explicar o problema de crescimento desses países, como também não 
forneciam orientações para uma estratégia de política econômica que possibilitasse 
elevar a poupança, o estoque de capital, a produtividade e, consequentemente, a 
renda per capita.

Mais precisamente, Amitrano aponta quatro atributos que caracterizariam um 
país denominado subdesenvolvido: i) a existência de excedente de mão de obra; 
ii) elevadas externalidades dos investimentos privados; iii) exploração de retornos 
crescentes de escala com a industrialização; e iv) a presença de assimetrias12 entre as 
nações desenvolvidas e as subdesenvolvidas no comércio internacional. No entanto, 
outros dois aspectos, de especial interesse para a atual discussão, seriam constitutivos 
dos países subdesenvolvidos” a fragilidade e a rarefação de suas instituições. Nesses 

11. Amitrano faz uma minuciosa reconstrução da evolução das diferentes acepções do conceito de desenvolvimento 
na primeira parte do seu capítulo. Essa reconstrução mostra como essa noção se ampliou para além de sua dimensão 
econômica original. Ver também a contribuição de Pinheiro neste livro. Essa discussão é retomada com mais detalhes 
na próxima seção deste capítulo.
12. Essas assimetrias eram decorrentes da tendência de os termos de troca serem prejudiciais aos países “subdesenvolvidos” 
e das elasticidades-renda de suas importações serem maiores que as de suas exportações, como apontado anteriormente. 

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   324 02/06/2020   12:00:00



À Guisa de Conclusão: balanço crítico e notas para uma agenda de pesquisa de 
instituições e desenvolvimento aplicado a políticas públicas  | 325

países, o próprio funcionamento do mercado na determinação de preços �caria 
comprometido pelo ambiente institucional de�ciente e incompleto.

As insu�ciências dos modelos de crescimento neoclássicos e pós-keynesianos 
no entendimento de fenômenos econômicos típicos dos países subdesenvolvidos 
foram importantes para o surgimento da teoria do desenvolvimento econômico. 
As contribuições para esse campo da análise econômica congregaram economistas 
de formação diversa como, entre outros, Myrdal, Prebisch, Gerschenskron, 
Rosenstein-Rodan, Nurske, Singer, Hirschman, Lewis e Furtado.

Amitrano aponta um aspecto central da contribuição dos chamados pioneiros 
do desenvolvimento, que ajudava a uni�car as abordagens adotadas por esses autores: 
a preocupação em identi�car os óbices ao desenvolvimento e os componentes 
ausentes nos sistemas econômicos dos países subdesenvolvidos que os impediam 
de entrar em uma trajetória de catching up. A conclusão mais geral desses autores 
é que a superação dos obstáculos ao desenvolvimento somente ocorreria por meio 
de uma mudança estrutural de suas economias, o que possibilitaria acelerar o 
crescimento da sua renda per capita e, portanto, convergir para os padrões observados 
nos países desenvolvidos.

A importância da relação entre mudança estrutural e crescimento da renda 
per capita pode ser entendida por meio da decomposição do nível de produto e 
da produtividade do trabalho em uma economia com um setor moderno e outro 
atrasado. Os resultados apresentados por Amitrano mostram que o crescimento do 
produto pode resultar tanto do crescimento da produtividade do trabalho como 
da expansão da ocupação em ambos os setores. Por seu turno, o deslocamento de 
mão de obra para o setor moderno aumenta tanto o nível do produto desse setor 
e o produto agregado, quanto a produtividade agregada da economia.

Dessa forma, a mudança estrutural de uma economia subdesenvolvida 
associada ao processo de industrialização reduziria o setor de subsistência, a 
heterogeneidade da estrutura produtiva e os diferenciais de produtividade inter e 
intrassetoriais. A mudança estrutural promovida pela industrialização levaria esses 
países à superação dos baixos níveis de renda e melhoria das condições de vida da 
população. Entretanto, o processo de industrialização deve superar um conjunto 
de obstáculos que somente seriam ultrapassados pela intervenção de políticas 
econômicas formuladas e executadas pelo Estado.

Um dos óbices ao desenvolvimento é o problema do baixo investimento. 
A tendência de as economias subdesenvolvidas apresentarem reduzida acumulação 
de capital seria um obstáculo a mudanças estruturais. Por um lado, essa tendência 
resultaria da combinação de externalidade e retornos de escala dos investimentos, 
o que exigiria a coordenação do Estado para sua realização. Por outro lado, a 
concentração setorial de investimentos (big push) requer a sua complementaridade 
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nas cadeias produtivas, o que permitiria superar os estrangulamentos de oferta e 
demanda ao longo dessas cadeias.13 Essa complementariedade entre as decisões de 
investimento também determina a coordenação do Estado. Portanto, a transformação 
estrutural das economias subdesenvolvidas exige uma con�guração institucional que 
possa gerir a capacidade estatal, entendida na sua dimensão técnico-administrativa 
e política,14 para coordenar investimentos públicos e privados. 

A importância da mudança estrutural para o processo de catching up pode ser 
avaliada ainda por meio da relação entre a produtividade do trabalho, o estoque de 
capital e a sua produtividade, bem como as externalidades, os retornos crescentes 
de escala e a composição setorial da economia. Amitrano mostra que a composição 
setorial da economia impacta a dimensão e a taxa de crescimento da produtividade. 
Outro resultado é que a mudança estrutural – por meio do aumento do estoque 
de capital no setor moderno – também afeta o nível de produtividade e a taxa de 
crescimento. Do mesmo modo, o tamanho do mercado e seu índice de expansão 
por causa do efeito de escala e de aprendizagem impactam a magnitude e a taxa 
de crescimento da produtividade.

Por �m, os setores mais intensivos em capital impactam a produtividade 
por meio de: i) progresso técnico incorporado aos bens de capital; ii) pesquisa e 
desenvolvimento de produtos e processos; iii) efeitos de encadeamentos para a 
frente e para trás nas cadeias produtivas; e iv) externalidades do incremento do 
estoque de capital nos setores mais modernos e seus transbordamentos tecnológicos 
para os setores mais atrasados.

Embora outros resultados possam ser derivados das decomposições da 
produtividade apresentadas pelo autor, o aspecto importante a ser salientado é 
que a mudança estrutural de uma economia subdesenvolvida se confunde com o 
aumento da indústria na sua composição setorial. Esse processo de industrialização 
exige capacidades estatais, técnicas e políticas que re�etem atributos institucionais,15 

os quais possibilitam remover os óbices ao desenvolvimento, particularmente a 
tendência ao baixo investimento, de forma a promover a mudança estrutural das 
economias atrasadas. Esses atributos são centrais para entender as razões pelas quais 
os países fracassam ou têm sucesso na superação da condição de subdesenvolvimento.

13. No entanto, a criação de desequilíbrios intersetoriais, na visão de Hirschman (1965), em razão da concentração 
do investimento, possibilita lucros extraordinários nos setores que apresentam altos backward e forward linkages. 
Esses lucros extraordinários, portanto, incentivam investimentos adicionais, conforme salienta Amitrano (capítulo 1). 
Nessa abordagem, o desenvolvimento econômico seria essencialmente um processo de desequilíbrios contínuos.
14. Para mais detalhes sobre as dimensões técnico-administrativas e políticas das capacidades estatais, inclusive no 
caso brasileiro, ver Pires e Gomide (2018) e Gomide, Pereira e Machado (2018).
15. Entre os atributos institucionais mais diretamente ligados às capacidades estatais podem ser citados: o recrutamento 
meritocrático e a profissionalização da burocracia estatal; a capacidade de geração de receitas por meio da tributação para a 
oferta de bens públicos; a qualidade do sistema jurídico em promover o cumprimento de contratos; e a segurança para 
pessoas físicas e empresas. Para mais detalhes, ver Cingolani (2013, p. 14-27). 
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As instituições devem ser consideradas como fatores últimos, intermediários e 
imediatos do crescimento. São responsáveis pela: i) coordenação das decisões entre 
os agentes econômicos quando falha o sistema de preços; ii) produção, absorção e 
disseminação de conhecimento e tecnologia; iii) adequação dos custos e dos retornos 
sociais e privados do investimento; e, ainda, iv) redução da incerteza da atividade 
econômica, especialmente pelas decisões de investimento dos agentes privados.

A importância das instituições tem sido enfatizada no debate recente sobre 
crescimento e desenvolvimento econômico, segundo Amitrano. Na teoria econômica 
de crescimento neoclássica, essa incorporação ocorreu por meio das teses do legado 
colonial e do controle da violência. 

A primeira tese tem evoluído para uma defesa mais rígida dos direitos 
de propriedade e das instituições de livre mercado como determinantes do 
processo de catching up de países atrasados. A segunda tese defende que a transição 
de arranjos institucionais de acesso restrito para arranjos de acesso aberto de controle 
da violência nas sociedades explicaria a convergência da renda per capita entre países. 
Os arranjos de acesso restrito limitam a maioria da população ao poder político; 
dessa forma, permitem às elites política e econômica a apropriação de renda, o 
que se torna um obstáculo ao crescimento econômico. Os arranjos de controle da 
violência abertos, no entanto, permitem o acesso de amplos setores da população 
às organizações políticas e econômicas, bem como ao sistema jurídico. Assim, 
garantem o cumprimento de contratos, de forma a criar condições de estabilidade 
econômica e social que possibilitem a aceleração do crescimento.

Em suma, a literatura neoclássica defende as seguintes relações entre 
instituições e desenvolvimento: i) a relação de causalidade é das instituições para 
o desenvolvimento; ii) as instituições de diretos de propriedade seriam centrais 
para o crescimento; e iii) as instituições liberais, com base no funcionamento dos 
mercados, são as mais apropriadas para acelerar o desenvolvimento.

Amitrano sugere uma quali�cação no enfoque das instituições na teoria 
de crescimento neoclássica. Em um mundo em que as decisões são tomadas em 
condição de incerteza fundamental e os agentes têm racionalidade limitada, as 
instituições cumpririam funções informacionais e cognitivas na interação entre 
os agentes econômicos. Não se reduzem a simples regras do jogo, mas também 
devem ser pensadas, segundo Amitrano, no capítulo 1 deste livro, como “modelos 
mentais de interpretação ou, alternativamente, como modelos de comportamento 
e/ou pensamento socialmente compartilhados”. As instituições, antes de mais nada, 
seriam estruturas de interação social, em que mecanismos de sanção a determinados 
comportamentos coexistem com mecanismos de construção de padrões de interação 
e de tomada de decisões pelos agentes econômicos.
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Outro ponto salientado por Amitrano é que as instituições conformam 
hierarquias e complementaridades entre si. Essas hierarquias e complementariedades 
de diferentes con�gurações institucionais, contingentes a cada país, afetam a 
determinação de variáveis econômicas centrais – como salários e lucros – para 
o regime de crescimento de um país, conforme enfatizado pela abordagem da 
economia política comparada. Desse modo, as diferentes esferas institucionais 
devem apresentar formas de interação que garantam a sua e�ciência econômica, 
caso contrário reduziriam o desempenho econômico.

O aspecto importante do debate, levantado por Amitrano, é que não 
existe uma prescrição única do tipo de instituições que garantam o sucesso do 
catching up dos países atrasados. Esse resultado é corroborado pela fragilidade 
das evidências econométricas16 sobre a relação entre os tipos de instituições e o 
crescimento econômico. Ademais, instituições que garantem a e�ciência alocativa 
não necessariamente garantem o crescimento econômico; isso implica crescimento 
do estoque de capital físico em determinados setores da economia, especialmente, 
na indústria ou no capital humano. A decisão de investimentos em bens de capital 
ou em ativos intangíveis depende essencialmente da relação risco/retorno esperado, 
não de algum índice de e�ciência alocativa.

Trata-se, portanto, não de discutir a replicabilidade de instituições de 
países desenvolvidos como modelos de validade universal, mas sim identi�car 
funções institucionais que garantam o processo de catching up das economias 
retardatárias. Amitrano, baseado em Rodrik e Subramanian (2003; 2009), sugere 
que essas funções institucionais devem permitir a criação de mercados; estabelecer 
a regulação das transações e sua estabilidade; e garantir a legitimidade social da 
economia de mercado. Portanto, o problema se desloca para a construção de 
instituições dentro das contingências históricas de cada país que cumpram as 
funções descritas anteriormente.

Entretanto, não ter uma prescrição única para o delineamento de instituições 
de catching up não implica relativizar sua centralidade para o processo de 
desenvolvimento. Amitrano apresenta um modelo neokaleckiano que mostra a 
importância dos atributos institucionais para a acumulação de capital e, portanto, 
para a convergência da renda per capita entre países. O modelo desenvolvido 
pelo autor permite explicitar o impacto no investimento do grau de utilização da 
capacidade produtiva, da margem de lucro e da taxa de juros, segundo os arranjos 
institucionais particulares de cada economia.

16. A fragilidade desses resultados estaria assentada em duas ordens de problemas: a subjetividade na construção 
de indicadores de qualidade institucional e do problema de endogeneidade das variáveis dos modelos econométricos 
estimados. De forma geral, os trabalhos empíricos sobre as relações de causalidade entre instituições e crescimento 
estariam sujeitos a não linearidade, não separabilidade e a não homogeneidade da amostra, conforme discute Amitrano 
neste livro (capítulo 1).
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Os resultados do modelo desenvolvido pelo autor apontam que as políticas 
�scal, monetária e cambial, e o arranjo institucional de formulação e execução da 
política macroeconômica teriam a função de estabilizar transações. Essas instituições 
possibilitam ancorar as expectativas e o estado de con�ança dos agentes em relação 
ao retorno econômico do investimento, assim como o retorno efetivo durante o 
ciclo econômico. Da mesma forma, a magnitude e a estabilidade das margens 
de lucros das empresas não �nanceiras dependem das instituições de regulação 
da concorrência e de funcionamento dos mercados. Outro arranjo institucional 
importante diz respeito à regulação das relações salariais que afeta a determinação da 
taxa de lucro da economia por meio da distribuição funcional da renda. Por �m, as 
instituições de legitimação garantem a coesão social mediante as políticas de proteção 
social por meio dos sistemas previdenciários e de assistência à saúde, por exemplo. 

Em suma, o ambiente e os arranjos institucionais, responsáveis pelas 
funções descritas acima, afetam diretamente as taxas de retorno do investimento 
e, consequentemente, a intensidade do processo de acumulação de capital. 
O investimento em capital �xo, principalmente na indústria, é central para a 
mudança estrutural. A con�guração institucional, com suas complementariedades 
e hierarquias, é determinante para as decisões de investimento. Tal con�guração 
vai incentivar ou bloquear a ocorrência de um acúmulo de capital com a mudança 
da estrutura econômica, tornando possível ao país retardatário entrar em uma 
trajetória de catching up.

Uma implicação importante do modelo desenvolvido por Amitrano é que os 
regimes de crescimento de um país podem apresentar regimes de demanda pro�t 
led ou wage led em razão das con�gurações de suas instituições estabilizadoras, 
reguladoras e legitimizadoras. Essas instituições determinariam a sensibilidade do 
investimento às variações das margens de lucros em relação ao grau de utilização 
da capacidade das empresas. Desse modo, a con�guração institucional teria um 
papel central para a intensidade do con�ito distributivo em determinado país.17

Outro aspecto considerável enfatizado pelo autor é que o Estado tem um 
papel importante para o desenho das instituições estabilizadoras, reguladoras e 
legitimadoras, especialmente naqueles arranjos que incidem positivamente sobre 
a dinâmica de investimento do país retardatário. Desse modo, a formulação e 
execução de políticas de catching up dependem, por seu turno, da capacidade de o 

17. Na hipótese de o regime de demanda ser wage led, o aumento do nível da utilização de capacidade, em razão do 
aumento da participação dos salários no produto, acelera a taxa de acumulação por meio do investimento em bens de 
capital. Dessa forma, o regime de acumulação da economia é também wage led. No caso de o regime de demanda ser 
profit led, o aumento da participação dos lucros na renda estimula o investimento em bens de capital. Assim, o regime 
de acumulação é também profit led. O regime de demanda que vai prevalecer na economia dependerá da sensibilidade 
do investimento ao nível de utilização de capacidade vis-à-vis a taxa de lucros das empresas. Para mais detalhes, ver 
Oreiro (2018, p. 219-226).
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Estado construir uma con�guração institucional que, de forma e�ciente, cumpra 
aquelas funções. 

Não se trata de replicar instituições de países que obtiveram sucesso no processo 
de convergência da renda per capita. É preciso desenhar instituições, dentro das 
contingências históricas do país e de formação dos seus estados nacionais, que 
cumpram as funções de estabilizar, regular e legitimar. 

Entretanto, aceitando que o ambiente e os arranjos institucionais sejam 
contingentes a cada país, é importante ressaltar que diferentes con�gurações 
institucionais cumpram as funções descritas por Rodrik e Subramanian (2003; 2009). 
Isso não reduz a necessidade de o Estado construir instituições e�cientes para a 
convergência da renda per capita, mas exige, no �m das contas, um esforço mais 
amplo de planejamento dos ambientes e arranjos institucionais em cada país. 

O desa�o que se coloca para os Estados nacionais dos países retardatários que 
apresentam normalmente maior de�cit institucional é exatamente aquele do tipo 
que requer maior esforço de construção institucional. O problema da replicabilidade 
das instituições se transfere para a presença ou não de capacidades estatais para 
a construção de instituições de catching up. Em outras palavras, é preciso haver 
capacidades estatais para produzir capacidades estatais.

Em suma, as contribuições de Oreiro e Amitrano apontam diversos aspectos 
para o debate das relações entre instituições e desenvolvimento. Eles procuram 
identi�car em quais fatores do desenvolvimento, de acordo com os modelos teóricos 
analisados, incidem as con�gurações institucionais. 

O modelo de hiato tecnológico, discutido na contribuição de Oreiro, sugere 
que a capacidade de absorção e disseminação de tecnologia apresenta implicitamente 
aspectos institucionais. A redução de hiato tecnológico depende de arranjos 
institucionais que tornem mais e�ciente a absorção e a disseminação do progresso 
técnico na estrutura produtiva. 

Nos modelos com oferta ilimitada de força de trabalho e puxada pela demanda, 
também apresentados pelo autor, a mudança estrutural é implícita aos parâmetros 
LKV, que afetam a produtividade do trabalho e, portanto, a competividade 
internacional do país. A taxa de crescimento da economia vai depender da aceleração 
do crescimento das exportações, o que implica a oferta de produtos de maior 
elasticidade-renda nos mercados internacionais. Arranjos institucionais de incentivo 
ao investimento na indústria, portanto, afetariam positivamente os parâmetros 
LKV com impacto positivo nas exportações.

O capítulo de Amitrano aponta que a acumulação de capital de uma economia 
vai depender dos arranjos institucionais das políticas �scais e monetárias e de 
outras políticas macroeconômicas. Ademais, as instituições têm relevância no 
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processo de formação das expectativas e do seu estado de con�ança. Os arranjos 
institucionais também afetariam as margens de lucro das empresas, a dinâmica do 
progresso técnico e a estabilidade das variáveis paramétricas dos determinantes 
do investimento em uma economia. 

A mudança estrutural, necessária para a trajetória de catching up de um país retardatário, 
depende da acumulação de capital, particularmente no setor industrial. O sucesso desse 
processo de acumulação será afetado por sua con�guração institucional. O ambiente e os 
arranjos institucionais são fatores últimos, intermediários e próximos do desenvolvimento 
econômico e social – portanto, objetos de políticas públicas.

3 ARRANJOS INSTITUCIONAIS, CAPACIDADES ESTATAIS E MÚLTIPLAS 
DIMENSÕES DO DESENVOLVIMENTO: OS INSTRUMENTOS DE 
PLANEJAMENTO E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA NO CASO BRASILEIRO

Como foi visto nos dois capítulos iniciais deste livro, o processo de catching up de 
um país retardatário está associado à mudança da sua estrutura produtiva por meio 
da elevada participação do setor industrial. Essa mudança estrutural viabiliza o 
aumento da produtividade do trabalho em razão do progresso técnico incorporado 
ao investimento em bens de capital. Simultaneamente, a transformação estrutural 
leva a uma crescente so�sticação produtiva com a transferência de mão de obra 
dos setores de baixa produtividade para setores de maior valor adicionado por 
trabalhador. A convergência da renda per capita com países desenvolvidos decorre, 
em grande parte, da dinâmica de industrialização do país retardatário e da crescente 
so�sticação de sua estrutura produtiva.18

Nesse sentido, o planejamento e a gestão orçamentária devem ser 
compreendidos como instrumentos importantes dos quais o Estado-nação deve 
lançar mão para racionalizar e dar e�cácia às políticas de desenvolvimento. 
Tais políticas são entendidas em sentido mais amplo que sua dimensão estritamente 
econômica, conforme será discutido mais adiante nesta seção. De outro ângulo, 
o planejamento e a gestão orçamentária podem ser vistos como uma capacidade 
estatal importante para coordenar, executar e avaliar políticas de catching up. 
Esses instrumentos, por seu turno, dependem de um arranjo institucional 
específico que possibilite a produção dessas capacidades do ponto de vista 
técnico-administrativo e político. 

18. Deve ser observado que pressupõe-se que a transição para uma economia com maior participação de serviços 
sofisticados e intensivos em tecnologia, simultaneamente com a redução do peso da indústria, como observado em 
países desenvolvidos, seja possível porque esses países passaram por uma etapa em que a indústria foi importante 
na estrutura produtiva. Mesmo se for possível o aumento da participação de serviços de alta produtividade com uma 
situação de desindustrialização prematura, não há indicações de que esse tipo de desenvolvimento consiga absorver 
grandes contingentes de mão de obra. Para mais detalhes, ver Atolia et al. (2018).
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O capítulo 3, de Paulo Kliass, que abre o segundo eixo temático do livro – 
planejamento e gestão orçamentária –, apresenta um breve histórico do planejamento 
no Brasil que perpassa governos de orientação político-ideológico bastante 
distintos, a partir dos anos 1940, assim como a sua relação com o cenário político e 
econômico internacional. Essa recuperação histórica permite ao autor contextualizar 
a con�guração institucional advinda da CF/1988, que incidiu sobre os instrumentos 
de planejamento e gestão orçamentária no âmbito do governo federal.

A CF/1988, no art. 43, faz referência explícita a que os planos regionais de 
desenvolvimento e redução de desigualdades regionais integrarão os planos nacionais 
de desenvolvimento econômico e social (Brasil, 2016). O art. 174, no seu parágrafo 
primeiro, reforça o comando constitucional anterior na medida em que remete à 
lei ordinária as diretrizes e bases do planejamento regional e dos planos nacionais 
de desenvolvimento. O marco institucional do planejamento se complementa com 
o art. 165, pelo qual a ação governamental federal obedecerá ao PPA, à LDO e 
à LOA. Essa última lei compreende o orçamento �scal e os  investimentos tanto 
das empresas estatais quanto de seguridade social, que trata das áreas de saúde, 
previdência social e assistência social. 

Uma lei complementar também é prevista pela CF/1988, que regularia as 
disposições relativas ao exercício �nanceiro, à vigência, aos prazos, à elaboração 
e à organização da LOA, da LDO e do PPA. Entretanto, aponta o autor, após 
mais de três décadas após a promulgação da CF/1988, essa lei complementar não 
foi votada. A incompletude no marco legal dos instrumentos de planejamento – 
particularmente, o PPA – e sua falta de integração com o processo orçamentário 
têm resultado em um limitado impacto para o desenvolvimento do país. 

Kliass aponta ainda que, na ausência de um conjunto de normas que de�na o 
escopo, a organização e a metodologia do PPA, esse instrumento de planejamento 
tem sido produzido com base em normas internas ou decretos governamentais, que 
se alteram com frequência. Essa volatilidade institucional, avalia o autor, teria sido 
responsável por diferentes formatos de PPA desde 1991. As diretrizes muito gerais 
da Carta Constitucional seriam insu�cientes para garantir uma padronização do 
PPA, mas também teriam sido precárias para garantir que esse instrumento, por 
meio da LDO, efetivamente orientasse a LOA.

A fragilidade do arranjo institucional do planejamento do Estado brasileiro 
resulta na concentração dos instrumentos legais, previstos na Constituição, em seu 
papel orçamentário, esvaziando seu conteúdo normativo do ponto de vista de uma 
estratégia de desenvolvimento para o país. O PPA, por sua vez, não cumpriria a função 
de peça-chave do arranjo institucional do planejamento e de gestão orçamentária 
nacional. Esse arranjo seria incompleto, como se pode depreender da variabilidade dos 
atributos substantivos e metodológicos dos diferentes PPAs desde sua implementação. 
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Dessa forma, o PPA é basicamente um instrumento que caberia atender determinações 
legais emanadas do texto constitucional, com pouco efeito prático na orientação da 
governança orçamentária da administração pública federal. 

Esse diagnóstico é compartilhado por Leandro Freitas Couto (capítulo 4), 
que aprofunda a discussão das limitações do arranjo institucional do planejamento 
e de governança orçamentária decorrentes da promulgação da Carta de 1988. 
As diretrizes constitucionais não teriam sido su�cientes para garantir a estabilidade 
e e�cácia do planejamento e sua governança orçamentária. Desse modo, a questão 
que o autor procura responder é se o PPA foi um instrumento relevante para a 
governança orçamentária19 conforme estabelecia o desenho da CF/1988.

A metodologia proposta pelo autor incorpora um aspecto muitas vezes 
esquecido na abordagem dos arranjos institucionais: a dimensão dos atores no 
processo de implementação de políticas públicas. Nesse caso especí�co, é entender 
como os diversos atores relevantes incidem nos processos de planejamento e 
de governança orçamentária previstos no texto constitucional: PPA, LDO 
e LOA. O enfoque utilizado por Couto, a partir dos trabalhos de Wildavsky 
(1964) e Good (2014), propõe uma tipologia de atores segundo sua ação na 
governança orçamentária. 

O primeiro grupo de atores seria o dos guardiões, delegados pelo núcleo 
de governo, com a responsabilidade sobre a gestão �scal e de coordenação do 
processo alocativo. O segundo grupo seria o dos gastadores, responsáveis pela 
efetiva alocação e implementação das políticas públicas. No grupo de gastadores, 
poderia ser discriminado um subgrupo de de�nidores de prioridades, que teria a 
competência de execução das prioridades de governo. O último grupo de atores 
seria o que pode ser chamado de controladores, representando os órgãos de controle, 
internos e externos, as instituições �scais independentes (IFI), a sociedade civil 
organizada, o Poder Legislativo e a impressa especializada. 

A análise da evolução dos PPAs, por Couto, mostra que o arranjo institucional 
da governança orçamentária é uma arena de disputa e cooperação entre os 
atores classi�cados como guardiões, gastadores (priorizadores) e controladores. 
A interação entre os diferentes atores é fator que condiciona a gestão orçamentária 
e, portanto, incide sobre a e�cácia do PPA como instrumento de uma estratégia 
de desenvolvimento para o país.

19. Leandro Couto, no capítulo 3 deste livro, define a governança orçamentária como “processo decisório em torno 
da priorização das políticas públicas, marcado por disputas, cooperação, comandos hierarquizados e espaços de 
autonomia fragmentados. A governança orçamentária compreende essas relações, por meio de regras formais e 
informais, que se dão ao longo do processo orçamentário, de elaboração, aprovação, execução, avaliação e controle 
dos recursos e gastos públicos”.
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A ação dos diferentes grupos de atores na governança orçamentária seria 
pautada pelo arranjo institucional de elaboração, execução, monitoramento e 
avaliação do PPA, LDO e LOA. Esse arranjo institucional de planejamento e de 
orçamento federal (SPOF) foi instituído pela Lei no 10.180, 6 de fevereiro de 2001. 
Nesse espaço, ocorreriam as estratégias de cooperação e con�ito entre os diferentes 
autores, tendo como eixo o equilíbrio �scal e as decisões alocativas com efeito 
na execução de políticas públicas, o que afeta diretamente a capacidade estatal de 
execução das políticas de catching up.

No caso brasileiro, o PPA teria o papel de projetar um conjunto de ações 
prioritárias de governo por meio da execução de políticas públicas. Cada uma 
destas teria uma gestão especí�ca, com determinado orçamento e cronograma de 
desembolso �nanceiro. Entretanto, segundo Couto, a experiência dos PPAs foi 
restrita. Isso pode ser visto nos avanços e di�culdades do PPA 2003/2007 de cumprir 
as dimensões estratégicas de desenvolvimento. Essa estratégia estava baseada em 
dois eixos: inclusão social com desconcentração de renda, conjuntamente com o 
crescimento do produto e do emprego, ambientalmente sustentável e redutor das 
disparidades regionais e da vulnerabilidade externa. 

No entanto, frisa o autor, a dimensão estratégica do PPA 2003/2007 teria 
que resolver inicialmente duas questões. A primeira seria como transferir os ganhos 
de produtividade para os rendimentos dos trabalhadores. A outra dizia respeito 
à necessidade de acelerar o investimento produtivo em um cenário com restrição 
externa e com diferentes óbices para a expansão da atividade produtiva – por 
exemplo, a insu�ciência de infraestrutura e taxa de juros básica da economia 
estruturalmente elevada.

A solução da primeira questão implicaria estruturar um conjunto de políticas 
sociais que elevassem o poder aquisitivo da população por meio da transmissão dos 
ganhos de produtividade aos salários, o que requer um mercado de trabalho com 
baixa taxa de desemprego. Isso seria complementado por políticas de incentivos 
à agricultura familiar, e programas de transferência de renda, assistência social e 
valorização do salário mínimo, entre outros.

A segunda questão colocava a necessidade de políticas que incentivassem o 
investimento na ampliação e modernização da capacidade produtiva, na inovação, 
nas exportações e na coordenação do investimento produtivo. A ampliação de 
capacidade com o aumento de ganhos de produtividade permitiria o crescimento do 
mercado de consumo de massas, que seria atendido pela oferta doméstica. Ademais, 
o esforço de exportação, derivado da ampliação da oferta doméstica, afastaria a 
restrição externa como um óbice ao desenvolvimento de longo prazo.

Couto mostra também que ocorreu o aumento dos recursos orçamentários 
destinados a políticas sociais, por meio do orçamento designado ao Fundo Nacional 
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de Assistência Social (FNAS) no PPA 2003/2007. Ocorreu igualmente o crescimento 
dos recursos orçamentários destinados à indústria, conforme valores alocados no 
Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND). Assim, a governança orçamentária 
estaria relativamente alinhada aos objetivos estratégicos do PPA 2003/2007. 
Entretanto, observa o autor, não se pode subestimar a vulnerabilidade do PPA em 
relação a sua governança orçamentária. Por exemplo, há dispositivos constitucionais e 
infraconstitucionais que criam rigidez orçamentária e limitam a dimensão estratégica 
do plano. Essas restrições se �zeram presentes no PPA 2003/2207.

Em síntese, o PPA teria limitações importantes para se constituir um 
instrumento de estratégia de desenvolvimento, pois não somente as reduzidas 
orientações constitucionais para de�nir o conteúdo e a metodologia de elaboração 
do PPA seriam responsáveis por seu reduzido impacto como instrumento de 
planejamento do desenvolvimento. Couto agrega outros fatores à dimensão da 
governança orçamentária como redutores da e�cácia do PPA. Essa governança 
se traduz em um arranjo institucional dotado de dispositivos orçamentários que 
restringem as decisões alocativas da dimensão estratégica do plano. 

Nesse sentido, os instrumentos de planejamento e de gestão orçamentária 
apresentariam uma reduzida capacidade estatal de incentivar as decisões de 
investimento privado e sua coordenação com o investimento público. É algo 
que limitaria o efeito desses instrumentos na mudança estrutural, necessária 
para a convergência da renda per capita brasileira aos patamares dos países 
desenvolvidos. Isso não se faria sentir somente no aspecto econômico do processo 
de desenvolvimento, mas também em suas outras dimensões, como o combate 
às desigualdades, tema do capítulo 5, de autoria de Maurício Saboya Pinheiro.

A contribuição de Pinheiro, que �naliza o grupo temático de planejamento 
do livro, aborda o papel das instituições no combate das desigualdades. 
Para tanto, o autor enfoca dois aspectos importantes da questão: sua relação com 
o desenvolvimento, segundo a contribuição de Celso Furtado, e sua conceituação 
a partir do enfoque das capacidades humanas de Amartya Sen. A partir dos aportes 
desses autores, Pinheiro analisa o tratamento das desigualdades nos diversos PPAs.

O problema da desigualdade tem uma longa tradição da teoria do 
desenvolvimento,20 especialmente no que se refere ao problema de a desigualdade de 
renda constituir ou não um obstáculo ao processo de desenvolvimento econômico. 
Kuznets (1959) argumenta que nos níveis iniciais de desenvolvimento a desigualdade 
deve aumentar, pois a renda per capita da população urbana é maior que a da rural 
por causa dos diferenciais de produtividade entre os dois setores. Nessa etapa inicial, 

20. Para uma discussão da questão da desigualdade de renda na teoria de desenvolvimento e suas extensões, ver Ros 
(2001, p. 264-302).
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a elevação da desigualdade seria funcional para o processo de desenvolvimento 
porque incentivaria a formação de poupança do país atrasado.

Furtado, entretanto, aponta que a desigualdade de renda impõe uma restrição 
ao processo de desenvolvimento. Uma das formas pelas quais a desigualdade se 
manifesta como um óbice para esse processo decorre da natureza da industrialização 
do país retardatário, em condições de dependência tecnológica. As plantas industriais 
apresentam escalas de produção típicas de mercados de países desenvolvidos com 
tecnologia poupadora de mão de obra. Isso reduz o ritmo de expansão do setor 
de maior produtividade do país retardatário, o que afeta a redução da desigualdade de 
renda. Ou seja, os padrões de consumo derivados da industrialização periférica – com 
tecnologia poupadora de trabalho – alcançam somente uma fração da população, 
o que agrava a desigualdade de renda e incentiva a sua sistemática reprodução 
estrutural. Esse modelo de industrialização só teria capacidade de integrar parcela 
restrita da população do país retardatário.

Dessa forma, as sociedades periféricas seriam marcadas por uma heterogeneidade 
estrutural de natureza socioeconômica e tecnológica, e uma dependência cultural 
ligada à adoção do estilo de vida dos países desenvolvidos, principalmente 
no que tange à pauta de consumo. A proposta de Furtado é que o processo 
de desenvolvimento dos países periféricos deve ser endógeno, garantindo sua 
autonomia. Para isso, é necessário que tal processo esteja apoiado pela construção 
de identidade cultural da sociedade periférica, especialmente naqueles setores 
excluídos. Essa identidade cultural teria uma dimensão sociopolítica na qual se 
incluem os arranjos institucionais responsáveis pela transformação em ação coletiva 
das intenções e preferências dos cidadãos.

Somente o desenvolvimento endógeno teria capacidade de reduzir as 
desigualdades das sociedades periféricas por meio da sua homogeneização estrutural, 
que deve atender de forma apropriada o fornecimento de bens materiais e culturais 
para a população. Essa homogeneização teria como base a aceleração do processo 
de acumulação no país retardatário em relação à oferta de trabalho. Isso reforça 
o poder de barganha dos trabalhadores e, portanto, possibilita aumentar sua 
participação na renda nacional.21 O resultado seria o crescimento da economia com 
redução das desigualdades de renda. No entanto, o desenvolvimento endógeno 
apresenta um dilema: como garantir que o acesso a tecnologias modernas, essenciais 
para a industrialização e a mudança estrutural, não implique no desgaste da 
identidade cultural das sociedades periféricas, necessária para impulsionar o processo 
autônomo de desenvolvimento?

21. Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento endógeno proposto por Furtado se aproximaria de um modelo de 
crescimento wage led, conforme discutido por Amitrano no capítulo 1.
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Pinheiro aponta que a resposta furtadiana desse dilema é a expressão política 
dos trabalhadores, no sentido de romper o controle de grupos sociais que integram 
a estrutura tradicional de poder. A construção de instituições estatais que permitam 
sua interface com os atores sociais – especialmente com a população mais excluída 
em termos distributivos – é central para o desenvolvimento endógeno. Em outras 
palavras, a construção do desenvolvimento autônomo de uma sociedade periférica 
requer uma construção institucional, particularmente, de suas instituições estatais – 
não apenas no campo estritamente econômico, mas, sobretudo, no campo político.

O conceito de desenvolvimento endógeno furtadiano não se resume à 
convergência da renda per capita dos países desenvolvidos, como já tinha sido 
discutido por Amitrano neste livro. Na perspectiva de Furtado, o desenvolvimento 
incorpora uma dimensão de combate à desigualdade. A questão colocada é saber 
como se de�ne a desigualdade, de forma a propor uma métrica que oriente as 
políticas públicas. A de�nição dessa norma orientadora implica reconceitualizar 
o próprio desenvolvimento, ampliando sua dimensão para além do produto e da 
renda (conforme já discutido por Amitrano no capítulo 1).

A proposta de Pinheiro é incorporar a abordagem das capacidades humanas 
(ACH) de Sen – também conhecida como abordagem das capacitações – para 
analisar a desigualdade e, assim, requali�car o conceito de desenvolvimento. 
Essa abordagem defende a precedência da liberdade substantiva dos indivíduos, 
entendida como a capacidade de atingir os estilos de vida a que racionalmente 
aspiram. É constitutivo dessa abordagem ponderar o critério de e�ciência 
(máximo de liberdade individual) com o de equidade (menor desigualdade 
entre indivíduos). Desse modo, a autonomia individual é responsável para 
alcançar a situação desejada de bem-estar.

Outro aspecto da ACH é que os indivíduos podem identi�car as injustiças 
do mundo, o que implica considerar a base informacional para avaliar situações 
de injustiça e, portanto, aceitar o conteúdo ético implícito desses juízos. Todavia, 
o reconhecimento da injustiça depende da sua discussão na esfera pública por 
indivíduos autônomos. Portanto, os direitos civis básicos e a liberdade política, 
bem como a plena garantia do exercício individual desses direitos e liberdade, são 
centrais para o desenvolvimento socialmente justo. É o exercício da razão por parte 
dos indivíduos engajados no debate público que resulta em discriminar determinadas 
capacidades reconhecidas socialmente e, dessa forma, devem ser incentivadas no 
processo de desenvolvimento. 

Desse modo, segundo Maurício Mota Saboya Pinheiro, a ACH defenderia 
um igualitarismo cuja métrica estaria baseada numa “concepção pluralista do bem”, 
pela qual os arranjos sociais são avaliados pelas capacidades que possibilitam a 
extensão da liberdade dos indivíduos com a maior equidade possível. O combate 

197765_Livro Instituiçoes_Completo.indb   337 02/06/2020   12:00:01



Instituições e Desenvolvimento no Brasil: diagnósticos e 
uma agenda de pesquisas para as políticas públicas

338 | 

da desigualdade é entendido como a equalização das capacidades individuais, no 
sentido de propiciar a todos as mesmas capacidades de transformar seus meios – suas 
rendas, por exemplo – em efetivos e reais resultados de bem-estar. Nesse sentido, 
o conceito de desenvolvimento se expande para além da convergência da renda 
per capita com países desenvolvidos. Esse alto nível de abstração da discussão da 
desigualdade não impede a ACH de defender uma prescrição prática e operacional 
das capacidades que sirva de guia para políticas públicas. 

A prescrição prática e operacional da abordagem das capacidades adota cinco 
recomendações, que podem ser entendidas como instrumentais, para o combate 
das desigualdades. 

A primeira dimensão é a liberdade política, que permite a escolha dos 
governantes e a crítica às autoridades constituídas. Essa liberdade está associada 
à construção institucional do Estado no que tange, entre outros requisitos, aos 
arranjos de representação política e sua legitimidade. Além disso, pressupõe 
também a circulação livre de informações para debate público das opções de 
políticas públicas, cuja garantia de transparência também se constitui uma 
liberdade instrumental na ACH. 

Outra dimensão das liberdades instrumentais é a disponibilidade econômica, 
que compreende as oportunidades para �ns de consumo, produção e troca dos 
indivíduos. Essa dimensão permite o acesso à renda e ao crédito, sendo necessária 
para garantir o padrão de subsistência das pessoas. Seria complementada pela 
liberdade de os indivíduos gozarem de proteção social, por meio de arranjos 
institucionais que mitiguem determinados riscos (desemprego, doenças, perda 
de capacidade laboral pela idade). Por �m, a liberdade de oportunidades sociais 
possibilitaria aos indivíduos acessar arranjos institucionais que ofertem serviços 
de educação, saúde e outras modalidades de assistência social. 

O quadro conceitual derivado das contribuições de Furtado e Sen amplia e 
requali�ca o conceito de desenvolvimento, entendido como um processo que tem 
um atributo constitutivo de combate à desigualdade. É esse atributo que possibilita 
ampliar as liberdades substantivas dos indivíduos – �m último do crescimento 
econômico. A partir desse marco teórico-metodológico, Pinheiro analisa o 
diagnóstico e a operacionalidade das políticas públicas nos diferentes PPAs.

O texto da CF/1988 a�rma a igualdade como um dos valores da sociedade 
brasileira e objetivo da ação do Estado, que deve atuar para reduzir as desigualdades 
sociais e regionais. No entanto, comenta Pinheiro, o texto constitucional não 
quali�ca os conceitos de igualdade, equidade, homogeneidade e universalidade. 
A quali�cação desses conceitos e sua operacionalidade em termos de política pública 
devem ser avaliadas no instrumento do PPA, prescrito constitucionalmente, de 
planejamento das políticas públicas da administração pública federal. A análise 
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dos PPAs permite ao autor analisar a evolução das políticas públicas de combate 
às desigualdades e seus fundamentos teórico-metodológicos.

A avaliação do autor é que ocorreu um progressivo aperfeiçoamento 
conceitual das políticas públicas de redução à desigualdade contidas nos 
PPAs. Esses conceitos se tornaram mais complexos. Os últimos PPAs tratam 
a desigualdade como um fenômeno multidimensional, o que se aproxima do 
conceito de liberdades humanas de Sen ao incorporar o acesso à saúde, educação e 
Justiça, e a capacidade de participação política, não se restringindo mais somente 
à questão da distribuição de renda.

O amadurecimento conceitual da ação de governo no combate às desigualdades 
foi igualmente acompanhado da prescrição de arranjos institucionais de governança 
das políticas públicas voltadas para a redução da desigualdade da sociedade brasileira. 
Estruturas estatais foram criadas para a gestão, o monitoramento e a avaliação 
dessas políticas. Mesmos com todas as limitações do PPA, apontadas por Kliass e 
Couto, as indicações sugerem que recursos orçamentários foram destinados a essas 
políticas (como o Programa Bolsa Família). En�m, o aprimoramento conceitual 
e institucional das políticas de combate às desigualdades elevou a capacidade 
estatal necessária para intervir com sucesso no problema. Para alcançar tal sucesso, 
concorreu a capacidade política de inclusão de múltiplos atores, de arbitrar con�itos 
e de formar coalizações políticas a �m de suportar essas políticas.

4 ARRANJOS INSTITUCIONAIS, CAPACIDADES ESTATAIS E GOVERNANÇA 
REGULATÓRIA: NOVAS ABORDAGENS ANALÍTICAS E SUA RELEVÂNCIA  
PARA AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

A contribuição de Bruno Cunha (capítulo 6) apresenta uma proposta analítica 
de governança regulatória que pode ser denominada como ativa para as 
políticas de desenvolvimento. Na sua abordagem, a governança regulatória é 
um fator que complementa essas políticas. Isso ocorre porque seus arranjos 
institucionais de regulação e seus atores enfeixam competências e acumulam 
conhecimentos relevantes para a formulação de políticas especí�cas para os 
mercados regulados, particularmente em relação aos mecanismos de incentivo 
ao investimento privado nesses setores. 

Nesse sentido, o autor entende a governança regulatória como o conjunto 
de regras, as estruturas organizacionais e sua interação com atores que atuam nos 
mercados regulados. A governança regulatória abarca os atributos imprescindíveis 
para o funcionamento das agências reguladoras em seu marco legal e administrativo – 
atributos que incidem sobre seu funcionamento e sua relação com os atores.

Cunha argumenta que o modelo “o�cial” de regulação apresenta limitações 
para sua aplicação, particularmente em países em desenvolvimento. Por meio de 
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uma regulação ativa, há uma redução da capacidade de o Estado colaborar com a 
transformação estrutural necessária para o processo de catching up. Esse modelo 
teria uma natureza homogeneizadora que desconsidera as contingências históricas 
de formação do Estado, o ambiente institucional e o estágio de desenvolvimento 
do país. Mesmo que esse modelo tenha evoluído – com a incorporação de aspectos 
institucionais –, a concepção da regulação como intervenção sobre falhas de 
mercado, mitigada pelas falhas de governo, seria ainda insu�ciente para dotar a 
governança regulatória de atributos que contribuíssem para o desenvolvimento 
de país retardatário.

Se for aceito que a qualidade regulatória é um fator importante para incentivar 
os investimentos privados nos mercados regulados, então o modelo “o�cial” limita 
a capacidade de esse instrumento constituir tais mercados, conjuntamente com 
outras políticas econômicas, com foco na mudança estrutural. Nesse sentido, a 
governança regulatória pode ser considerada um elemento importante de uma 
função institucional estabilizadora, que incentiva o investimento privado, direta 
e indiretamente, em razão de afetar as margens de lucros das empresas (como já 
discutido por Amitrano neste livro).

Cunha apresenta um exercício empírico simples, que avalia o comportamento 
do índice de e�ciência regulatória, calculado pelo Banco Mundial, em relação ao 
investimento estrangeiro direto (IED) e a participação do investimento privado 
em infraestrutura (Programa de Parceria de Investimentos – PPI). As evidências 
encontradas pelo autor – mesmo que necessitem de métodos econométricos mais 
robustos de con�rmação – não sugerem uma correção sistemática entre os maiores 
montantes de IED e de PPI com os escores mais elevados de qualidade regulatória 
para a economia brasileira, entre 1996 e 2016. Esses achados empíricos permitem, 
inclusive, formular a hipótese da causalidade reversa, na qual a expansão do PPI, 
com o eventual crowding in com o investimento público, determine a melhoria 
da qualidade regulatória. 

Assim, o Estado regulador, baseado no modelo o�cial, não poderia se insular 
dos efeitos das especi�cidades de cada jurisdição. Tais especi�cidades estruturam 
o funcionamento dos arranjos institucionais de regulação com os objetivos de 
cada ciclo de governo, sua relação com o quadro jurídico-administrativo e com as 
preferências sociais. Essas contingências históricas demarcariam, segundo o autor, 
um padrão híbrido ou polimorfo de governança regulatória. O polimor�smo dessa 
governança, inclusive, poderia ser pensado como integrado e complementar a outros 
arranjos institucionais do Estado, como o papel do instrumento de planejamento 
no processo de catching up de um país retardatário. 

Na avaliação de Cunha, é possível incorporar um atributo transformador 
à governança regulatória que lhe dê um papel mais ativo no desenvolvimento. 
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Esse aspecto não parece devidamente incorporado aos desdobramentos teóricos 
recentes do desenvolvimentismo clássico no Brasil. Em particular, as contribuições 
da escola novo-desenvolvimentista22 têm se centrado no debate da política 
macroeconômica para formular uma agenda para o desenvolvimento brasileiro. Isso 
ocorre, contudo, sem incorporar de forma mais explícita os aspectos institucionais 
que incidem na transformação estrutural e na redução das desigualdades. 

Nesse sentido, a relação entre a governança regulatória e o padrão de intervenção 
do Estado pode ser analisada a partir da sua importância enquanto instrumento de 
política pública. Cunha propõe quatro paradigmas básicos de intervenção estatal e 
de governança regulatória. O primeiro seria a ideia tradicional de Estado regulador, 
baseado no modelo “o�cial”, que procura garantir as propriedades alocativas da 
concorrência perfeita nos mercados regulados. Nesse paradigma, a regulação é 
passiva e exerce uma função corretiva do funcionamento dos mercados, limitada 
pelas eventuais falhas de governo.

O segundo paradigma está associado ao desenvolvimentismo clássico, no qual 
o papel da regulação era implícito e secundário, sujeito a outras políticas estatais 
hierarquicamente superiores. Exemplos disso são a proteção tarifária para a indústria 
nascente, o subsídio ao crédito e a constituição de empresas estatais em setores de 
baixa lucratividade e dotadas de externalidades. No desenvolvimentismo clássico, 
a regulação não era um instrumento prioritário para acelerar a mudança estrutural.

O terceiro paradigma proposto por Cunha refere-se ao tratamento dado 
à regulação e ao papel das instituições na abordagem novo-desenvolvimentista. 
A preocupação central dessa abordagem é com as políticas macroeconômicas, 
especialmente em manter a taxa de câmbio real em equilíbrio para a indústria. 
Considera-se fundamental um nível adequado de taxa de câmbio para neutralizar 
a “doença holandesa”, isto é, impedir a desindustrialização precoce e incentivar a 
continuidade da industrialização com a transição para setores da manufatura de maior 
intensidade tecnológica. Na interpretação do autor, o novo-desenvolvimentismo 
trata a regulação como implícita e corretiva, aproximando-se, nesse enfoque, da 
interpretação do modelo “o�cial”.

Por fim, o autor avalia que há um espaço teórico sub-representado na 
discussão da intervenção estatal e sua relação com a governança regulatória. 
Esse paradigma, que necessita ainda ser construído, prescreveria a regulação como 
um instrumento ativo da ação do Estado com o objetivo de mudança estrutural e, 
portanto, de desenvolvimento. O papel da governança regulatória, sem abdicar da 
e�ciência alocativa em geral, permitiria sua articulação com outros instrumentos 
da ação do Estado, como o planejamento, a fim de incentivar o processo de 

22. Para uma discussão dos aportes teóricos do novo-desenvolvimentismo, ver Bresser-Pereira (2009) e Oreiro (2018).
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desenvolvimento do país retardatário. Desse modo, a capacidade estatal decorrente 
dos arranjos institucionais regulatórios pode ser pensada como complementar a 
outras capacidades do Estado, necessárias ao desenvolvimento.

A aplicação da capacidade estatal de regulação de forma proativa para 
o desenvolvimento requer que o arranjo institucional regulatório – com suas 
organizações, normas legais e atores – tenha determinados atributos em termos de 
grau de controle dos atores políticos/privados e do nível de autonomia/subordinação 
das agências regulatórias. A complementariedade da regulação em relação a 
outras políticas públicas de catching up requer um equilíbrio entre autonomia 
administrativa e responsividade política. Esse equilíbrio impediria a perda de 
e�cácia da capacidade regulatória, em razão da sua captura por atores políticos, ou 
sua excessiva autonomização burocrática em relação aos controles sociais. 

A aplicação da capacidade estatal regulatória, da forma proposta por Cunha, 
altera o padrão de intervenção estatal para mecanismos híbridos de política 
econômica. Nesse caso, como já comentado, a atuação do Estado teria um caráter 
polimorfo, que não mais se enquadra no paradigma do Estado regulador do modelo 
“o�cial”, ou do Estado desenvolvimentista, no qual a governança regulatória é 
secundária como instrumento do desenvolvimento.

Entretanto, deve ser observado que o uso da capacidade regulatória – como 
uma dimensão complementar das políticas de catching up – impõe um conjunto 
não pequeno de requisitos e de atributos para o arranjo institucional da regulação e 
sua governança. As capacidades regulatórias não só devem garantir a alocação ótima 
nos mercados regulados, como também incentivar o investimento e a inovação, 
o que implica garantir determinados patamares de lucros para as empresas que 
operam nesses mercados. 

Desse modo, não é impossível pensar que os arranjos institucionais e 
sua governança sofram de uma “sobrecarga” de demandas regulatórias. A expansão da 
governança regulatória para incorporar mais atribuições pode encontrar limitações 
na capacidade dos arranjos institucionais de atender todas essas demandas.

Ademais, os objetivos alocativos da regulação podem ser contraditórios em 
relação aos objetivos de incentivar o investimento e a inovação nos mercados regulados, 
fato já salientado na contribuição de Amitrano. É possível, inclusive, pensar situações 
fáticas em que a regulação limite a expansão das capacidades humanas, discutidas 
anteriormente, de forma a impedir a redução das desigualdades. Um exemplo concreto 
é a regulação de medicamentos, cuja �xação de um preço que incentive a inovação 
tecnológica muitas vezes limita o acesso a novos medicamentos. 

Mesmo que as restrições mencionadas aqui devam ser consideradas na utilização 
ativa da regulação como instrumento para o desenvolvimento, sem dúvida é possível 
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encontrar exemplos da conciliação da regulação com outras políticas de catching up. 
Esse seria o caso da indústria farmacêutica doméstica. Evidências empíricas 
preliminares23 sugerem que a política de regulação do mercado de medicamentos 
obteve relativo sucesso ao incentivar a produção, a estabilidade de preços dos 
medicamentos e a inovação, o que ampliou o acesso da população aos medicamentos. 

A questão novamente é o grau de replicabilidade dos fatores institucionais, 
que permitiram a relativa conciliação da regulação como combate às falhas de 
mercado e como política industrial no caso do mercado brasileiro. Esse aspecto 
merece pesquisas futuras que fundamentem em quais condições a regulação 
pode ser usada como instrumento de promoção da mudança estrutural e, assim, 
incentivar o desenvolvimento. 

O capítulo 7, de Roberto Passos Nogueira, enfoca o problema da regulação 
dos medicamentos pelo ângulo da medicalização excessiva de determinadas doenças. 
O autor destaca, na sua contribuição, o problema do diagnóstico e tratamento 
medicamentoso dos quadros depressivos, um importante objetivo das políticas 
globais de saúde e um mercado internacional de bilhões de dólares. Procura 
traçar a evolução histórica e dos fundamentos epistemológicos e clínicos do 
conceito de doença. Essa recuperação do conceito de doença possibilita avaliar os 
limites de uma visão positivista da medicina – que mimetiza os procedimentos 
epistemológicos das ciências naturais – e suas consequências para a prescrição de 
medicamentos antidepressivos. 

Um aspecto importante da contribuição de Nogueira são as implicações para 
a regulação de medicamentos da discussão conceitual do que fundamenta um 
diagnóstico de doença depressiva. A concepção funcionalista de doença mental 
que hoje predomina na psiquiatria clínica favoreceria um excesso do diagnóstico de 
transtornos depressivos. Desse modo, o crescimento da incidência da depressão na 
população mundial estaria associado a um dispositivo de diagnóstico que favorece 
a medicação abusiva. Essa situação é usualmente pouco tratada pela regulação 
setorial, preocupada com a garantia de acesso da população aos medicamentos e 
o incentivo à inovação da indústria farmacêutica. 

Nesse sentido, a regulação de medicamentos deve considerar o poder 
econômico e político da indústria farmacêutica mundial de criar mecanismos de 
incentivo à prescrição de medicamentos em razão de ser um bem credencial. Ou seja, 
a indicação do medicamento é feita por um médico que não comprará o produto, o 
que cria complexidades adicionais para a regulação, pois pode haver um incentivo 
ao gasto excessivo com medicamentos pelas famílias e pelo setor público. Isso pode 

23. Para dados recentes da expansão de consumo privado e público de medicamentos e do aumento da oferta, ver 
Safatle (2018). 
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ser visto com o crescente gasto com medicamentos pelos programas de assistência 
farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da judicialização.24 

Portanto, a avaliação crítica dos protocolos médicos de diagnósticos deve ser 
incorporada aos estudos de avaliação dos impactos regulatórios no mercado de 
medicamentos. Merece constituir uma agenda de pesquisa, inclusive em razão da 
maior racionalização do gasto público com os programas de assistência farmacêutica. 
O crescimento do consumo de medicamentos pode não signi�car uma melhoria efetiva 
do combate da desigualdade de acesso a um bem essencial, mas uma ampliação do 
acesso com impacto nulo ou mesmo negativo no bem-estar da sociedade.

5 DESENVOLVIMENTO, ARRANJOS INSTITUCIONAIS E GOVERNANÇA: ASPECTOS 
DA COOPERAÇÃO FEDERATIVA, DO FINANCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA 
E DA TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO

Linhares e Messenberg abrem o último eixo temático do livro com um capítulo que 
analisa e avalia empiricamente a cooperação federativa por meio do uso dos contratos 
de consórcios. Mais especi�camente, os autores consideram se os entes federativos, 
que participam dos consórcios verticais e horizontais, apresentam maior e�ciência no 
investimento �nanciado com transferências do governo federal. Os autores apontam 
a relevância desse tema, pois é um dos instrumentos de cooperação e coordenação 
federativa que impactam a oferta de bens públicos de forma localizada. 

Esse instrumento possibilita a ampliação da oferta de bens públicos, 
especialmente nos municípios de pequena população, pois promove economias 
de escala, externalidades e complementariedades dos investimentos públicos. 
O consorciamento pode ser considerado uma inovação institucional da cooperação 
federativa posterior à promulgação da CF/1988 e a Lei no 11.107, de 6 de abril de 
2005, que dispôs sobre as normas de contração de consórcios públicos.

Os consórcios – como instrumentos de cooperação e coordenação horizontal e 
vertical entre os entes federados – ganharam relevância a partir da CF/1988. A nova 
Carta Magna alterou a estrutura federativa do país no que tange à formulação e 
execução das políticas públicas. O novo quadro constitucional, segundo Linhares 
e Messenberg, centralizou a formulação das políticas públicas na esfera federal, 
mas sua execução foi repartida entre os estados e municípios em diversas áreas de 
provimento de bens públicos.

Uma consequência da transformação do pacto federativo foi incentivar 
a criação de novos municípios, decorrente dos estímulos à descentralização e 
ao acesso aos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FMP). Esse 

24. Para uma análise da evolução dos gastos públicos com a assistência farmacêutica do SUS e dos dispêndios das 
famílias com medicamentos, ver Garcia et al. (2013).
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incentivo teve um impacto diferenciado em termos da organização administrativa do 
território brasileiro. Contudo, de forma geral, aumentou o número de municípios 
com pequena população e aprofundou a heterogeneidade regional. Essas duas 
características do crescimento do número de municípios pós-CF/1988 teve efeito 
na execução das políticas públicas focadas na maior e�ciência da oferta de bens 
públicos e de redução das desigualdades regionais.

Portanto, no quadro constitucional de descentralização e de competências 
comuns entre os entes da Federação, a cooperação vertical e horizontal tornou-se 
central para a resolução da insu�ciência do provimento localizado de bens públicos, 
o que possibilita o atendimento das necessidades especí�cas de cada município. 
Desse modo, foi se consolidando um novo arranjo institucional e de governança 
para a cooperação vertical e horizontal entre os entes federativos, no qual o processo 
de consorciamento foi inovador para a construção institucional dessa cooperação. 

A relevância desse instrumento de cooperação federativa pode ser aquilatada 
pela disseminação do seu uso entre os entes federativos. Os autores estimam 
que algo em torno de 3.200 municípios brasileiros participaram de consórcios 
intermunicipais em 2015. Em termos da modalidade de provimento de bens 
públicos por meio dos consórcios, os serviços de saúde apresentavam maior números 
de municípios – com a característica de menor densidade populacional – operando 
nessa modalidade de cooperação. Esse movimento acompanhou a consolidação do 
SUS com a de�nição do seu �nanciamento e sua operacionalização pela elaboração 
das normas operacionais básicas (NOB) pelo Ministério da Saúde. 

O padrão do consorciamento municipal observado no provimento de serviços 
da saúde, segundo Linhares e Messenberg, não é observado em outros bens públicos. 
Em especial, o provimento de serviços de educação, de habitação e de infraestrutura 
urbana por consorciamento está correlacionado positivamente com o tamanho da 
população do município. Entretanto, no agregado de municípios, os efeitos de tamanho 
da população se anulam, o que, na avaliação dos autores, di�culta a identi�cação de 
fatores característicos aos municípios que incentivam o uso do consórcio. 

Para investigar melhor o peso explicativo dos atributos dos municípios que 
afetam a propensão ao consorciamento, os autores estimam uma regressão simples. 
Os resultados encontrados por Linhares e Messenberg apontam que o tamanho 
da população municipal é um fator importante para explicar o consorciamento. 
Essa variável é particularmente relevante em razão do seu efeito positivo (maior 
população) no provimento público de habitação e de serviços de meio ambiente, 
pouco relevante nas áreas de saneamento básico e turismo, e tem efeito negativo 
na oferta na área da saúde.

Outro aspecto do consorciamento refere-se ao seu padrão regional. O uso 
desse instrumento é mais prevalente em Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Mato 
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Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A conclusão dos autores 
é que o padrão do consorciamento municipal é diferente entre os e nos estados, 
o que sugere que atributos individuais de cada município sejam relevantes para 
explicar esse padrão, assim como fatores que se diferenciam regionalmente.

Outro aspecto investigado é a cooperação vertical entre o governo federal 
e os municípios – existem mais de duzentos programas federais direcionados aos 
municípios, segundo Linhares e Messenberg. Esses entes federativos são responsáveis 
pela execução parcial ou total do programa. As vantagens da delegação de execução 
pelo município é a existência de uma estrutura administrativa já em operação, redução 
dos custos de informação e identi�cação prioritárias das demandas dos moradores. 

Desse modo, os autores analisam os programas de investimento de provimento 
de infraestrutura urbana, pois tais programas são expressivos números de ações de 
cooperação, em termos, e têm impacto direto no combate às desigualdades regionais. 
Essa análise da cooperação vertical é feita por meio da existência de emendas 
parlamentares à LOA25 com o objetivo de direcionar recursos federais para serviços 
de infraestrutura urbana, especi�camente em pavimentação e recapeamento de 
vias municipais. É investigado se essas emendas apresentam evidências de um 
direcionamento regressivo, que favoreceria os municípios mais ricos, e se são 
executadas de forma mais e�ciente. 

As evidências empíricas são obtidas pela aplicação de um modelo de regressão 
logística em duas situações de investigação. A primeira identi�ca o conjunto 
de fatores que condicionam as escolhas de emendas pelos parlamentares para 
determinados projetos. A segunda procura discriminar se as emendas parlamentares 
são um fator responsável para a maior probabilidade de execução e�ciente dos 
projetos de melhoria das vias municipais.

Na primeira estratégia de investigação foram encontradas evidências – a partir 
dos resultados da regressão logística – de que as emendas parlamentares favorecem os 
municípios mais populosos, mas que possuem menor renda per capita e com maior 
índice de necessidades municipais. Essa evidência é contraintuitiva e inovadora 
em termos da literatura sobre o tema. Nesse sentido, o arranjo institucional e 
a governança do processo de elaboração da LOA geram um resultado em que 
o investimento de recursos federais é progressivo e contribui para combater as 
desigualdades regionais. Ou seja, há uma melhoria das capacidades humanas nesses 
municípios e a equidade da distribuição de recursos do OGU.

O resultado empírico obtido por Linhares e Messenberg é consistente com o 
autointeresse dos parlamentares – esses atores maximizam a probabilidade de votos 

25. Foram considerados pelos autores as emendas apresentadas à LOA, de 2014 e 2015, e o estágio da execução em 
dezembro de 2015. 
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exatamente em municípios com grande número de eleitores e cujo investimento 
em melhoria da infraestrutura urbana tem maior impacto na qualidade de vida da 
população. Nesse caso, a expressão do autointeresse do parlamentar na sua reeleição 
opera a favor da e�ciência alocativa de recursos federais. 

Vista de outro ângulo, a governança das emendas parlamentares no arranjo 
institucional particular em que se processam a elaboração e o empenho orçamentário 
dessas emendas apresenta um impacto positivo no combate às desigualdades 
regionais. A melhor distribuição dos recursos públicos federais por meio de emendas 
parlamentares contribui para o aprimoramento da capacidade estatal de otimizar 
a e�ciência alocativa em nível municipal.

Na segunda estratégia de investigação, adotada por Linhares e Messenberg, 
os resultados da regressão logística que avalia a e�ciência dos investimentos em 
infraestrutura urbana não mostram signi�cância estatística para a variável de 
emendas parlamentares. Portanto, as emendas não contribuem para o aumento 
da probabilidade de execução mais e�ciente dos projetos de infraestrutura urbana. 

Fatores internos aos municípios – necessidades, capacitação e contrapartidas – são 
as variáveis signi�cativas que resultaram da estimação do modelo logístico. Em particular, 
o índice de necessidade afeta negativamente a e�ciência da execução dos projetos, e o 
índice de capacidade afeta positivamente tal e�ciência. 

Por �m, a taxa de crescimento da população tem efeito negativo na e�ciência 
de execução dos projetos, o que pode ser explicado pela maior pressão para as 
prefeituras ampliarem o provimento de infraestrutura. A tentativa de reeleição de 
um prefeito também afeta positivamente a e�ciência desses projetos. Essa última 
variável parece indicar que os prefeitos em primeiro mandado se empenham mais 
na execução do investimento em infraestrutura urbana, o que melhoraria a chance 
de postular a reeleição.

Na última parte do capítulo, Linhares e Messenberg examinam se a participação 
em consórcios verticais e horizontais torna os municípios mais e�cientes na execução de 
serviços de infraestrutura contratados junto ao governo federal. A avaliação empírica 
dessa hipótese reforçaria os resultados anteriores de que a e�ciência econômica na 
execução dos projetos de infraestrutura é consequência direta de fatores internos 
do município. O método econométrico utilizado pelos autores é novamente uma 
regressão logística. 

Os resultados da estimação da regressão sugerem que os municípios 
consorciados – independentemente de serem verticais e/ou horizontais e da 
modalidade de bens públicos – não se diferenciam, em termos do grau de e�ciência, 
da execução dos projetos em relação àqueles que optaram por não contratar 
qualquer tipo de consorciamento. O resultado de não signi�cância para o fato de 
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o município contratar consórcios verticais e/ou horizontais se repete inclusive para 
serviços de saúde. Portanto, as evidências empíricas sugerem que são os atributos 
especí�cos de cada município que determinam a e�ciência da execução de projetos 
de infraestrutura urbana.

Esses resultados são robustos, pois Linhares e Messenberg ainda estimam uma 
regressão logística com uma variável independente da existência de consorciamento 
vertical e/ou horizontal de todas modalidades de bens públicos (exceto saúde) para 
avaliar seu efeito na e�ciência da execução dos serviços de infraestrutura urbana – como 
contratos de pavimentação e recapeamento de vias municipais. É também estimada 
uma regressão logística com o consorciamento nas áreas de transporte, habitação e 
desenvolvimento urbano como nova variável independente para explicar a e�ciência 
econômica da execução de obras viárias.

Os resultados da estimação das regressões com as variáveis independentes 
aqui descritas indicam que a eficiência econômica da execução de contratos 
de infraestrutura urbana municipal ocorre em razão de atributos internos aos 
municípios. Não foi identi�cado um efeito externalidade para o município, em 
razão da participação de consórcios nas diferentes áreas de bens públicos, se tal 
efeito é controlado pela retirada de serviços de saúde ou com a inclusão conjunta 
das áreas de habitação, transporte e desenvolvimento urbano. 

Um importante resultado obtido por Linhares e Messenberg é que o 
aprimoramento da capacidade municipal de governança dos repasses federais, 
quando feito por contratos de consórcio, pode melhorar a e�ciência da execução 
de projetos de expansão do provimento de bens públicos. A questão para pesquisas 
futuras é identi�car os atributos internos dos municipais que incidem sobre o 
aprimoramento dessa governança, o que permite elaborar políticas públicas de 
criação de capacidades estatais locais. 

Outro resultado relevante é a superioridade em termos de combate às 
desigualdades regionais dos contratos dos consórcios municipais sobre a modalidade 
de repasses de recursos feitos pela Caixa Econômica Federal. Caberia investigar quais 
fatores – inclusive com o estudo comparado dos arranjos institucionais –, atores 
e governança determinam esse resultado. Essa investigação forneceria subsídios 
importantes para a formulação de políticas públicas de desenho de arranjos 
institucionais que otimizassem mecanismos de investimento públicos com maior 
impacto no combate às desigualdades regionais. 

O próximo capítulo desse eixo temático, de autoria de Mauro Silva (capítulo 9), 
analisa o arranjo institucional do FI-FGTS de forma descrever a con�guração 
institucional e o desempenho operacional dessa modalidade FI. O FI-FGTS foi 
desenhado para permitir a aplicação de recursos do FGTS em instrumentos de 
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participação societária (equity) e de dívida corporativa (debt) originados no mercado 
de capitais doméstico e destinados a empreendimentos de infraestrutura.

A contribuição de Silva para este livro trata de tema que é objeto relevante para 
a agenda de políticas públicas: o aprimoramento de instrumentos de incentivo à 
formação de poupança e sua transferência para o �nanciamento dos investimentos, 
especialmente na área de infraestrutura. Esse aspecto aborda um problema perene 
no processo de desenvolvimento – a mobilização de poupança para �nanciar tal 
processo da forma mais e�ciente possível. Esse problema é particularmente relevante 
na economia brasileira em razão da di�culdade de o sistema �nanceiro doméstico 
�nanciar investimentos de longo prazo. 

Essa limitação incentivou, na avaliação de Silva, a criação de instrumentos 
não convencionais, como o FI-FGTS, que se caracteriza por mobilizar volumes 
expressivos de poupança compulsória, direcionamento de crédito e mecanismos 
de subsídios. As decisões alocativas sobre governança são predominantemente 
estatais. Trata-se, portanto, de saber qual o efeito desse instrumento na mobilização 
de novas fontes de recursos para o �nanciamento do desenvolvimento brasileiro.

O problema do �nanciamento do investimento produtivo em países em 
desenvolvimento torna-se ainda mais complexo quando se trata de projetos 
de investimentos em infraestrutura. Esses projetos apresentam uma matriz de 
risco e de incertezas que dificulta a estruturação do seu financiamento, pois 
ocasiona onerosos custos de garantias para os credores e custos de transação 
elevados em razão das especi�cidades desses ativos. Em razão dos riscos e incertezas 
envolvidos, o arranjo institucional do �nanciamento dessa modalidade de projeto 
de investimento é normalmente híbrido, com intensa participação estatal na sua 
estruturação e governança. 

Apesar de todas as dificuldades aqui mencionadas, o investimento em 
infraestrutura apresenta um impacto relevante em termos de ganhos da produtividade 
total de fatores. Silva resenha uma literatura sobre o tema e, a partir de diferentes 
metodologias, abrangências geográ�cas e intervalos temporais, apresenta evidências 
robustas de que o investimento nas diferentes modalidades de infraestrutura 
econômica impacta positivamente a produtividade e, portanto, o desenvolvimento.

Tendo em vista o impacto positivo do investimento em infraestrutura, o autor 
analisa a con�guração institucional da indústria de FIs no Brasil. Em particular, 
Silva se detém sobre a sua governança regulatória a partir de normas da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) e a estrutura e dimensão da indústria com as 
informações disponibilizadas pela Associação Nacional das Instituições do Mercado 
Financeiro (Andima). 
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Do ponto de vista legal,26 os FIs são um condomínio de investidores 
individuais e institucionais que mobilizam recursos para a aplicação exclusiva em 
diferentes ativos �nanceiros. Essa base legal fundamenta o arranjo institucional do 
funcionamento da indústria de fundos e as diferentes modalidades de FIs, segundo 
a sua classi�cação dos riscos, a incidência tributária, a composição do portfólio por 
tipo de ativos �nanceiros e o mecanismo de resgate. A gestão desses fundos envolve 
um número expressivo de atores que têm diferentes formas de remuneração em 
razão da modalidade dos fundos que administram.

A capacidade de os FIs mobilizarem recursos depende, segundo Silva, da 
rentabilidade obtida ponderada pelo risco; do baixo custo de transação das aplicações 
que exigem escala mínima de e�ciência; da existência de incentivos tributários; 
da possibilidade de constituição de carteiras para diferentes per�s de risco; e da 
formação de carteiras com alta diversi�cação de risco. 

Em termos da dimensão da indústria de FIs doméstica, os dados coletados por 
Silva mostram que essa indústria tem obtido sucesso, pois está na sexta posição em 
termos mundiais pelo montante da aplicação em ativos �nanceiros, só perdendo para 
Estados Unidos, Europa, Austrália, China e Japão. Entretanto, diferentemente da 
indústria de fundos dos países desenvolvidos, a indústria doméstica apresenta um 
per�l predominante de aplicação em ativos de curto prazo, em torno de 90% de seus 
ativos, com presença importante de títulos públicos e operações compromissadas. 
Esse per�l da indústria de fundos doméstica di�culta a mobilização de recursos 
para o investimento em infraestrutura que exige prazos de maturação longo. 

Essas limitações da indústria de fundos domésticos, na avaliação de Silva, abrem 
oportunidade para o surgimento de arranjos institucionais híbridos de mobilização de 
recursos para o �nanciamento do investimento, como o FI-FGTS. Esse fundo foi instituído 
pela Lei no 11.491, de 20 de junho de 2007, que permitiu a mobilização da poupança 
compulsória de natureza para�scal. A alocação desses recursos visava a um direcionamento 
aos créditos para o investimento em infraestrutura, por meio da participação societária 
(equity) e da dívida corporativa (debt) originadas no mercado doméstico.

Do ponto de vista legal, o FI-FGTS é um condomínio aberto com prazo 
de duração indeterminado; seu patrimônio é segregado em relação ao FGTS. 
O Ministério das Cidades era a estrutura estatal gestora do FI-FGTS e a Caixa, a 
entidade administradora das aplicações e seu representante legal. Os serviços de 
custódia de valores mobiliários, tesouraria e controladoria de ativos e passivos são 
prestados pelo Bradesco.

26. O marco legal da indústria de fundos é dado pela Lei no 4729/1965, Lei no 10.303/2001 e Instrução Normativa 
no 555/2014.
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Na avaliação de Silva, a criação do FI-FGTS ampliou os setores de infraestrutura 
credenciados para demandar recursos, originados no FGTS, na estruturação de seus 
projetos de investimento. Assim, também foram transferidos recursos do mercado de 
crédito para a aplicação mediante instrumentos �nanceiros de participação societária 
e títulos de dívida corporativa do mercado de capitais. A conclusão do autor é que 
o FI-FGTS favorece a expansão do uso de instrumentos do mercado de capitais 
na estrutura de �nanciamento dos projetos de investimento em infraestrutura.

A transferência de recursos – antes alocados no mercado de crédito – para 
o mercado de capitais por meio do FI-FGTS não produziu efeitos em termos de 
alongamento dos passivos (funding). Ocorreu um deslocamento, o que evidencia 
o reduzido impacto das operações do FI-FGTS. Segundo o autor, decorreria de 
um triplo gap: um baixo índice de subscrição, de integralização e de execução 
orçamentária. Isso indicaria uma reduzida e�ciência na relação dos saldos das 
aplicações em cotas do FI e o valor efetivamente aplicado em títulos de debt e 
equity emitidos por projetos de infraestrutura.

As razões do limitado desempenho do FI-FGTS no financiamento do 
investimento de infraestrutura merecem ser mais investigadas, pois a análise 
conduzida por Silva sugere a possibilidade de uma complementariedade negativa 
do arranjo institucional de gestão da dívida pública com a institucionalidade 
desse FI. Dessa forma, tal arranjo seria hierarquicamente dominante em relação 
ao do FI-FGTS. 

A oferta de títulos da dívida pública com maturidades reduzidas, elevados 
rendimentos e risco praticamente inexistente induz a aplicação dos recursos FI-FGTS 
nesses ativos, restringindo sua e�ciência como instrumento de investimento em 
infraestrutura e sua importância no �nanciamento do desenvolvimento. Esse seria 
um caso em que uma regulação, desenhada para atingir determinado objetivo, sofre 
com a externalidade negativa de outro arranjo institucional. Trata-se, portanto, de 
avaliar em que medida são possíveis políticas públicas que mitiguem ou anulem essa 
externalidade institucional. 

O último capítulo desse eixo temático é de autoria de Maria Bernadete 
Sarmiento Gutierrez. O tema tratado está na ordem do dia: a transição da economia 
intensiva em emissão de carbono para uma de baixa emissão, baseada em fontes 
renováveis de energia e aumento da e�ciência energética. 

Um conjunto amplo de fatores, aponta a autora, incide sobre a trajetória 
de uma economia descarbonizada, como desenvolvimento de novas tecnologias, 
infraestrutura, modelos de negócios, serviços e novas instituições. A complexidade 
da ação desse conjunto torna necessária uma governança e�ciente que permita 
acelerar a transição para matriz energética baseada em energia renovável com 
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baixa emissão de carbono. Portanto, a governança dessa transição é central nesse 
processo de transição. 

A governança pode ser entendida, segundo Gutierrez, como a expressão 
de um ambiente de discussão e de tomada de decisões com regras, incentivos e 
instituições que permitam reduzir os obstáculos e, portanto, facilitar a transição 
energética. Essa governança ultrapassaria os aspectos de desenvolvimento e a adoção 
de novas tecnologias. Incluiria, também, mudanças de comportamento de diversos 
atores, como consumidores preferindo produtos mais e�cientes do ponto de vista 
energético e empresas adotando um consumo de energia mais e�ciente. 

A autora se propõe a analisar a política energética brasileira na perspectiva da 
transição para economia de baixo carbono, adotando como paradigma a trajetória 
da Alemanha, considerada um caso de sucesso. Essa análise é conduzida adotando 
os aportes teóricos e metodológicos da literatura sobre as variedades do capitalismo 
(varieties of capitalism – VOC). A adoção dessa literatura permite avaliar as razões 
pelas quais determinados países – por exemplo, a Alemanha – conseguem ter mais 
sucesso na transição energética que outros. Esse sucesso depende das características 
intrínsecas do funcionamento das con�gurações institucionais que, grosso modo, 
contrapõem dois casos polares de capitalismo: um coordenado versus um liberal.

O caso brasileiro é particularmente interessante, pois apresentaria aspectos 
híbridos de capitalismo tanto coordenado quanto liberal no que tange ao setor 
energético, segundo Gutierrez. Nos anos 1990, esse setor passou por profundas 
transformações em razão das privatizações e mudanças de seus marcos regulatórios. 
Essas mudanças acarretaram um de�cit de governança que implicou redução da 
capacidade de coordenação das políticas setoriais, elemento importante que ajuda 
a explicar o racionamento da oferta de energia sofrido pelo país entre 2000 e 2002. 

Uma segunda geração de reformas ocorreu em 2004, com a introdução 
do  instrumento de leilões de energia. No entanto, a alteração do arranjo 
institucional do setor no Brasil e sua governança não é capaz de integrar políticas 
de ampliação da oferta de energia com o combate das mudanças climáticas, 
segundo a avalição de Gutierrez. A predominância de energia de geração hidráulica, 
considerada limpa do ponto de vista de emissão de carbonos, tem sido desa�ada 
pela tendência de uso crescente de fontes fósseis de energia. Essa tendência tem 
alterado o per�l de emissão de gases de efeito estufa, com o crescimento da emissão 
do setor energético. 

A autora conduz uma análise institucional comparativa entre os setores de energia 
da Alemanha e do Reino Unido, exemplo de modelo liberal, de forma a identi�car 
fatores institucionais que poderiam ser aplicados ao Brasil, e incentivar a maior 
coordenação entre as políticas de energia e aquelas buscam combater as mudanças 
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climáticas. O objetivo, portanto, é aprimorar os arranjos institucionais dessas 
políticas e sua governança, ou seja, melhorar as complementaridades institucionais.

Uma contribuição importante do capítulo de Gutierrez é o quadro 
teórico-metodológico adotado para análise institucional comparativa do setor 
de energia entre Alemanha e Reino Unido. Trata-se de uma fonte de subsídios 
para políticas públicas de desenho dos arranjos institucionais e sua governança para 
o caso brasileiro. Tal abordagem fornece um roteiro analítico que permite sua 
aplicação para outros setores e países. Isso possibilita aos policy markers acumular 
conhecimento e evidências para orientar a ação do Estado na mudança das 
con�gurações institucionais necessárias para o processo de catching up. 

Portanto, é preciso criar uma con�guração institucional que forneça o marco 
de governança das políticas públicas, condição para a e�cácia dessas políticas. 
Esse modelo de governança deve prover uma interação quali�cada entre os agentes 
públicos e privados que possibilite a elaboração de estratégias políticas adequadas 
e coordenadas para o desenvolvimento. Desse modo, deve construir as instituições 
necessárias para o processo de catching up. 

Especialmente importante, no enfoque analítico da VOC, é a garantia de que o 
arranjo institucional apresente instâncias deliberativas que coordenem os diferentes 
atores públicos e privados, de forma a permitir a sustentabilidade dos objetivos 
perseguidos pela política pública. A existência dessas instâncias ainda possibilita 
reduzir os efeitos das assimetrias de informações entre atores, o que é importante 
quando o setor econômico sofre uma aceleração da mudança tecnológica.

Os resultados da análise institucional comparativa entre Alemanha e Reino 
Unido sugerem que uma medida de política pública a ser considerada para o Brasil é 
a ampliação das esferas deliberativas – com garantias da operação de mecanismos de 
transparência e accountability – do arranjo institucional e de governança do setor 
de energia. Isso possibilitaria um planejamento de longo prazo, compartilhado com 
atores privados e públicos do setor, de modo a executar uma política que explorasse as 
complementariedades institucionais entre política energética e de combate às mudanças 
climáticas. Adicionalmente, mas não menos importante, essa política seria executada 
de maneira coordenada e integrada com uma política estratégica de desenvolvimento.

Um aspecto a ser discutido em futuras pesquisas é em que medida a ampliação 
das esferas de deliberação nos arranjos institucionais das políticas públicas setoriais 
garante sua autonomia inserida, na feliz expressão de Evans (1995), em relação a sua 
captura por determinado ator. Esse problema parece ser recorrente da formulação 
e execução das políticas públicas brasileiras cujos domínios deliberativos se tornam 
espaço de representação de interesses corporativos.27 

27. Sobre esse aspecto, vale consultar o estudo de Martin (1996) sobre a câmara setorial da indústria automobilística.
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6 OBSERVAÇÕES FINAIS

O percurso das contribuições que constituem este livro mostra uma amplitude de temas e 
de objetos de pesquisa. Entretanto, essa amplitude não deixa de apresentar uma unidade 
que decorre da questão sempre recolocada para a sociedade brasileira: como alcançar o 
desenvolvimento e superar os obstáculos que impedem o país de se integrar ao rol das 
nações desenvolvidas? Essa questão imediatamente coloca outra: quais os atributos desse 
desenvolvimento em termos do seu conteúdo econômico, social e político, en�m, das 
liberdades individuais e dos compromissos coletivos da sociedade brasileira?

Os capítulos deste livro tentam contribuir para o diagnóstico de óbices ao 
desenvolvimento e para o debate de políticas públicas que acelerem e garantam a 
sustentabilidade do processo de catching up do país. O enfoque básico é que 
as instituições são importantes para o desenvolvimento como fatores últimos, 
intermediários e imediatos. Para tanto, é necessário que o Estado, interagindo 
com diversos atores sociais, tenha a capacidade de transformar as instituições, 
adaptando-as para os objetivos do desenvolvimento em cada etapa histórica da 
economia brasileira e internacional.

Nesse sentido, os diversos capítulos deste livro trataram de aspectos 
institucionais do desenvolvimento, com níveis de análise macro, meso e 
microinstitucional. Reconhece-se, contudo, que uma delimitação precisa desses 
recortes em cada capítulo seja tarefa não trivial, pois esses níveis de análise muitas 
vezes se superpõem, em razão da morfologia complexa dos objetos de pesquisa.

Vale recordar que aspectos macroinstitucionais incidem sobre a taxa de 
crescimento da economia e sua mudança estrutural, pois afetam os parâmetros 
que representam o efeito da acumulação de capital na produtividade do trabalho e, 
portanto, no crescimento econômico. A con�guração macroinstitucional também 
afeta o processo de formação das expectativas que, por seu turno, impacta as 
decisões de investimento em bens de capital. Essa con�guração também in�uencia 
as margens de lucros das empresas, a dinâmica do progresso técnico e a estabilidade 
dos determinantes do investimento de uma economia em desenvolvimento. 
Esses resultados sugerem que políticas econômicas de desenvolvimento necessitam 
de instituições de catching up para ser efetivas.

Do mesmo modo, configurações mesoinstitucionais incidem sobre os 
instrumentos de planejamento e governança orçamentária. A ausência de uma 
regulação do art. 165 da CF/1988, que deveria dispor da vigência, elaboração e 
organização do planejamento pelo PPA e sua execução pela LDO e LOA, fragiliza 
a efetividade desses instrumentos. Desse modo, as diretrizes estratégicas do PPA 
muitas vezes não têm efeito prático na sua governança orçamentária. Isso sugere 
que o arranjo institucional do planejamento pode ser aprimorado – trata-se de 
uma dimensão da governança estatal e de sua capacidade de formular e executar 
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políticas de catching up. Adicionalmente, o arranjo institucional regulatório e sua 
governança doméstica podem ter um papel mais ativo na indução da inovação e 
na política industrial em setores sujeitos à regulação.

Por �m, vários capítulos versaram sobre arranjos microinstitucionais, tratando, 
por exemplo, da e�ciência do investimento público nos municípios; das tensões 
da expansão do investimento na oferta de energia elétrica; da transição para uma 
economia de baixo carbono; e, ainda, do �nanciamento do investimento em 
infraestrutura. Todos esses aspectos institucionais setoriais têm impacto direto no 
processo de formação de capital na economia e, portanto, na aceleração da taxa de 
crescimento econômico e na mudança estrutural necessária ao desenvolvimento.

Em suma, os resultados deste livro indicam a necessidade de pesquisas 
adicionais para aprofundar várias questões que emergiram desse esforço coletivo 
de investigação. No entanto, os resultados aqui apresentados sugerem que uma 
organização como o Ipea – que tem entre suas atribuições colaborar na formulação 
e avaliação de políticas públicas – deve incorporar permanentemente uma agenda 
de desenho e avaliação dos arranjos institucionais, seus processos de governança e 
seus efeitos nas capacidades estatais no processo de formulação, execução e avaliação 
das políticas públicas para o desenvolvimento do Brasil.
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Aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro
por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria
ao Estado nas suas decisões estratégicas.

ORGANIZADORES
Luís Carlos Garcia Magalhães
Maurício Mota Saboya Pinheiro

Apresentação do Prof. Ronaldo Fiani (UFRJ)

O livro Instituições e Desenvolvi-
mento no Brasil: diagnósticos e uma 
agenda de pesquisas para as políti-
cas públicas apresenta a enorme 
variedade de temas, métodos e 
abordagens de análise das relações 
entre instituições e desenvolvimento, 
e serve de base para um programa 
de pesquisa visando a recomenda-
ções de mudanças institucionais em 
várias áreas de políticas públicas. Os 
seus capítulos articulam-se mais 
pelo foco em processos (contextos, 
estratégias, estruturas, desenhos e 
mecanismos) que em resultados de 
políticas. Assim, a despeito de sua 
pluralidade de abordagens, metodolo-
gias e áreas de políticas, esta obra 
mantém uma inusitada articulação e 
organicidade. As contribuições indivi-
duais deste livro apontam a necessi-
dade de ações tendentes à mudança 
institucional nas várias áreas afetas 
ao desenvolvimento do país. Com 
este trabalho, o Ipea propõe uma 
agenda de pesquisa em arranjos 
institucionais, governança e capaci-
dades estatais concernentes ao 
processo de formulação, execução e 
avaliação das políticas públicas para 
o desenvolvimento do Brasil.

Este livro contém onze capítulos, 
agrupados em quatro temas: 
i) instituições, crescimento e desen-
volvimento; ii) Estado, planejamento 
e desenvolvimento; iii) regulação; e 
iv) infraestrutura, arranjos institucio-
nais e políticas públicas. O trabalho 
baseia-se no pressuposto de que o 
Estado, interagindo com os atores 
sociais, é capaz de transformar as 
instituições, adaptando-as aos obje-
tivos do desenvolvimento nacional, o 
qual é entendido como um processo 
de redução das lacunas (econômicas, 
sociais, políticas etc.) que nos sepa-
ram dos países desenvolvidos. Os 
capítulos enfocam ainda níveis de 
análise que podem ser chamados 
de macroinstitucional (mudança estru-
tural e a taxa de crescimento da 
economia), mesoinstitucional (instru-
mentos de planejamento e governan-
ça orçamentária) e microinstitucional 
(políticas públicas e arranjos institucio-
nais específicos).

A afirmação de que as instituições têm importância para o desenvolvimento 
nacional, em suas múltiplas dimensões, possibilita a formulação de duas 
questões: i) quais são as formas e os canais por meio dos quais as instituições impactam 
o processo de desenvolvimento?; e ii) qual a possibilidade de o desenho e a 
implementação de mudanças institucionais acelerarem esse processo? Os textos deste 
livro procuraram responder a essas questões, propondo uma análise integrada em 
três níveis: macro, meso e microinstitucional. O primeiro diz respeito aos fatores 
institucionais que inter alia afetam a taxa de crescimento da economia, sua 
mudança estrutural, a acumulação de capital, a produtividade do trabalho e, 
portanto, o crescimento econômico no longo prazo. O nível meso refere-se aos 
instrumentos de planejamento, governança orçamentária e regulação que 
influenciam a capacidade estatal de promover políticas de catching-up. 
Finalmente, o nível micro enfoca aspectos institucionais setoriais, que, por sua 
vez, ao dialogar com o nível macroinstitucional, não deixam de ter uma influência 
indireta sobre a taxa de crescimento econômico e a mudança estrutural 
necessárias ao desenvolvimento. Finalmente, os resultados aqui apresentados 
sugerem que uma organização como o Ipea – que tem entre suas atribuições 
colaborar na formulação e na avaliação de políticas públicas – deve incorporar 
permanentemente uma agenda de desenho e avaliação dos arranjos 
institucionais, seus processos de governança e seus efeitos nas capacidades 
estatais, no processo de formulação, execução e avaliação das políticas públicas 
para o desenvolvimento do Brasil.
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